
 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  16 січня 2020 року                                                        № 1 

м. Мала Виска 

 

Про виділення коштів на забезпечення заходів 

пов’язаних з діяльністю Маловисківської міської 

ради у січня 2020 році 

 

      

                     З метою організації новорічних та різдвяних свят у січні 2020 року, з метою виготовлення 

сувенірної та поліграфічної брендованої продукції, забезпечення офіційного прийому делегації Програми 

«ДОБРЕ», керуючись  статті 32, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до Програми фінансового забезпечення заходів, пов’язаних з діяльністю 

Маловисківської міської ради та представницьких витрат на 2020 рік виконавчий комітет Маловисківської 

міської ради,- 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.  Затвердити кошторис витрат для організації новорічних та різдвяних свят у січні 2020 року та 

виготовлення сувенірної та поліграфічної брендованої продукції, організації офіційного прийому 

делегації Програми «ДОБРЕ», згідно з додатком 1. 

2.  Відділу фінансів та бухгалтерського обліку міської ради видатки у сумі 10000.00 грн. 

профінансувати за рахунок коштів, передбачених в міському бюджеті на 2020 рік. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Жовтило А.В. 

  

         

 

 

 

Міський голова                                                                                                             Ю.ГУЛЬДАС 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
   Додаток 1 

                                                                                                            до рішення виконкому 

  від  16.01.2020 р. № 1 

 

Кошторис витрат  

для організації новорічних та різдвяних свят у січні 2020 року,  

 виготовлення сувенірної брендованої продукції та забезпечення офіційного прийому делегації Програми 

«ДОБРЕ» 
 

№ 

з/п 

Найменування видатків Витрати 

 (тис. грн.) 

Розпорядник 

коштів 

1 

 

Іграшки для дитячого ранку від 

міського голови 

3000.00 Міська рада 

3 Продукти для організації харчування 

делегації програми «ДОБРЕ» 

5000.00 Міська рада 

4 Значки з символікою міста 2000.00 Міська рада 

 ВСЬОГО: 10000,00  

 

  

 

 

 

Керуючий справами                                                                               Л.ЛИННИК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

          від 16 січня 2020 року                                           №  2 

м. Мала Виска 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити план заходів із відзначення в громаді у 2020 році - Дня Соборності України 

(додаток 1). 

2. Виділити кошти на підготовку та проведення заходів щодо відзначення Дня Соборності 

України відповідно до кошторису витрат (додаток 2). 

3. Кошти, вказані в додатку № 2 даного рішення виділити по коду 0150 «Організаційне, 

інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної 

ради, районної ради, районної у місті ради, міської, селищної, сільської рад». 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

Міський голова 

Про відзначення Дня Соборності України на 

території Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Керуючись  ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до  

рішення Маловисківської міської ради від 28 листопада 2019 року № 1882 «Про затвердження 

Комплексної Програми розвитку культури, краєзнавства та туризму на території Маловисківської 

міської об’єднаної територіальної громади на період 2020-2022 роки», враховуючи велике 

політичне та історичне значення об’єднання Української Народної Республіки і 

Західноукраїнської Народної Республіки для утворення єдиної, соборної Української Держави та з 

метою сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві, належного відзначення 

Дня Соборності України на території Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади, 

виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

                   Ю.ГУЛЬДАС 



        Додаток 1 

                                                                                                            до рішення виконкому 

  від 16.01.2020 р..№ 2 

 

ПЛАН  

заходів з нагоди відзначення у 2020 році Дня Соборності України на території 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади 
№ 

п/

п 

Назва заходу Дата та час 

проведення 

Відповідальні 

1.  Проведення благоустрою, санітарної очистки 

пам'ятних місць та місць масового відвідування 

населення. 

до 21.01. 

2020 р. 

В.П.Лисенко 

2.  Встановдення на будинках і спорудах органів 

виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ  і 

організацій, інших об’єктах Державного Прапора 

України. 

22.01.2020 

р. 

Керівники установ, 

закладів, 

організацій 

3.  За участю керівництва районної державної 

адміністрації, районної ради, міськвиконкому, 

учасників антитерористичної операції в Донецькій 

та Луганській областях, громадськості провести 

покладання квітів: 

 до пам'ятника Т.Г. Шевченку 

  до пам’ятного знака героям Небесної сотні в 

м.Мала Виска 

  в сільських населених пунктах громади 

до пам’ятників Т.Г.Шевченку та пам’ятників, 

пов’язаних з історією визвольної боротьби України 

та її видатними постатями. 

22.01. 

 2020 р. 

   

           

  

10.00 

  

  

10.00  

  

  

  

Ю.Л.Гульдас 

Л.А.Постолюк 

А.В.Жовтило 

О.М.Бакалінський 

  

  

    

 

Л.В.Шамка 

О.М.Кашпуровськи

й 

Н.В.Тупаленко 

4.  Організація проведення молебня за процвітання 

єдиної і незалежної України у м.Мала Виска. 

21-

22.01.2020р

. 

С.А.Васильєв 

5.  Проведення у навчальних закладах громади уроку 

Соборності «Єднання заради Незалежності» а також 

тематичних заходів: лекцій, бесід, виховних годин, 

засідань «круглих столів», конференцій. 

      січень 

     2020 р. 

А.В.Шпак 

6.  Оформлення у бібліотеках та музеях закладів освіти 

та культури тематичних виставок літератури та 

експозицій, у яких відбито шлях України до 

возз’єднання. 

січень 

2020р. 

А.В.Шпак 

Ю.О.Рижикова 

7.  Організація  урочистого дійства до 

 Дня Соборності України 

22.01.2020р

. 

11.00 

 

Ю.О.Рижикова 

        

 

 

Керуючий справами                                                                                                  Л.ЛИННИК 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        Додаток 2 

                                                                                                       до рішення виконкому 

        від 16.01.2020 р..№ 2 

 

 

 

Кошторис витрат  

                                          для відзначення  Дня Соборності України 

                                                         в Маловисківській міській  

об’єднаній територіальній громаді 

22 січня 2020року 
 

№ 

з/п 

                                Найменування видатків Витрати 

 (тис. грн.) 

Розпорядники 

коштів 

1 

 

Квіткова продукція для покладання 500.00 Відділ 

культури та 

туризму 

2 Виготовлення постеру «День Соборності 

України» 

500.00 Відділ 

культури та 

туризму 

 ВСЬОГО: 1000,00  

 

  

 

 

 

Керуючий справами                                                                              Л.ЛИННИК 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 16 січня 2020 року                                                        №  3 

м. Мала Виска 

 

Про відзначення в громаді 

Дня пам’яті Героїв Крут 

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

             

             Керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до  рішення 

Маловисківської міської ради від 28 листопада 2019 року № 1882 «Про затвердження Комплексної 

Програми розвитку культури, краєзнавства та туризму на території Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади на період 2020-2022 роки», з метою належної організації підготовки і проведення на 

території Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади заходів із відзначення Дня пам’яті 

Героїв Крут, виконавчий комітет Маловисківської  міської ради,- 

  

ВИРІШИВ: 

 

1. Провести в місті Мала Виска покладання квітів та урочисті заходи, присвячені Дню пам’яті Героїв Крут -

29 січня 2020 року. 

2. Доручити відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради (Шпак 

А.В.) спільно з відділом культури і туризму виконавчого комітету Маловисківської міської ради (Рижикова 

Ю.О.) забезпечити  підготовку сценарію та організацію проведення заходу 29  січня  2020  року в актовій 

залі ЗОШ № 3 за участю учнівської молоді та учасників бойових дій. 

3. Виділити кошти на підготовку та проведення  заходів присвячених Дню пам’яті Героїв Крут відповідно 

до кошторису витрат (додаток 1). 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

      

 

 

 

Міський голова                                                                                     Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

                                                                    
                                                                                                                     

                                                                                                                  

                                                                                                                                    

 

 



         

 

    Додаток 1 

до рішення виконкому  

від 16.01.2020 р № 3 

 

 

Кошторис витрат  

на підготовку та проведення  заходів, присвячених Дню пам’яті Героїв Крут 

у Маловисківській міській об’єднаній територіальній громаді в 2020 році 
 

 

№ 

з/п 

                                Найменування заходів Витрати 

 ( грн.) 

Розпорядник 

коштів 

1 Оформлення сцени та виготовлення атрибутів 800.00 Відділ 

культури та 

туризму 

  2.  Придбання квітів для покладання 700,00 Відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту 

 

ВСЬОГО:                                                                                   1500,00 

 

 

 

 

Керуючий справами                                                                        Л.ЛИННИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                       



                                                                                      



 



 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  16 січня 2020 року                                                        № 4 

м. Мала Виска 

 

Про звернення громадян  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника загального відділу організаційно-

масової роботи  виконавчого комітету міської ради Берегуленко Т.М. про аналіз стану роботи із 

зверненнями громадян, що надійшли до Маловисківської міської ради протягом 2019 року, 

виконавчий комітет відмічає, що працівниками міськвиконкому вживаються заходи щодо 

поліпшення цієї роботи відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу 

Президента України від 7 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення 

реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування», інших нормативних актів. 

За 2019 рік до Маловисківської міської ради надійшло 2544 звернень, з них 2529 

письмових, 15 - на особистому прийомі громадян, переважно з таких питань: надання якісних 

послуг з водопостачання, освітлення вулиць, земельні питання, ремонт доріг тощо.  

Питання роботи із зверненнями громадян заслуховуються на нарадах в міського голови, за 

результатами яких надаються доручення безпосереднім виконавцям. 

Стан розгляду звернень громадян двічі на рік розглядається на засіданнях виконавчого 

комітету. 

З метою забезпечення повного виконання вимог Закону України «Про звернення 

громадян» та інших нормативних актів, відповідно до ст.38 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В :  

 

1.Інформацію начальника загального відділу організаційно-масової роботи Берегуленко 

Т.М. про стан роботи працівників міськвиконкому зі зверненнями громадян взяти до відому.  

2. Начальнику загального відділу організаційно-масової роботи Берегуленко Т.М.: 

- постійно робити аналіз та узагальнення звернень для виявлення причин, які їх 

породжують; 

- щомісячно подавати міському голові інформацію щодо дотримання посадовими особами 

міськвиконкому вимог Закону України «Про звернення громадян». 

- взяти під особистий контроль роботу посадових осіб міської ради щодо 

кваліфікованого, об’єктивного і своєчасного розгляду звернень громадян з метою 

оперативного вирішення порушених в них питань; 

- особливу увагу звернути на ставлення посадових осіб до вирішення проблем, з якими 

звертаються ветерани війни та праці, інваліди, а також громадяни, які потребують соціального 

захисту та підтримки; 

- при атестації посадових осіб враховувати рівень їх роботи із зверненнями 

громадян як один з критеріїв оцінки їх професійного рівня. 



3.Посилити персональну відповідальність посадових осіб за належну організацію роботи 

по прийому громадян, веденню журналу особистого прийому громадян, своєчасним 

повідомленням заявників про результати розгляду їхніх звернень. 

4.Контроль за роботою зі зверненнями громадян покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради Линник Л.І. 

 

 

 

Міський голова                                                                                              Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 16 січня 2020 року                                           № 5 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження Плану роботи 

загального відділу міської ради з 

питань звернення та контролю на  2020 

року 

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

 

Заслухавши інформацію начальника загального відділу організаційно-масової роботи  

виконавчого комітету міської ради Берегуленко Т.М. щодо основних завдань відділу 

організаційно-масової роботи виконавчого комітету Маловисківської міської ради, керуючись 

статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламентом роботи 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради,  виконавчий комітет Маловисківської  

міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1.Затвердити План роботи загального відділу організаційно-масової роботи виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради з питань звернення та контролю  на 2020 року, додатки 

додаються .  

2. Координація роботи покласти на начальника загального відділу організаційно-масової 

роботи виконавчого комітету Маловисківської міської ради Берегуленко Т.М. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради Линник Л.І. 

. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                     Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 16 січня 2020 року                                           № 6 

м. Мала Виска 

  

 

Про попередження гр. Шамкої Н. Б., 

11.06.1993р.н. та гр. Шамкого К. Д., 

12.08.1987р.н. за ухилення від 

виконання батьківських обов’язків та 

затвердження висновку Комісії з питань 

захисту прав дитини від 20.12.2019 

 

 

Розглянувши витяг з протоколу засідання Комісії з питань захисту прав дитини                 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 20.12.2019 № 13, клопотання служби у 

справах сім’ї та дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 03.01.2020 №     з 

питання винесення попередження гр. Шамкій Наталії Борисівни, 11.06.1993 року народження та 

гр. Шамкому Костянтину Дмитровичу, 12.08.1987 року народження за ухилення від виконання 

батьківських обов’язків відносно сина Шамкого Артема Костянтиновича, 29.04.2014 року 

народження. 

Керуючись пп. 2
1
 п. «б» ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 164, ст. 180 Сімейного кодексу України,                 

ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства», «Конвенцією ООН про права дітей», 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності 

органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», положенням про Службу у 

справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради затвердженого рішенням сесії міської 

ради від 21 грудня 2017 року № 813 та положенням про Комісію з питань захисту прав дитини, 

затвердженого рішенням сесії міської ради від 28 лютого 2018 № 901, з метою                    

соціально-правового захисту малолітньої дитини, виконавчий комітет Маловисківської міської 

ради - 

 

ВИРІШИВ: 

Попередити гр. Шамку Наталію Борисівну, 11.06.1993 року народження та                        

гр. Шамкого Костянтина Дмитровича, 12.08.1987 року народження за ухилення від виконання 

батьківських обов’язків, а саме, не виконання ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1,               ст. 155, ст. 180 

Сімейного Кодексу України, піклування про Шамкого Артема Костянтиновича, 29.04.2014 року 

народження, його станом здоров’я, фізичним, духовним та моральний розвитком, здобуття 

дитиною повної загальної середньої освіти, поваги до прав дитини та її людської гідності й 

обов’язок батьків утримувати дитину, що у відповідності з   ч. 4, ст. 155, п. 2, ч. 1 ст. 164 

Сімейного Кодексу України, є підставою, позбавлення батьківських прав у судовому порядку. 

2. Встановити гр. Шамкій Наталії Борисівні, 11.06.1993 року народження та                           

гр. Шамкому Костянтину Дмитровичу, 12.08.1987 року народження, термін у строк тридцяти 

робочих днів, починаючи з наступного дня проведення Комісії з питань захисту прав дитини з 

метою усунення причин ухилення та неналежного виконання батьківських обов’язків, 



передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу України та створення 

за місцем проживання належних умов для виховання, утримання та розвитку дитини. 

3. У разі невиконання даного рішення, службі у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради, порушити на черговому засіданні Комісії з питань захисту прав 

дитини виконавчого комітету Маловисківської міської ради, питання, про доцільність 

перебування дитини Шамкого Артема Костянтиновича, 29.04.2014 року народження, у сім’ї 

матері гр. Шамкої Наталії Борисівни, 11.06.1993 року народження та батька гр. Шамкого 

Костянтина Дмитровича, 12.08.1987 року народження 

4. Затвердити висновок Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради від 20 грудня 2019 року «Про попередження гр. Шамкої Наталії 

Борисівни, 11.06.1993 року народження та гр. Шамкого Костянтина Дмитровича, 12.08.1987 року 

народження за ухилення від виконання батьківських обов’язків відносно сина Шамкого Артема 

Костянтиновича, 29.04.2014 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 16.01.2020 року № 6 

 

 

ВИСНОВОК 

Комісії з питань захисту прав дитини 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради 

про попередження гр. Шамкого Костянтина Дмитровича, 12.08.1987р.н. 

та гр. Шамкої Наталії Борисівни, 11.06.1993р.н. за ухилення від виконання батьківських 

обов’язків у порядку ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу України, 

відносно Шамкого Артема Костянтиновича, 29.04.2014р.н. 

 

 На засідання комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Маловисківської міської ради від 20 грудня 2019 року на підставі письмового звернення             

гр. Шамкої Олени Дмитрівни, 25.01.1953 року народження, яке надійшло до виконавчого 

комітету міської ради 28 листопада 2019 року № Ш – 2590 – П, було винесено питання про 

попередження гр. Шамкого Костянтина Дмитровича, 12.08.1987 року народження та                 гр. 

Шамкої Наталії Борисівни, 11.06.1993 року народження за ухилення від виконання батьківських 

обов’язків у порядку ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу України, 

відносно Шамкого Артема Костянтиновича, 29.04.2014 року народження. 

 За час спільного проживання гр. Шамкого Костянтина Дмитровича, 12.08.1987 року 

народження та гр. Шамкої Наталії Борисівни, 11.06.1993 року народження народилась спільна 

дитина Шамкий Артем Костянтинович, 29.04.2014 року народження, що підтверджується 

свідоцтвом про народження дитини серії І-ОЛ № 162687, видане 13.05.2014, відділом державної 

реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Маловисківського районного управління 

юстиції у Кіровоградській області, про що складено відповідний актовий запис № 135 і в графі 

батько записано - Шамкий Костянтин Дмитрович, в графі матір - Шамка Наталія Борисівна. 

 Мати дитини гр. Шамка Н.Б. на протязі останніх двох років знаходиться на заробітках за 

кордоном. 

 Дитину гр. Шамка Н.Б. залишила на колишню свекруху гр. Шамку О.Д. та колишнього 

чоловіка гр. Шамкого К.Д., який систематично вживає алкогольні напої. 

 Піклуванням про здоров’я дитини, його фізичним, духовним та моральним станом та 

утриманням дитини на період відсутності матері здійснювала баба та частково батько. 

 Дитина повністю знаходилась на вихованні та утриманні за рахунок пенсії баби,              

гр. Шамкої О.Д.. 

 За місцем проживання дитини у будинку, який належить гр. Шамкій О.Д., не створено 

належних умов для виховання та розвитку дитини. Умови проживання незадовільні. Санітарно-

гігієнічні умови порушені та не відповідають вимогам. Будинок та кімнати потребують 

капітальних ремонтних робіт. В кімнаті де проживала дитини, вогко, брудно, не прибрано. Меблі 

старі, розламані. Постільна білизна на дитячому ліжку, одяг та взуття старі, зношені. Деякі речі 

нові. Іграшки розламані. Їжа в наявності. Дитина влаштована та відвідувала дошкільний 

навчальний заклад. Отримувала відповідні щеплення та проходила щорічний медичний огляд. 

 Кошти на утримання дитини гр. Шамка Н.Б., ні свекрусі гр. Шамкій О.Д., ні колишньому 

чоловікові гр. Шамкому К.Д. не надсилала. З дитиною по телефону спілкувалась рідко. До 

дитини гр. Шамка Н.Б., приїздить раз чи два рази на рік. 

 Батько дитини гр. Шамкий К.Д., систематично вживає алкогольні напої. 

 Постійний заробіток відсутній. 

 На обліку в Маловисківському районному центрі зайнятості, у пошуку роботи           гр. 

Шамкий К.Д., як особа яка шукає роботу не перебуває. 

 Систематично ухиляється від виконання батьківських обов’язків відносно сина Шамкого 

А.К., не займається його вихованням та утриманням. 



Враховуючи викладене вище та обставини, що гр. Шамка Н.Б., на протязі двох діб після 

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

в телефонному режимі про загрозу життя та здоров’я дитини Шамкого А.К., повернулась з 

заробітків із-за кордону і те, що гр. Шамка Н.Б., одразу після приїзду забрала дитину до міста 

Новомиргород, Кіровоградської області, де проживає разом з співмешканцем і створила умови 

для утримання, виховання та розвитку дитини, влаштувала дитину до дошкільного навчального 

закладу за новим місцем проживання, про що письмово повідомила службу у справах сім’ї та 

дітей виконавчого комітету Маловисківіської міської ради. 

Керуючись ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 164, ст. 180 Сімейного кодексу України, 

ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства», Конституцією України, Цивільним кодексом 

України, «Конвенцією ООН про права дітей», постановою Кабінету Міністрів України від 24 

вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом 

прав дитини», положенням про Службу у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради 

затвердженого рішенням сесії міської ради від 21 грудня 2017 року № 813 та положенням про 

Комісію з питань захисту прав дитини, затвердженого рішенням сесії міської ради від 28 лютого 

2018 № 901 з метою соціально-правового захисту прав малолітньої дитини. 

Комісія з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Маловисківської міської 

ради вважає за доцільне: 

1. Винести попередження гр. Шамкому Костянтину Дмитровичу, 12.08.1987 року 

народження за ухилення від виконання батьківських обов’язків у порядку ч. 2, ч. 3, ч. 4,              

ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу України, відносно Шамкого Артема 

Костянтиновича, 29.04.2014 року народження, а саме слідкуванням за станом здоров’я дитини, 

його фізичним, духовним та моральним розвитком, здобуття дитиною повної загальної середньої 

освіти, поваги до прав дитини та її людської гідності й обов’язку батьків утримувати дитину, що 

у відповідності з ч. 4, ст. 155, п. 2, п. 4, ч. 1 ст. 164 Сімейного Кодексу України, є підставами для 

позбавлення батьківських прав у судовому порядку. 

2. Винести попередження гр. Шамкій Наталії Борисівні, 11.06.1993 року народження, за 

ухилення від виконання батьківських обов’язків у порядку ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 

180 Сімейного Кодексу України, відносно Шамкого Артема Костянтиновича,                  

29.04.2014 року народження, а саме слідкуванням за станом здоров’я дитини, його фізичним, 

духовним та моральним розвитком, здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, поваги 

до прав дитини та її людської гідності й обов’язку батьків утримувати дитину, що у відповідності 

з ч. 4, ст. 155, п. 2, ч. 1 ст. 164 Сімейного Кодексу України, є підставами для позбавлення 

батьківських прав у судовому порядку. 

3. Встановити гр. Шамкому Костянтину Дмитровичу, 12.08.1987 року народження та            

гр. Шамкій Наталії Борисівні, 11.06.1993 року народження, термін у строк тридцяти робочих 

днів, починаючи з наступного дня проведення Комісії з питань захисту прав дитини з метою 

створення за місцем проживання належних умов для виховання, утримання та розвитку дитини. 

4. Службі у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради, у разі не створення гр. 

Шамким Костянтином Дмитровичем, 12.08.1987 року народження та гр. Шамкою Наталією 

Борисівною, 11.06.1993 року народження, за місцем проживання належних умов для виховання, 

утримання та розвитку дитини, на засіданні Комісії з питань захисту прав дитини, яка 

запланована на січень 2020 року, порушити питання на про доцільність перебування дитини 

Шамкого Артема Костянтиновича, 29.04.2014 року народження, у сім’ї батька гр. Шамкого 

Костянтина Дмитровича, 12.08.1987 року народження та сім’ї матері    гр. Шамкої Наталії 

Борисівни, 11.06.1993 року народження. 

 

Керуючий справами                  Л. ЛИННИК 

 

 

 

 

 

 



 
                 

                                                                                                                

                                                                                                                   

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 16 січня 2020 року                                                        № 7 

м. Мала Виска 

 

Про усунення перешкод у спілкуванні з 

дитиною 

 

Розглянувши витяг з протоколу засідання тринадцятої Комісії з питань захисту прав 

дитини виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 20.12.2019, клопотання служби у 

справах сім’ї та дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради №   від 03.01.2020 з 

питання усунення перешкод з боку матері гр. Іващенко Олени Олександрівни, 28.07.1993 року 

народження у спілкуванні батька гр. Іващенко Богдана Руслановича, 27.10.1992 року народження 

з дитиною Іващенко Нікою Богданівною, 18.07.2016 року народження. 

Керуючись пп. 4 п. “б” ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», пп. 3, ч. 3, ст. 5, статтями 8, 11, 12, 15 Закону України «Про охорону дитинства»,       ч. 

2, ст. 19, Законом України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для 

дітей», статтями 141, 142, ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 151, статтями 153, 157, 158 

Сімейного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня                 

2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав 

дитини», положенням про Службу у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради 

затвердженого рішенням сесії міської ради від 21 грудня 2017 року № 813 та положенням про 

Комісію з питань захисту прав дитини, затвердженого рішенням сесії міської ради від 28 лютого 

2018 № 901, з метою соціально-правового захисту прав малолітньої дитини, виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради; -  

 

ВИРІШИВ: 

1. Визначити участь гр. Іващенко Богдана Руслановича, 27.10.1992 року народження у 

вихованні дитини Іващенко Ніки Богданівни, 18.07.2016 року народження надавши батькові 

можливість побачень та спілкування з дитиною щомісяця три рази на тижні, з 16:00год. до 

20:00год. щовівторка та щоп’ятниці і з 08:00год. до 20:00год. щонеділі, згідно робочого графіку 

матері гр. Іващенко Олени Олександрівни, 28.07.1993 року народження, з правом зміни часу за 

взаємною згодою батьків та врахуванням інтересів дитини. 

Побачення повинні відбуватися без присутності матері в місцях                             

культурно-розважального характеру, призначених для повноцінного відпочинку дітей та за 

місцем проживання батька. 

 В канікулярний період оздоровлення батьком дитини за попередньою домовленістю з 

матір’ю дитини та за бажанням дитини. 

2. Попередити батьків про відповідальність за порушення законодавства щодо захисту прав 

дитини. 

3. Затвердити висновок Комісії від 20 грудня 2019 року «Про усунення перешкод у 

спілкуванні з дитиною» (згідно додатку 1). 



4. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника служби у справах сім’ї та дітей 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради Захватихату П.В. 

 

 

 

Міський голова 

                                                     

 

                              Ю. ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Додаток № 1 

до рішення виконкому міської ради  

від 16.01.2020 року № 7 

 

 

ВИСНОВОК 

Комісії з питань захисту прав дитини 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради 

про усунення перешкод батькові гр. Іващенко Богдану Руслановичу, 27.10.1992 року 

народження у спілкуванні з дитиною Іващенко Нікою Богданівною, 18.07.2016 року 

народження року, шляхом встановлення графіку побачень 

 

 На засідання комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Маловисківської міської ради від 20 грудня 2019 року на підставі письмового звернення             

гр. Іващенко Олени Олександрівни, 28.07.1993 року народження, яке надійшло до виконавчого 

комітету міської ради 16 грудня 2019 року І – 2705 – П, та письмового звернення гр. Іващенко 

Богдана Руслановича, 27.10.1992 року народження, яке надійшло до виконавчого комітету 

міської ради 18 грудня 2019 року І – 2714 – П, було винесено питання про усунення перешкод з 

боку матері гр. Іващенко Олени Олександрівни, 28.07.1993 року народження, відносно батька гр. 

Іващенко Богдана Руслановича, 27.10.1992 року народження у спілкуванні з дитиною Іващенко 

Нікою Богданівною, 18.07.2016 року народження, яка проживає з матір’ю за адресою: вул. 

Першотравнева, 39, місто Мала Виска, Кіровоградської області. 

Перебуваючи у шлюбі за час спільного проживання гр. Іващенко О.О. та                              

гр. Іващенко Б.Р. народилась спільна дитина Іващенко Ніка Богданівна, 18.07.2016 року 

народження. 

У період часу з 2018 року відносини між гр. Іващенко О.О. та гр. Іващенко Б.Р. відносини 

не склались у зв’язку із несумісністю характерів. 

З вересня 2019 року гр. Іващенко О.О. та гр. Іващенко Б.Р. проживають окремо та ведуть 

свої господарства. 

За місцем проживання матері гр. Іващенко О.О. та дитини Іващенко Н.Б., за адресою: 

вулиця Першотравнева, 39, місто Мала Виска, Кіровоградської області, які проживають у 

будинку батьків гр. Іващенко О.О., без реєстрації, частково створено умови для проживання та 

виховання дитини. Санітарно-гігієнічні умови відповідають вимогам. У будинку три житлові 

кімнати в яких проведено поточні ремонтні роботи. Окрема кімната для матері та дитини 

відсутня. Громадянка Іващенко О.О. разом з дитиною проживає в кімнаті сестри. У якій 

знаходиться дитяче ліжко, ліжко матері та ліжко сестри матері. Окрім цього кімната вмебльована 

столом, стільцями, шафою. У наявності дитяча коляска, памперси, дитяче харчування, іграшки, 

літній, зимовий одяг та взуття, чисті нові. Дитина влаштована до дошкільного навчального 

закладу. Дитина отримує відповідні щеплення та проходять щорічні медогляди. 

Присадибна ділянка оброблена. Ведеться підсобне господарство. 

Громадянка Іващенко О.О., має постійне місце роботи і отримує щомісячну заробітну 

платню. Інші доходи відсутні. 

За місцем проживання та реєстрації гр. Іващенко Б.Р., а саме за адресою: квартира 58, 

вулиця Шевченка, 3, місто Мала Виска, Кіровоградської області. Умови для проживання та 

виховання дитини не створено. Санітарно-гігієнічні умови відповідають вимогам. У квартирі дві 

житлові кімнати в яких проведено поточні ремонтні роботи. Окрема кімната для дитини відсутня. 

Окреме ліжко для дитини відсутнє. Кімната вмебльована диваном та меблевою стінкою. У 

наявності іграшки для дитини. 

Громадянин Іващенко Б.Р., має постійне місце роботи і отримує щомісячну заробітну 

платню. Інші доходи відсутні. 

Беручи до уваги викладе вище, враховуючи інтереси дитини, і те, що гр. Іващенко О.О. та 

гр. Іващенко Б.Р. дійшли спільної згоди щодо встановлення днів та годин спілкування батька з 

дитиною. 



 Керуючись статтями 8, 11, 12, 15 Законом України «Про охорону дитинства», статтями 

141, 142, ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 151, Законом України «Про органи і служби у 

справах дітей та спеціальні установи для дітей», статтями 153, 157, 158 Сімейного кодексу 

України, положенням про Службу у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради 

затвердженого рішенням сесії міської ради від 21 грудня 2017 року № 813 та положенням про 

Комісію з питань захисту прав дитини, затвердженого рішенням сесії міської ради від 28 лютого 

2018 № 901. 

Комісія з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської міської ради 

вважає за доцільне: 

1. Рекомендувати батькові гр. Іващенко Богдану Руслановичу, 27.10.1992 року народження 

здійснювати свою участь у вихованні дитини Іващенко Ніки Богданівни, 18.07.2016 року 

народження, відповідно до графіку спілкування з дитиною згідно робочого графіку матері гр. 

Іващенко Олени Олександрівни, 28.07.1993 року народження, з правом зміни часу за взаємною 

згодою батьків та врахуванням інтересів дитини в такі дні та години: 

щовівторка з 16:00год. до 20:00год.; 

щоп’ятниці з 16:00год. до 20:00год.; 

щонеділі з 08:00год. до 20:00год. 

 Побачення повинні відбуватися без присутності матері в місцях культурно-розважального 

характеру, призначених для повноцінного відпочинку дітей та за місцем проживання батька. 

 В канікулярний період оздоровлення батьком дитини за попередньою домовленістю з 

матір’ю дитини та за бажанням дитини. 

2. Рекомендувати батькові гр. Іващенко Богдану Руслановичу, 27.10.1992 року народження 

не порушувати графік побачень, виконувати свої батьківські обов’язки, приділяти дитині увагу і 

турботу, виховувати її, матеріально утримувати. 

3. Рекомендувати матері гр. Іващенко Олені Олександрівні, 28.07.1993 року народження 

поважати батьківські права гр. Іващенко Богдана Руслановича, 27.10.1992 року, не чинити 

перешкоди у спілкуванні батька з донькою. 

 

 

Керуючий справами                  Л. ЛИННИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  16 січня 2020 року            №  8      

 

м. Мала Виска 

 

Про попередження гр. Чабан С.В., 

09.08.1987р.н. за ухилення від 

виконання батьківських обов’язків та 

затвердження висновку Комісії з питань 

захисту прав дитини від 20.12.2019 

 

 

Розглянувши витяг з протоколу засідання Комісії з питань захисту прав дитини                 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 20.12.2019 № 13, клопотання служби у 

справах сім’ї та дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 03.01.2020 №     з 

питання винесення попередження гр. Чабану Сергію Вікторовичу, 09.08.1987 року народження за 

ухилення від виконання батьківських обов’язків відносно дітей Чабан Вікторії Сергіївни, 

07.10.2008 року народження, Чабан Владислава Сергійовича, 25.10.2009 року народження, Чабан 

Івана Сергійовича, 20.01.2012 року народження. 

Керуючись пп. 2
1
 п. «б» ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 164, ст. 180 Сімейного кодексу України,                 

ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства», «Конвенцією ООН про права дітей», 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності 

органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», положенням про Службу у 

справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради затвердженого рішенням сесії міської 

ради від 21 грудня 2017 року № 813 та положенням про Комісію з питань захисту прав дитини, 

затвердженого рішенням сесії міської ради від 28 лютого 2018 № 901, з метою                    

соціально-правового захисту малолітньої дитини, виконавчий комітет Маловисківської міської 

ради - 

 

ВИРІШИВ: 

1.Попередити гр. Чабана Сергія Вікторовича, 09.08.1987 року народження за ухилення від 

виконання батьківських обов’язків, а саме, не виконання ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1,               ст. 

155, ст. 180 Сімейного Кодексу України, піклування про Чабан Вікторію Сергіївну, 07.10.2008 

року народження, Чабана Владислава Сергійовича, 25.10.2009 року народження, Чабана Івана 

Сергійовича, 20.01.2012 року народження, їх станом здоров’я, фізичним, духовним та моральний 

розвитком, здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, поваги до прав дітей та їх людської 

гідності й обов’язок батьків утримувати дітей, що у відповідності з ч. 4, ст. 155, п. 2, ч. 1 ст. 164 

Сімейного Кодексу України, є підставою, позбавлення батьківських прав у судовому порядку. 

2. Встановити гр. Чабану Сергію Вікторовичу, 09.08.1987 року народження, термін у строк 

тридцяти робочих днів, починаючи з наступного дня проведення Комісії з питань захисту прав 

дитини з метою усунення причин ухилення та неналежного виконання батьківських обов’язків, 



передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу України та створення 

за місцем проживання у будинку 14 по вулиці Колгоспній, місто Мала Виска, Кіровоградської 

області, належних умов для виховання, утримання та розвитку дитини. 

3. У разі невиконання даного рішення, службі у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради, порушити на черговому засіданні Комісії з питань захисту прав 

дитини виконавчого комітету Маловисківської міської ради, питання, про доцільність 

перебування дітей Чабан Вікторії Сергіївни, 07.10.2008 року народження, Чабан Владислава 

Сергійовича, 25.10.2009 року народження, Чабан Івана Сергійовича, 20.01.2012 року народження 

у сім’ї батька гр. Чабан Сергія Вікторовича, 09.08.1987 року народження. 

4. Затвердити висновок Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради від 20 грудня 2019 року «Про попередження Чабана Сергія 

Вікторовича, 09.08.1987 року народження за ухилення від виконання батьківських обов’язків 

відносно дітей Чабан Вікторії Сергіївни, 07.10.2008 року народження, Чабана Владислава 

Сергійовича, 25.10.2009 року народження, Чабана Івана Сергійовича, 20.01.2012 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  16.01.2020 року № 8 

 

 

ВИСНОВОК 

Комісії з питань захисту прав дитини 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради 

про попередження гр. гр. Чабана Сергія Вікторовича, 09.08.1987р.н. за ухилення від 

виконання батьківських обов’язків у порядку ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 

Сімейного Кодексу України, відносно дітей 

Чабан Вікторії Сергіївни, 07.10.2008р.н., Чабана Владислава Сергійовича, 25.10.2009р.н., 

Чабана Івана Сергійовича, 20.01.2012р.н. 

 На засідання комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Маловисківської міської ради від 20 грудня 2019 року на підставі клопотання служби у справах 

сім’ї та дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради (далі – Служба), було винесено 

питання, про попередження гр. Чабана Сергія Вікторовича, 09.08.1987 року народження за 

ухилення від виконання батьківських обов’язків у порядку ч. 2, ч. 3, ч. 4,            ст. 150, ч. 1, ст. 

155, ст. 180 Сімейного Кодексу України, відносно дітей Чабан Вікторії Сергіївни, 07.10.2008 року 

народження, Чабана Владислава Сергійовича, 25.10.2009 року народження, Чабана Івана 

Сергійовича, 20.01.2012 року народження. 

 У період часу з вересня 2019 року, гр. Чабан С.В. ухиляється від виконання батьківських 

обов’язків, відносно дітей Чабан Вікторії Сергіївни, 07.10.2008 року народження, Чабана 

Владислава Сергійовича, 25.10.2009 року народження, Чабана Івана Сергійовича, 20.01.2012 року 

народження, а саме, не цікавиться навчанням дітей, не надає їм належного догляду та не приділяє 

уваги у вихованні та систематично вживає алкогольні напої. В наслідок чого малолітній Чабан 

Владислав пропускає навчання без поважних причин, знаходиться в темний період доби у 

громадських місцях без супроводу дорослих чи то у супроводі сторонніх осіб або в них вдома. 

 За місцем проживання сімʼї Чабан за адресою: будинок 14, вулиця Колгоспна,              

місто Мала Виска, частково створено умови для виховання та розвитку дітей. В будинку дві 

житлові кімнати, одна з яких облаштована для дітей. А саме трьома ліжками, столом, стільцями, 

телевізором, іграшками, книжками, зошитами, канцелярськими приладами. Постільна білизна на 

ліжках, одяг та взуття, чисті, нові. Де які речі зношені. В будинку чисто, прибрано, тепло. 

Санітарно-гігієнічні умови в межах норми. Опалення в будинку пічне. У наявності дрова для 

опалення у достатній кількості. Їжа в наявності у достатній кількості. Присадибна ділянка 

оброблена. Сім’єю ведеться підсобне господарство. Діти відвідують сімейного лікаря за 

необхідності, отримують відповідні планові щеплення та проходять щорічні медичні огляди. У 

позашкільний час діти відвідують різні гуртки. 

 На обліку в Маловисківському районному центрі зайнятості, у пошуку роботи                  

гр. Чабан С.В.09.08.1987р.н., як особа яка шукає роботу не перебуває. 

 Постійний заробіток у гр. Чабан С.В. відсутній. 

 У наслідок смерті матері гр. Мирон Наталії Федорівни, яка померла 19.02.1019 у віці 28 

років, про що свідчить свідоцтво про смерть серії І-ОЛ № 274515, видане 21 лютого              2019 

року, Маловисківським районним відділом державної реєстрації актів цивільного стану 

Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області і складено відповідний 

актовий запис за № 86, діти на ім’я батька гр. Чабан С.В. отримують державну соціальну 

допомогу дитині померлого годувальника у відповідності до Закону України            «Про 

державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам». 

 Окрім цього, гр. Чабан С.В. отримує призначену допомогу малозабезпеченим сім’я у 

відповідності до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’я». 



 Інший дохід в сімʼї відсутній. 

Враховуючи викладене вище та обставини, що гр. Чабан С.В., після проведено 

індивідуальної профілактичної роботи з боку Служби, психолога Маловисківської 

загальноосвітньої школи № 3, де навчаються діти, та представника ювенальної превенції 

Маловисківського відділу поліції, має намір та бажання переглянути свої погляди щодо 

належного виховання дітей, покращити та пристосувати умови за місцем проживання для дітей і 

припинити систематичного вживати алкогольні напої. 

Керуючись ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, п. 2, п.4., ч. 1, ст. 164, ст. 180 Сімейного 

кодексу України, ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства», Конституцією України, 

Цивільним кодексом України, «Конвенцією ООН про права дітей», постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», положенням про Службу у справах сім’ї та дітей 

виконавчого комітету міської ради затвердженого рішенням сесії міської ради                  від 21 

грудня 2017 року № 813 та положенням про Комісію з питань захисту прав дитини, затвердженого 

рішенням сесії міської ради від 28 лютого 2018 № 901 з метою                   соціально-правового 

захисту малолітніх дітей. 

Комісія з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Маловисківської міської 

ради вважає за доцільне: 

1.Винести попередження гр. Чабану Сергію Вікторовичу, 09.08.1987 року народження за 

ухилення від виконання батьківських обов’язків у порядку ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1,             ст. 

155, ст. 180 Сімейного Кодексу України, відносно дітей Чабан Вікторії Сергіївни, 07.10.2008 року 

народження, Чабана Владислава Сергійовича, 25.10.2009 року народження, Чабана Івана 

Сергійовича, 20.01.2012 року народження, а саме слідкування за станом здоров’я дітей, їх 

фізичним, духовним та моральним розвитком, здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, 

поваги до прав дітей та їх людської гідності й обов’язку батьків утримувати дітей, що у 

відповідності з ч. 4, ст. 155, п. 2, п. 4, ч. 1 ст. 164 Сімейного Кодексу України, є підставами для 

позбавлення батьківських прав у судовому порядку. 

2.Встановити гр. Чабану Сергію Вікторовичу, 09.08.1987 року народження, термін у строк 

тридцяти робочих днів, починаючи з наступного дня проведення Комісії з питань захисту прав 

дитини з метою створення та покращення за місцем проживання належних умов для виховання, 

утримання та розвитку дитини та припинення систематичного вживання алкогольних напоїв. 

3.Службі у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради, у разі не створення та 

покращення гр. Чабаном Сергієм Вікторовичем, 09.08.1987 року народження, за місцем 

проживання належних умов для виховання, утримання та розвитку дітей та продовженням 

систематичного вживання алкогольних напоїв на засіданні Комісії з питань захисту прав дитини, 

яка запланована на січень 2020 року, порушити питання на про доцільність перебування дітей 

Чабан Вікторії Сергіївни, 07.10.2008 року народження, Чабана Владислава Сергійовича, 

25.10.2009 року народження, Чабана Івана Сергійовича, 20.01.2012 року народження, у сім’ї 

батька гр. Чабана Сергія Вікторовича, 09.08.1987 року народження. 

 

 

Керуючий справами                  Л. ЛИННИК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  16  січня 2020 року            №   9     

 

м. Мала Виска 

 

Про попередження гр. Ткаченко Н.П. 

06.05.1981р.н. за ухилення від 

виконання батьківських обов’язків та 

затвердження висновку Комісії з питань 

захисту прав дитини від 20.12.2019 

 

 

Розглянувши витяг з протоколу засідання Комісії з питань захисту прав дитини                 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 20.12.2019 № 13, клопотання служби у 

справах сім’ї та дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 03.01.2020 №     з 

питання винесення попередження гр. Ткаченко Наталії Петрівні, 06.05.1981 року народження за 

ухилення від виконання батьківських обов’язків відносно доньки Ткаченко Анастасії 

Анатоліївни, 30.10.2011 року народження. 

Керуючись пп. 2
1
 п. «б» ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 164, ст. 180 Сімейного кодексу України,                 

ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства», «Конвенцією ООН про права дітей», 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності 

органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», положенням про Службу у 

справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради затвердженого рішенням сесії міської 

ради від 21 грудня 2017 року № 813 та положенням про Комісію з питань захисту прав дитини, 

затвердженого рішенням сесії міської ради від 28 лютого 2018 № 901, з метою                    

соціально-правового захисту малолітньої дитини, виконавчий комітет Маловисківської міської 

ради - 

 

ВИРІШИВ: 

1. Попередити гр. Ткаченко Наталію Петрівну, 06.05.1981 року народження за ухилення від 

виконання батьківських обов’язків, а саме, не виконання ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1,               ст. 

155, ст. 180 Сімейного Кодексу України, піклування про Ткаченко Анастасію Анатоліївну, 

30.10.2011 року народження, її станом здоров’я, фізичним, духовним та моральний розвитком, 

здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, поваги до прав дитини та її людської 

гідності й обов’язок батьків утримувати дитину, що у відповідності з   ч. 4, ст. 155, п. 2, ч. 1 ст. 

164 Сімейного Кодексу України, є підставою, позбавлення батьківських прав у судовому 

порядку. 

2. Встановити гр. Ткаченко Наталії Петрівні, 06.05.1981 року народження, термін у строк 

тридцяти робочих днів, починаючи з наступного дня проведення Комісії з питань захисту прав 

дитини з метою усунення причин ухилення та неналежного виконання батьківських обов’язків, 

передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу України та створення 



за місцем проживання у будинку 101 по вулиці Матусівська, місто Мала Виска, Кіровоградської 

області, належних умов для виховання, утримання та розвитку дитини. 

3. У разі невиконання даного рішення, службі у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради, порушити на черговому засіданні Комісії з питань захисту прав 

дитини виконавчого комітету Маловисківської міської ради, питання, про доцільність 

перебування дитини Ткаченко Анастасії Анатоліївни, 30.10.2011 року народження у сім’ї матері 

гр. Ткаченко Наталії Петрівни, 06.05.1981 року народження. 

4. Затвердити висновок Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради від 20 грудня 2019 року «Про попередження гр. Ткаченко Наталії 

Петрівни, 06.05.1981 року народження за ухилення від виконання батьківських обов’язків 

відносно доньки Ткаченко Анастасії Анатоліївни, 30.10.2011 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 16.01.2020 року № 9 

 

 

ВИСНОВОК 

Комісії з питань захисту прав дитини 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради 

про попередження гр. Ткаченко Наталії Петрівни, 06.05.1981р.н. за ухилення від виконання 

батьківських обов’язків у порядку ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного 

Кодексу України, відносно доньки 

Ткаченко Анастасії Анатоліївни, 30.10.2011р.н. 

 

 На засідання комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Маловисківської міської ради від 20 грудня 2019 року на підставі клопотання служби у справах 

сім’ї та дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради (далі – Служба), було винесено 

питання, про попередження гр. Ткаченко Наталії Петрівни, 06.05.1981 року народження за 

ухилення від виконання батьківських обов’язків у порядку ч. 2, ч. 3, ч. 4,            ст. 150, ч. 1, ст. 

155, ст. 180 Сімейного Кодексу України, відносно доньки Ткаченко Анастасії Анатоліївни, 

30.10.2011 року народження. 

 05.11.2019 на та території Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади, а 

саме у будинку 101 по вулиці Матусівській, міста Мала Виска, Кіровоградської області, 

Службою виявлено гр. Ткаченко Наталію Петрівну, 06.05.1981 року народження та її дитину 

Ткаченко Анастасію Анатоліївну, 30.10.2011 року народження, які опинились у складних 

життєвих обставинах. А саме, сім’я проживала у будинку родичів де не створено умов для 

проживання та виховання дитини. Умови проживання незадовільні.                      Санітарно-

гігієнічні умови порушені та не відповідають вимогам. Будинок та кімната потребують 

ремонтних робіт. В кімнаті вогко, холодно, брудно, не прибрано. Меблі старі, розламані. У 

наявності лише одне ліжко. Постільна білизна на ліжку, одяг та взуття що на матері, що на 

дитині, старі, зношені. Іграшки відсутні. Їжа відсутня. Сім’я харчується у родичів, у яких гр. 

Ткаченко Н.П. працює по господарству. Дрова у наявності, але в недостатній кількості. 

Присадибна ділянка обробляється господарями будинку. Власне підсобне господарство гр. 

Ткаченко Н.П. не веде. Дитина до шкільного навчального закладу не влаштована. Паспорту у гр. 

Ткаченко Н.П., 06.05.1981р.н. відсутні. На обліку в Маловисківському районному центрі 

зайнятості, у пошуку роботи гр. Ткаченко Н.П., 06.05.1981р.н., як особа яка шукає роботу не 

перебуває. Жодних державних соціальних виплат гр. Ткаченко Н.П. не отримує. 

 З моменту виявлення сім’ї, Службою була проведена індивідуальна робота з                     

гр. Ткаченко Н.П., надано посильну допомогу щодо забезпечення сім’ї одягом, взуттям, 

постільною білизною, ковдрами, матрацами. Дитину обстежено у Маловисківській центральній 

районній лікарні, про що складено відповідний висновок і влаштовано на навчання до 

Маловисківської загальноосвітньої школи № 3. 

 Разом з гр. Ткаченко Н.П. подано заяву до Маловисківського відділу поліції про втрату 

паспорта, а також подано документи до міграційної служби щодо отримання нової  ID-картки в 

замін втраченого паспорту. 

 Після отримання ID-картки та ідентифікаційного коду, Службою буде вирішено питання 

щодо надання гр. Ткаченко Н.П. допомоги в оформленні державних соціальних допомог. 



Враховуючи викладене вище та обставини, що гр. Ткаченко Н.П., має намір та бажання 

створювати і пристосовувати умови за місцем проживання для належного виховання та розвитку 

дитини. 

Керуючись ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, п. 2, ч. 1, ст. 164, ст. 180 Сімейного кодексу 

України, ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства», Конституцією України, Цивільним 

кодексом України, «Конвенцією ООН про права дітей», постановою Кабінету Міністрів України 

від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із 

захистом прав дитини», положенням про Службу у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету 

міської ради затвердженого рішенням сесії міської ради                  від 21 грудня 2017 року № 813 

та положенням про Комісію з питань захисту прав дитини, затвердженого рішенням сесії міської 

ради від 28 лютого 2018 № 901 з метою                   соціально-правового захисту малолітньої 

дитини. 

Комісія з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Маловисківської міської 

ради вважає за доцільне: 

1.Винести попередження гр. Ткаченко Наталії Петрівні, 06.05.1981 року народження за ухилення 

від виконання батьківських обов’язків у порядку ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 

Сімейного Кодексу України, відносно доньки Ткаченко Анастасії Анатоліївни, 30.10.2011 року 

народження, а саме слідкування за станом здоров’я дитини, її фізичним, духовним та моральним 

розвитком, здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, поваги до прав дитини та її 

людської гідності й обов’язку батьків утримувати дитину, що у відповідності з ч. 4, ст. 155, п. 2, 

ч. 1 ст. 164 Сімейного Кодексу України, є підставами для позбавлення батьківських прав у 

судовому порядку. 

2.Встановити гр. Ткаченко Наталії Петрівні, 06.05.1981 року народження, термін у строк 

тридцяти робочих днів, починаючи з наступного дня проведення Комісії з питань захисту прав 

дитини з метою створення за місцем проживання належних умов для виховання, утримання та 

розвитку дитини. 

3.Службі у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради, у разі не створення гр. 

Ткаченко Наталією Петрівною, 06.05.1981 року народження, за місцем проживання належних 

умов для виховання, утримання та розвитку дитини, на засіданні Комісії з питань захисту прав 

дитини, яка запланована на січень 2020 року, порушити питання на про доцільність перебування 

дитини Ткаченко Анастасії Анатоліївни, 30.10.2011 року народження, у сім’ї матері гр. Ткаченко 

Наталії Петрівни, 06.05.1981 року народження. 

 

 

Керуючий справами                  Л. ЛИННИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  16  січня 2020 року            №  10      

 

м. Мала Виска 

 

Про попередження гр. Бабенка В.С., 

16.08.1976р.н. за ухилення від 

виконання батьківських обов’язків та 

затвердження висновку Комісії з питань 

захисту прав дитини від 20.12.2019 

 

 

Розглянувши витяг з протоколу засідання Комісії з питань захисту прав дитини                 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 20.12.2019 № 13, клопотання служби у 

справах сім’ї та дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 10.01.2020 №     з 

питання винесення попередження гр. Бабенку Віктору Сергійовичу, 16.08.1976 року народження 

за ухилення від виконання батьківських обов’язків відносно сина Бабенка Олександра 

Вікторовича, 24.02.2009 року народження. 

Керуючись пп. 2
1
 п. «б» ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 164, ст. 180 Сімейного кодексу України,                 

ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства», «Конвенцією ООН про права дітей», 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності 

органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», положенням про Службу у 

справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради затвердженого рішенням сесії міської 

ради від 21 грудня 2017 року № 813 та положенням про Комісію з питань захисту прав дитини, 

затвердженого рішенням сесії міської ради від 28 лютого 2018 № 901, з метою                    

соціально-правового захисту малолітньої дитини, виконавчий комітет Маловисківської міської 

ради - 

 

ВИРІШИВ: 

1.Попередити гр. Бабенка Віктора Сергійовича, 16.08.1976 року народження за ухилення від 

виконання батьківських обов’язків, а саме, не виконання ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 

180 Сімейного Кодексу України, піклування про Бабенка Олександра Вікторовича, 24.02.2009 

року народження, його станом здоров’я, фізичним, духовним та моральний розвитком, здобуття 

дитиною повної загальної середньої освіти, поваги до прав дитини та її людської гідності й 

обов’язок батьків утримувати дитину, що у відповідності з   ч. 4, ст. 155, п. 2, ч. 1 ст. 164 

Сімейного Кодексу України, є підставою, позбавлення батьківських прав у судовому порядку. 

2. Встановити гр. Бабенку Віктору Сергійовичу, 16.08.1976р.н., термін у строк тридцяти 

робочих днів, починаючи з наступного дня проведення Комісії з питань захисту прав дитини з 

метою усунення причин ухилення та неналежного виконання батьківських обов’язків, 

передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу України та створення 



за новим місцем проживання у будинку 25-а, провулок Сухомлина, місто Мала Виска, 

Кіровоградської області, належних умов для виховання, утримання та розвитку дитини. 

3. У разі невиконання даного рішення, службі у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради, порушити на черговому засіданні Комісії з питань захисту прав 

дитини виконавчого комітету Маловисківської міської ради, питання, про доцільність 

перебування дитини Бабенка Олександра Вікторовича, 24.02.2009 року народження у сім’ї батька 

гр. Бабенка Віктора Сергійовича, 16.08.1976 року народження. 

4. Затвердити висновок Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради від 20 грудня 2019 року «Про попередження гр. Бабенка Віктора 

Сергійовича, 16.08.1976 року народження за ухилення від виконання батьківських обов’язків 

відносно сина Бабенка Олександра Вікторовича, 24.02.2009 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 16.01.2020 року № 10 

 

ВИСНОВОК 

Комісії з питань захисту прав дитини 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради 

про попередження гр. Бабенка Віктора Сергійовича, 16.08.1976 року народження                  

за ухилення від виконання батьківських обов’язків у порядку ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 

155, ст. 180 Сімейного Кодексу України, відносно 

сина Бабенка Олександра Вікторовича, 24.02.2009 року народження 

 

На засідання комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Маловисківської міської ради від 20 грудня 2019 року на підставі письмового звернення            гр. 

Бабенко Надії Іванівни, 19.12.1954 року народження, яке надійшло до виконавчого комітету 

міської ради 03 грудня 2019 року № Б – 2638 – П, щодо доцільності позбавлення батьківських 

прав гр. Бабенко Віктора Сергійовича, 16.08.1976 року народження, який проживає за адресою: 

провулок Квітковий, 22, місто Мала Виска, Кіровоградської області, відносно дитини Бабенка 

Олександра Вікторовича, 24.02.2009 року народження за ухилення від виконання батьківських 

обов’язків, а саме ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу України, 

піклування про Бабенка Олександра Вікторовича, 24.02.2009 року народження, здоров’я дитини, 

його фізичний, духовний та моральний розвиток, і обов’язок батьків утримувати дитину та 

систематичне вживання алкогольних напоїв, що у відповідності з п. 2, п. 4, ч. 1 ст. 164 Сімейного 

Кодексу України є підставами позбавлення батьківських прав у судовому порядку. Та 

письмового звернення гр. Бабенко Надії Іванівни, 19.12.1954 року народження, яке надійшло до 

служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради (далі - 

Служба) від 27 листопада 2019 року № 132, щодо обстеження умов проживання сина гр. Бабенка 

Віктора Сергійовича, 16.08.1976 року народження, який проживає за адресою: пров. Квітковий, 

22, місто Мала Виска, Кіровоградської області. 

Винесено питання щодо доцільності позбавлення батьківських прав гр. Бабенко Віктора 

Сергійовича, 16.08.1976 року народження, який проживає за адресою: провулок Квітковий, 22, 

місто Мала Виска, Кіровоградської області, відносно дитини Бабенка Олександра Вікторовича, 

24.02.2009 року народження за ухилення від виконання батьківських обов’язків, а саме ч. 2, ч. 3, 

ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу України, піклування про Бабенка Олександра 

Вікторовича, 24.02.2009 року народження, здоров’я дитини, його фізичний, духовний та 

моральний розвиток, і обов’язок батьків утримувати дитину та систематичне вживання 

алкогольних напоїв, що у відповідності                 з п. 2, п. 4, ч. 1 ст. 164 Сімейного Кодексу 

України є підставами позбавлення батьківських прав у судовому порядку. 

 03.12.2019 за адресою по провулку Квітковому у будинку 22, міста Мала Виска, 

Кіровоградської області, Службою виявлено гр. Бабенка Віктора Сергійовича, 16.08.1976 року 

народження, який знаходився у стані алкогольного сп’яніння. 

 Сім’я Бабенків проживала в орендованому будинку, який потребує капітальних ремонтних 

робіт. В кімнатах вогко, холодно, брудно, не прибрано. Меблі старі, розламані. У наявності два 

ліжка. Постільна білизна на ліжках, одяг та взуття, брудні, старі, зношені. Їжа відсутня. Дрова 

відсутні. Присадибна ділянка обробляється господарями будинку. Власне підсобне господарство 

гр. Бабенко В.С. не веде. Від надання пояснень гр. Бабенко В.С. відмовився, оскільки перебував у 

стані, алкогольного сп’яніння. 

 Оцінивши ситуацію, яка склалась і вбачаючи загрозу для життя та здоров’я дитини з боку 

батька гр. Бабенка В.С., який знаходився в стані алкогольного сп’яніння та умов проживання, 

Службою було прийнято рішення про негайне вилучення малолітнього Бабенка Олександра 

Вікторовича, 24.02.2009 року народження з сім’ї батька та тимчасово влаштовано на проживання 

та утримання за адресою: будинок 13, вулиця Ковтуна, місто Мала Виска, Кіровоградської 

області до сім’ї баби гр. Бабенко Надії Іванівни, 19.12.1954 року народження до моменту 



вирішення питання відносно гр. Бабенка Віктора Сергійовича, 16.08.1976 року народження та 

його сина. 

 Окрім цього, гр. Бабенку В.С. 03.12.2019, представниками Служби було вручено 

запрошення на 04.12.2019 до Служби з метою з’ясування причин та умов, що призвели до 

ухилення від виконання батьківських обов’язків по відношенню до сина Бабенка О.В.. 

 04.12.2019 по лінії 102, до Служби надійшло повідомлення про те, що малолітній Бабенко 

Олександр Вікторович, 24.02.2009 року народження, який тимчасово влаштований на 

проживання та утримання до баби гр. Бабенко Надії Іванівни, 19.12.1954 року народження, 

залишив тимчасове місце проживання за адресою: будинок 13, вулиця Ковтуна, місто Мала 

Виска, Кіровоградської області і пішов до нового місця проживання батька                гр. Бабенка 

В.С. за адресою: будинок 25-а по провулку Сухомлина, місто Мала Виска, Кіровоградської 

області, у якому він проживав разом з батьком гр. Бабенко В.С., його співмешканкою гр. 

Рибкіною Оксаною Олександрівною, 22.08.1978 року народження та її сином Сипливим 

Микитою Олександровичем, 2010 року народження з весни 2019 року. 

 Одразу, негайно, після надходження повідомлення, Службою було з’ясовано та 

встановлено місце перебування малолітнього Бабенка Олександра Вікторовича,                 

24.02.2009 року народження та вилучено з вулиці по провулку Сухомлина, міста Малої Виски, 

Кіровоградської області біля будинку 25-а, де він проживав з весни 2019 року, разом з батьком 

гр. Бабенко В.С., його співмешканкою Рибкіною О.О. та її сином. 

 Встановивши факт залишення 04.12.2019, малолітнім Бабенко О.В. тимчасового місця 

проживання за адресою проживання баби гр. Бабенко Н.І.. по вулиця Ковтуна, 13, місто Мала 

Виска, Кіровоградської області. 

 Враховуючи пояснення малолітнього Бабенка О.В., який пояснив, що у баби він 

проживати та знаходитись не хоче у зв’язку з тим, що вона чинить відносно нього психологічне 

насильство, ображає його та його батька, принижує перед друзями та однолітками в навчальному 

закладі та класі. 

 Оцінивши ситуацію, яка склалась в сім’ї Бабенків, Службою було прийнято рішення про 

розміщення малолітнього Бабенка Олександра Вікторовича, 24.02.2009 року народження в 

Маловисківській центральній районної лікарні до встановлення обставин по справі. 

 Обстеживши того ж дня, умови дійсного проживання гр. Бабенка В.С. та його сина, за 

адресою по провулку Сухомлина, 25-а, місто Мала Виска, Кіровоградської області. 

 Встановлено, що будинок на праві власності належить гр. Рибкіній Оксані 

Олександрівною, 22.08.1978 року народження у якому вона проживає та зареєстрована з сином 

Сипливим Микитою Олександровичем, 2010 року народження. 

 З весни 2019 року разом гр. Рибкіною О.О. та її сином Сипливим М.О. проживає 

співмешканець гр. Бабенко В.С., та його син Бабенко О.В., 24.02.2009. 

 Будинок складається з двох кімнат, коридору та веранди. Умови проживання задовільні. 

Санітарно-гігієнічні умови відповідають вимогам. На момент обстеження в будинку, тепло, 

прибрано, чисто. Опалення пічне. Дровами для опалення сім’я забезпечена. В кімнатах проведено 

поточні ремонті роботи. Їжі вдосталь. Присадибна ділянка оброблена. Підсобне господарство не 

ведеться. Діти проживають в окремій кімнаті вмебльованій ліжками, столом, стільцями, шафою. 

У дітей в наявності іграшки, книжки, зошити, канцелярське приладдя. Постільна білизна на 

ліжках, одяг та взуття дітей чисті, нові. Де які речі зношені, але знаходяться в охайному та 

чистому стані. 

 Діти влаштовані на навчання до Маловисківської загальноосвітньої школи. 

 У відповідності з поданої інформації та характеристик на дітей з навчального закладу. 

Встановлено, що батьки відвідують батьківські збори, цікавляться навчанням дітей, спілкуються 

з класним керівником, прислухаються до зауважень та порад вчителів. Слідкують за станом 

здоров’я дітей, їх фізичним, духовним та моральним станом. Діти відвідують сімейного лікаря за 

необхідності, отримують відповідні планові щеплення та проходять щорічні медичні огляди. У 

позашкільний час відвідують гуртки. 

 Сім’я проживає на рахунок державних соціальних виплат, як малозабезпечена сім’я та 

тимчасових заробітків. 



 З грудня громадянин Бабенко В.С. та гр. Рибкіна О.О. перебувають на обліку в 

Маловисківському районному центрі зайнятості, як особи які шукають роботу. 

Враховуючи викладене вище та обставини, що гр. Бабенко В.С., після проведено 

індивідуальної профілактичної роботи з боку Служби, психолога Маловисківської 

загальноосвітньої школи № 4, де навчаються діти, та представника ювенальної превенції 

Маловисківського відділу поліції, має намір та бажання переглянути свої погляди щодо 

належного виховання свого сина, покращити та пристосувати умови за місцем проживання для 

дітей і припинити систематично вживати алкогольні напої. 

Керуючись ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, п. 2, п.4., ч. 1, ст. 164, ст. 180 Сімейного 

кодексу України, ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства», Конституцією України, 

Цивільним кодексом України, «Конвенцією ООН про права дітей», постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», положенням про Службу у справах сім’ї та дітей 

виконавчого комітету міської ради затвердженого рішенням сесії міської ради                  від 21 

грудня 2017 року № 813 та положенням про Комісію з питань захисту прав дитини, затвердженого 

рішенням сесії міської ради від 28 лютого 2018 № 901 з метою                   соціально-правового 

захисту малолітніх дітей. 

Комісія з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Маловисківської міської 

ради вважає за доцільне: 

1.Відмовити в задоволенні письмового звернення гр. Бабенко Надії Іванівни, 19.12.1954 року 

народження, яке надійшло до виконавчого комітету міської ради 03 грудня 2019 року   № Б – 

2638 – П, щодо доцільності позбавлення батьківських прав гр. Бабенко Віктора Сергійовича, 

16.08.1976 року народження, відносно дитини Бабенка Олександра Вікторовича, 24.02.2009 року 

народження. 

2.Винести попередження гр. Бабенку Віктору Сергійовичу, 16.08.1976 року народження року 

народження за ухилення від виконання батьківських обов’язків у порядку ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, 

ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу України, відносно дитини Бабенка Олександра 

Вікторовича, 24.02.2009 року народження, а саме слідкування за станом здоров’я дітей, їх 

фізичним, духовним та моральним розвитком, здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, 

поваги до прав дітей та їх людської гідності й обов’язку батьків утримувати дітей, що у 

відповідності з ч. 4, ст. 155, п. 2, п. 4, ч. 1 ст. 164 Сімейного Кодексу України, є підставами для 

позбавлення батьківських прав у судовому порядку. 

3.Встановити гр. Бабенку Віктору Сергійовичу, 16.08.1976 року народження, термін у строк 

тридцяти робочих днів, починаючи з наступного дня проведення Комісії з питань захисту прав 

дитини з метою створення та покращення за місцем проживання, а саме у будинку 25-а, по 

провулку Сухомлина, місто Мала Виска, Кіровоградської області, належних умов для виховання, 

утримання та розвитку дитини та припинення систематичного вживання алкогольних напоїв. 

4.Службі у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради, у разі не створення та 

покращення гр. Бабенком Віктором Сергійовичем, 16.08.1976 року народження, за місцем 

проживання, а саме у будинку 25-а, по провулку Сухомлина, місто Мала Виска, Кіровоградської 

області, належних умов для виховання, утримання та розвитку дітей та продовженням 

систематичного вживання алкогольних напоїв на засіданні Комісії з питань захисту прав дитини, 

яка запланована на січень 2020 року, порушити питання на про доцільність перебування дитини 

Бабенка Олександра Вікторовича, 24.02.2009 року народження року народження, у сім’ї батька 

гр. Бабенком Віктором Сергійовичем, 16.08.1976 року народження. 
 

Керуючий справами                  Л. ЛИННИК 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  16  січня 2020 року            №  11      

 

м. Мала Виска 

 

Про повернення на виховання та 

спільне проживання Бабенка О.В., 

24.02.2009р.н. до батька                                   

гр. Бабенка В.С., 16.08.1976р.н. 

 

 

Розглянувши витяг з протоколу засідання Комісії з питань захисту прав дитини                 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 20.12.2019 № 13, клопотання служби у 

справах сім’ї та дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 10.01.2020 №     та 

письмове звернення гр. Бабенка Віктора Сергійовича, 16.08.1976 року народження, яке надійшло 

до виконавчого комітету Маловисківскої міської ради 18 грудня 2019 року                     Б - 2715 – 

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», 

з метою соціально-правового захисту малолітньої дитини, виконавчий комітет Маловисківської 

міської ради, - 
 

ВИРІШИВ: 

1. Повернути на виховання та спільне проживання Бабенка Олександра Вікторовича, 

24.02.2009 року народження, батькові гр. Бабенку Віктору Сергійовичу, 16.08.1976 року 

народження, вилученого 10.12.2019 на підставі рішення виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради № 481 «Про негайне відібрання дитини від батька», який створив, за місцем 

проживання за адресою: будинок 25-а, провулок Сухомлина, місто Мала Виска, Кіровоградської 

області умови для виховання та розвитку дитини і виправив ситуацію, яка склалась у його 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 грудня 2019 року № 13, затвердити висновок Комісії з питань захисту прав дитини 

«Про доцільність повернення на виховання та спільне проживання Бабенка Олександра 

Вікторовича, 24.02.2009 року народження, батькові гр. Бабенку Віктору Сергійовичу, 16.08.1976 

року народження» (згідно додатку 1). 

3. Вважати таким, що втрапило чинність рішення виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради № 481 від 10 грудня 2019 року «Про негайне відібрання дитини від батька». 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника служби у справах сім’ї та 

дітей виконавчого комітету міської ради Захватихату П.В.. 

 

Міський голова               Ю. ГУЛЬДАС 



Додаток № 1 

до рішення виконкому міської ради  

від 16.01.2020 року № 11 

 

 

ВИСНОВОК 

Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради 

про доцільність повернення на виховання та спільне проживання 

Бабенка Олександра Вікторовича, 24.02.2009 року народження, батькові гр. Бабенку 

Віктору Сергійовичу, 16.08.1976 року народження 

 

На засіданні комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради від 20 грудня 2019 року, на підставі письмового звернення             гр. Бабенко 

Віктора Сергійовича, 16.08.1976 року народження, яке надійшло до виконавчого комітету 

Маловисківскої міської ради 18 грудня 2019 року, Б - 2715 - П., було винесено питання, щодо 

повернення на виховання та спільне проживання Бабенка Олександра Вікторовича, 24.02.2009 

року народження до батька гр. Бабенка Віктора Сергійовича, 16.08.1976 року народження, у 

зв’язку із виправленням ситуації що склалась в сім’ї,                      і створення за адресою: 

будинок 25-а, провулок Сухомлина, місто Мала Виска, Кіровоградської області, умов для 

виховання та проживання дитини та скасування рішення виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради від 10.12.2019 № 481                                  «Про негайне відібрання дитини від 

батька». 

Перебуваючи у шлюбі за час спільно проживання гр. Бабенко Людмили Петрівни та гр. 

Бабенка Віктора Сергійовича народилась спільна дитина Бабенко Олександр Вікторович, 

24.02.2009 року народження (свідоцтво про народження серії І - ИД № 092381 видане                 12 

березня 2009 року відділом реєстрації актів цивільного стану Тернопільського міського 

управління юстиції про що, в Книзі реєстрації народжень 12 березня 2019 року зроблено 

відповідний актовий запис за № 531, в графі батько записано - Бабенко Віктор Сергійович, в 

графі матір - Бабенко Людмила Петрівна). 

18 листопада 2015 року Маловисківським районним судом Кіровоградської області 

винесено заочне рішення, про розірвання шлюбу між гр. Бабенко Віктором Сергійовичем і гр. 

Бабенко Людмилою Петрівною, зареєстрованого 15 лютого 2009 року відділом реєстрації актів 

цивільного стану Тернопільського міського управління юстиції, актовий запис № 109, яке 

набрало чинності 15 грудня 2015 року. 

З моменту розірвання шлюбу гр. Бабенко Л.П. з сім’єю не проживає. 

Вихованням та утриманням сина Бабенко О.В. батько гр. Бабенко С.В. займався один. 

Мати гр. Бабенко Л.П. ухилилась від виконання батьківських обов’язків, а саме не 

піклувалась про здоров’я дитини, його фізичний, духовний та моральний розвиток, здобуття 

дитиною повної загальної середньої освіти, поваги до прав дитини та її людської гідності й 

обов’язок батьків утримувати дитину, що у відповідності з ч. 4, ст. 155, п. 2, ч. 1 ст. 164 

Сімейного Кодексу України, є підставою для позбавлення батьківських прав у судовому порядку 

за місцем реєстрації. 

Окрім цього гр. Бабенко Людмила Петрівна ухиляється від сплати на користь              гр. 

Бабенка Віктора Сергійовича на утримання Бабенка Олександра Вікторовича,                24.02.2009 

року народження, (аліменти) в розмірі 400 гривень щомісячно з 18.04.2016 до досягнення сином 

повноліття у відповідності з рішенням Маловисківького районного суду Кіровоградської області, 

яке набрало чинності 30.08.2016. 

 На підставі письмового звернення від гр. Бабенка Віктора Сергійовича, 16.08.1976 року 

народження, яке надійшло до Служби, 09 грудня 2019 року, № 137, щодо обстеження умов 

проживання за адресою: провулок Сухомлина, 25-а, місто мала Виска Кіровоградської області. 

Службою було обстежено помешкання гр. Бабенка В.С. та його сина, за адресою по провулку 

Сухомлина, 25-а, місто Мала Виска, Кіровоградської області. 



 В ході обстеження встановлено, будинок на праві власності належить гр. Рибкіній Оксані 

Олександрівною, 22.08.1978 року народження, у якому вона проживає та зареєстрована з сином 

Сипливим Микитою Олександровичем, 2010 року народження. 

 З весни 2019 року разом гр. Рибкіною О.О. та її сином Сипливим М.О. проживає 

співмешканець гр. Бабенко В.С., та його син Бабенко О.В., 24.02.2009. 

 Будинок складається з двох кімнат, коридору та веранди. Умови проживання задовільні. 

Санітарно-гігієнічні умови відповідають вимогам. На момент обстеження в будинку, тепло, 

прибрано, чисто. Опалення пічне. Дровами для опалення сім’я забезпечена. В кімнатах проведено 

поточні ремонті роботи. Їжі вдосталь. Присадибна ділянка оброблена. Підсобне господарство не 

ведеться. Діти проживають в окремій кімнаті вмебльованій ліжками, столом, стільцями, шафою. 

У дітей в наявності іграшки, книжки, зошити, канцелярське приладдя. Постільна білизна на 

ліжках, одяг та взуття дітей чисті, нові, де які речі зношені, але знаходяться в охайному та 

чистому стані. 

 Діти влаштовані на навчання до Маловисківської загальноосвітньої школи. 

 У відповідності з поданої інформації та характеристик на дітей з навчального закладу. 

Встановлено, що батьки відвідують батьківські збори, цікавляться навчанням дітей, спілкуються 

з класним керівником, прислухаються до зауважень та порад вчителів. Пропуски у навчанні без 

поважних причин відсутні. Батьки слідкують за станом здоров’я дітей, їх фізичним, духовним та 

моральним станом. Діти відвідують сімейного лікаря за необхідності, отримують відповідні 

планові щеплення та проходять щорічні медичні огляди. У позашкільний час відвідують гуртки. 

Згідно поданої довідки, виданої виконавчим комітетом Маловисківської міської ради від 

18.12.2019, встановлено, що гр. Бабенко С.В. разом з сином Бабенком О.В. проживають без 

реєстрації за адресою: провулок Сухомлина, 25-а, місто Мала Виска, Кіровоградської області, у 

будинку який належить на праві власності гр. Рибкіній О.О., яка зареєстрована і проживає разом 

з сином Сипливим М.О. за вказаною адресою. 

 Сім’я проживає за рахунок державних соціальних виплат, як малозабезпечена сім’я та 

тимчасових заробітків. 

 З грудня гр. Бабенко В.С. та гр. Рибкіна О.О. перебувають на обліку в Маловисківському 

районному центрі зайнятості, як особи які шукають роботу. 

У відповідності до поданого сертифікату Згідно медичної довідки про проходження 

обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів серії 12ЯЯХ № 244873 від 

11.12.2015, гр. Бабенко В.С., 16.08.1976р.н., психіатричні показання до виховання дитини 

відсутні. 

Згідно сертифікату про проходження профілактичного наркологічного огляду серії 12ЯЯТ 

№ 014368 від 11.12.2019, гр. Бабенко В.С., 16.08.1976р.н., наркологічні захворювання не 

виявлено. 

Стан здоров’я гр. Бабенка С.В., згідно медичного висновку - задовільний, медичні 

протипоказання не знайдено. 

Стан здоров’я малолітнього Бабенка О.В., згідно висновку - здоровий. 

Враховуючи викладене вище та обставини, що гр. Бабенко В.С., після проведено 

індивідуальної профілактичної роботи з боку Служби, психолога Маловисківської 

загальноосвітньої школи № 4, де навчаються діти, та представника ювенальної превенції 

Маловисківського відділу поліції, має намір та бажання переглянути свої погляди щодо 

належного виховання свого сина, покращити та пристосувати умови за місцем проживання для 

дітей і припинити систематично вживати алкогольні напої. 

Беручи до уваги, матеріальне забезпечення, взаємовідносини в сім’ї, враховуючи думку 

співмешканки гр. Рибкіної О.О. та дітей Бабенка О.В., Сипливого М.О., і поданих документів, й 

те, гр. Бабенко С.В., усвідомив та виправив ситуацію яка склалась у сім’ї, створив за місцем 

проживання умови для належного виховання та розвитку дитини. 

Керуючись ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 2, ст. 152, ч. 1, ч. 2, ст. 155, ст. 180 Сімейного 

кодексу України, ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства», Конституцією України, 

Цивільним кодексом України, «Конвенцією ООН про права дітей», порядком провадження 

органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженим 

постановою Кабінет Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 «Питання діяльності органів 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF#n15


опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», положенням про Службу у справах сім’ї 

та дітей виконавчого комітету міської ради затвердженого рішенням сесії міської ради від 21 

грудня 2017 року № 813 та положенням про Комісію з питань захисту прав дитини, затвердженого 

рішенням сесії міської ради від 28 лютого 2018 № 901 з метою                   соціально-правового 

захисту малолітньої дитини. 

 Комісія з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської міської ради, 

вважає за доцільне: 

1. Повернути на виховання та спільне проживання Бабенка Олександра Вікторовича, 

24.02.2009 року народження, батькові гр. Бабенку Віктору Сергійовичу, 16.08.1976 року 

народження за адресою: будинок 23, вулиця Мічуріна, місто Мала Виска, Кіровоградської 

області. 

2. Службі у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради, взяти 

сім’ю Бабенків під соціальний супровід, як сім’ю яка опиналась у складних життєвих обставинах. 

3. Контроль за виконанням покласти на начальника служби у справах сім’ї та дітей 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради Захватихату П.В. 

 

 

Керуючий справами                  Л. ЛИННИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 16 січня 2020 року                                           № 12 

м. Мала Виска 

 

Про внесення змін до рішення                     

№ 394 від 17 жовтня 2019 року та 

затвердження списків дітей, які 

опинились у складних життєвих 

обставинах і проживають на території 

Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади 

 

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку 

взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих 

обставинах» від 21 листопада 2013 року № 895 та «Про затвердження Порядку виявлення сімей 

(осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та 

здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)» від 21 листопада 2013 року № 896, 

виконавчий комітет Маловисківської міської ради, - 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до рішення № 394 від 17 жовтня 2019 року та затвердити в новій редакції 

список дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах і проживають на території 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади (згідно додатку № 1). 

2. 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 16.01.2020 року № 12 
 

 

Список дітей, які опинились у складних життєвих обставинах і проживають на території 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади станом на 20.12.2019 

№ 

п/п 
П.І.П. дитини 

Дата 

народження 

П.І.П. батьків, 

(опікунів, 

піклувальників, 

прийомних 

батьків) 

Адреса 

проживання 

Причини складних 

життєвих обставин 

1. 
Савіна Людмила 

Вікторівна 
24.07.2002р.н. 

Савіна Ніна 

Михайлівна, 

2107.1983р.н., 

Савін Віктор 

Іванович, 

13.07.1972р.н. 

вул. Петрича, 43,    

с. Паліївка, 

Маловисківського 

району, 

Кіровоградської 

області 

низький виховний 

потенціал батьків 

ухилення від 

виконання 

батьківських 

обов’язків, 

систематичне 

вживання батьками 

алкогольних напоїв, 

сім’я в якій існує 

ризик передачі дітей 

до закладів для 

дітей-сиріт та дітей, 

які позбавлені 

батьківського 

піклування 

2. 
Савіна Ольга 

Вікторівна 
09.11.2004р.н. 

3. 
Савін Михайло 

Вікторович 
17.11.2008р.н. 

4. 
Савіна Антоніна 

Вікторівна 
15.03.2013р.н. 

5. 
Громчук Вікторія 

Олександрівна 
21.03.2007р.н. 

Громчук Тетяна 

Миколаївна, 

07.02.1974р.н., 

Заболотній 

Олександр 

Станіславович, 

15.03.1982р.н. 

вул. Шкільна, 68,           

с. Паліївка, 

Маловисківського 

району 

Кіровоградської 

області 

низький виховний 

потенціал батьків 

ухилення від 

виконання 

батьківських 

обов’язків, сім’я в 

якій існує ризик 

передачі дітей до 

закладів для дітей-

сиріт та дітей, які 

позбавлені 

батьківського 

піклування 

6. 

Заболотна 

Людмила 

Олександрівна 

15.04.2012р.н. 

7. 

Заболотний 

Ярослав 

Олександрович 

09.09.2018р.н. 

8. 
Рак Валентин 

Русланович 
14.02.2017р.н. 

Громчук 

Валентина 

Андріївна, 

31.07.1998р.н., 

Рак Руслан 

Вікторович, 

31.05.1992р.н. 

вул. Л. Українки, 

96, м. Мала Виска, 

Кіровоградської 

області 

низький виховний 

потенціал батьків 

ухилення від 

виконання 

батьківських 

обов’язків, сім’я в 

якій існує ризик 

передачі дітей до 

закладів для дітей-

сиріт та дітей, які 

позбавлені 



батьківського 

піклування 

9. 
Царенко Крістіна 

Анатоліївна 
26.01.2006р.н. 

Царенко 

Валентина 

Володимирівна, 

08.08.1982р.н. 

Царенко Анатолій 

Вікторович, 

29.12.1981р.н. 

вул. Комарова, 9,             

с. Заповідне, 

Маловисківського 

району, 

Кіровоградської 

області 

низький виховний 

потенціал батьків 

ухилення від 

виконання 

батьківських 

обов’язків, сім’я в 

якій існує ризик 

передачі дітей до 

закладів для дітей-

сиріт та дітей, які 

позбавлені 

батьківського 

піклування 

10. 
Царенко Михайло 

Анатолійович 
24.04.2008р.н. 

11. 
Царенко Тетяна 

Анатоліївна 
19.01.2010р.н. 

12. 
Царенко Діана 

Анатоліївна 
26.02.2012р.н. 

13. 
Царенко Богдан 

Анатолійович 
22.08.2016р.н. 

14. 

Корвяков 

Володимир 

Миколайович 

11.03.2015р.н. 

Корвякова Олена 

Андріївна, 05.09. 

1975р.н. 

вул. 

Червоноармійська 

140, м. Мала Виска, 

Кіровоградської 

області 

одинока матір, 

низький виховний 

потенціал матері, 

ухилення від 

виконання 

батьківських 

обов’язків, сім’я в 

якій існує ризик 

передачі дитини до 

закладів для     

дітей-сиріт та дітей, 

які позбавлені 

батьківського 

піклування 

15. 
Бобейко Вероніка 

Віталіївна 
29.06.2015р.н. 

Бобейко Антоніна 

Михайлівна, 

18.02.1975р.н. 

Бобейко Віталій 

Григорович, 

12.12.1981р.н. 

вул. Матросова, 

12,кв. 2, м. Мала 

Виска, 

Кіровоградської 

області 

низький виховний 

потенціал батьків 

ухилення від 

виконання 

батьківських 

обов’язків, сім’я в 

якій існує ризик 

передачі дітей до 

закладів для дітей-

сиріт та дітей, які 

позбавлені 

батьківського 

піклування 

16. 
Бобейко Андрій 

Віталійович 
29.07.2009р.н. 

17. 
Бобейко Катерина 

Віталіївна 
24.05.2004р.н. 

18. 

Бобейко 

Олександр 

Віталійович 

25.04.2003р.н. 

19. 
Корнєєв Євген 

Олеговича 
25.10.2006р.н. 

Корнєєва Ірина 

Олександрівна, 

18.06.1986р.н., 

Воротнюк 

Олександр 

пров. Лесі Українки, 

20, с. Паліївка, 

Маловисківського 

району, 

Кіровоградської 

низький виховний 

потенціал батьків 

ухилення від 

виконання 

батьківських 
20. 

Воротнюк 

Михайло 
02.01.2018р.н. 



Олександрович Олегович, 

06.06.1979р.н. 

області обов’язків, сім’я в 

якій існує ризик 

передачі дітей до 

закладів для дітей-

сиріт та дітей, які 

позбавлені 

батьківського 

піклування 

21. 

Бабенко 

Олександр 

Вікторович 

24.02.2009р.н. 

Бабенко Віктор 

Сергійович, 

16.08.1976р.н. 

пров. О. Сухомлина, 

25-а, м. Мала Виска 

Кіровоградської 

області 

низький виховний 

потенціал батька 

ухилення від 

виконання 

батьківських 

обов’язків, сім’я в 

якій існує ризик 

передачі дитини до 

закладів для дітей-

сиріт та дітей, які 

позбавлені 

батьківського 

піклування 

22. 
Чабан Вікторія 

Сергіївна 
07.10.2008р.н. 

Чабан Сергій 

Вікторович, 

09.08.1987р.н. 

вул. Колгоспна, 4, 

м. Мала Виска, 

Кіровоградської 

області 

низький виховний 

потенціал батька 

ухилення від 

виконання 

батьківських 

обов’язків, сім’я в 

якій існує ризик 

передачі дітей до 

закладів для дітей-

сиріт та дітей, які 

позбавлені 

батьківського 

піклування 

23. 
Чабан Владислав 

Сергійович 
25.10.2009р.н. 

24. 
Чабан Іван 

Сергійович 
20.01.2012р.н. 

25. 

Ткаченко 

Анастасія 

Анатоліївна, 

30.10.2011рн. 

30.10.2011р.н. 

Ткаченко Наталія 

Петрівна, 

06.05.1981р.н. 

вул. Матусівка, 101, 

м. Мала Виска, 

Кіровоградської 

області 

низький виховний 

потенціал матері 

ухилення від 

виконання 

батьківських 

обов’язків, сім’я в 

якій існує ризик 

передачі дитини до 

закладів для дітей-

сиріт та дітей, які 

позбавлені 

батьківського 

піклування 

26. 
Сокуренко 

Вікторія Сергіївна 
12.12.2019р.н. 

Сокуренко 

Вікторія 

Сергіївна, 

23.11.1993р.н. 

вул. Центральна, 1, 

кв. 5, с. Вишневе, 

Маловисківського 

району, 

Кіровоградської 

області 

низький виховний 

потенціал матері 

ухилення від 

виконання 

батьківських 

обов’язків, сім’я в 

якій існує ризик 

передачі дитини до 

закладів для дітей-



сиріт та дітей, які 

позбавлені 

батьківського 

піклування 

 

26 – дитини 

11 - сімей 

 

 

 

Керуючий справами                                                                                             Л.ЛИННИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  16  січня 2020 року            №  13      

м. Мала Виска 

 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради    

№ 488 від 14 грудня 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 № 13 від 20 грудня 2019 року Комісії з 

питань захисту прав дитини виконавчого комітету міської ради, виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради; - 

 

ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни до рішення № 488 від 14 грудня 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 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 та таких, що опинилися у 

складних життєвих обставинах і проживають на території Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади; 

- список дітьми, які перебувають під соціальним супроводом у відповідності до наказу 

Міністерства соціальної політики від 11.08.2017 № 1307 «Про затвердження державного 

стандарту соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти, діти позбавлених 

батьківського піклування» що проживають на території Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади; 

- список сімей з дітьми, які перебувають під соціальним супроводом, що опинились у 

складних життєвих обставинах у відповідності до наказу Міністерства соціальної політики від 

31.03.2016 № 318 «Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), 

які перебувають у складних життєвих обставинах» що проживають на території Маловисківської 

міської об’єднаної територіальної громади (згідно додатку № 1). 

2. 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 16.01. 2020 року № 13 
 

 

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 

1. Андрієнко Єлизавета Володимирівна, 

02.04.2001р.н. 

вул. Берегова, 29, м. Мала Виска, Кіровоградської 

області 

2. Гурову Аліну Анатоліївну, 24.11.2000р.н. 
вул. Квіткова, 12, м. Мала Виска, Кіровоградської 

області 

 

 

Список дітьми, які перебувають під соціальним супроводом у відповідності до наказу 

Міністерства соціальної політики від 11.08.2017 № 1307 «Про затвердження державного 

стандарту соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти, діти позбавлених 

батьківського піклування» 
 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по-батькові 

дитини, дата рік, 

народження, яка має статус 

дитини-сироти, дитини 

позбавленої батьківських 

прав 

Прізвище, ім’я, по-батькові 

батьків, опікунів, 

піклувальників, прийомних 

батьків, батьків вихователів 

інших осіб, які є законними 

представниками дитини/ 

дітей 

Місце, реєстрації проживання 

дитини, яка має статус дитини-

сироти, дитини позбавленої 

батьківських прав 

1. Пилипенко Максим 

Сергійович, 19.12.2007р.н. 

Зиза Любов Іванівна, 

21.10.1952р.н. - опікун 

Зиза Володимир Йосипович, 

29.03.1948р.н. - опікун 

вулиця Б. Хмельницького, 9, місто 

Мала Виска, Кіровоградської області 

2. Морозова Сніжана 

Сергіївна, 17.07.2004р.н. 

Дмитренко Анжеліка Сергіївна, 

18.01.1998р.н. - опікун 
вулиця Шевченка, 3, кв. 110, місто 

Мала Виска, Кіровоградської області 

 

 

Список сімей з дітьми, які перебувають під соціальним супроводом, що опинились у складних життєвих 

обставинах у відповідності до наказу Міністерства соціальної політики від 31.03.2016 № 318 «Про 

затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних 



життєвих обставинах» що проживають на території Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по-батькові батьків, опікунів, 

піклувальників, прийомних батьків, батьків 

вихователів інших осіб, які є законними 

представниками дитини/ дітей 

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

сім’ї 

1. 

Корнєєва Ірина Олександрівна, 18.06.1986р.н.- 

мати 

Воротнюк Олександр Олегович, 

06.06.1979р.н.- батько 

Корнєєв Євгеній Олегович, 25.10.2006р.н., 

Воротнюк Михайло Олександрович, 02.01.2018р.н. 

2. 
Громчук Валентина Андріївна, 31.07.1998р.н. - 

мати 

Рак Валентин Русланович, 14.02.2017р.н. 

3. 
Бабенко Віктор Сергійович, 16.08.1976р.н. - 

батько 

Бабенка Олександр Вікторович, 24.02.2009р.н. 

 

 

Керуючий справами             Л. ЛИННИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

від  16 січня 2020 року          № 14       

  

м. Мала Виска 

 Про втрату дитиною Денисенком 

Олександром Максимовичем, 

05.01.2018 року народження, 

статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування 
 

Розглянувши подання служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради про втрату дитиною Денисенком Олександром Максимовичем, 

05.01.2018 року народження статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, встановлено: 

- дитина усиновлена громадянами України за рішенням Кіровського районного суду     м. 

Кіровограда від 16 жовтня 2019 року по справі № 404/7296/19, яке набрало законної сили 

18.11.2019 року. 

Згідно з викладеним, виходячи з інтересів дитини, відповідно пп.9 п.27 Порядку 

провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання 

діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», керуючись п.п. 4 

п. “б” ч. 1 ст. 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради,- 

ВИРІШИВ: 
 

1. Вважати, що Денисенко Олександр Максимович, 05.01.2018 року народження, втратив 

статус дитини, позбавленої батьківського піклування. 

2. Рішення виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 12 серпня 2019 року № 

327 «Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування», вважати таким, що 

втратило чинність. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                            Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
  

У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

від 16  січня 2020 року          № 15       

  

м. Мала Виска 

 Про втрату дитиною Денисенко 

Аміною Ігорівною, 19.10.2015 року 

народження, статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування 
 

Розглянувши подання служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради про втрату дитиною Денисенко Аміною Ігорівною,                  

19.10.2015 року народження статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, встановлено: 

- дитина усиновлена громадянами України за рішенням Кіровського районного суду     м. 

Кіровограда від 16 жовтня 2019 року по справі № 404/7296/19, яке набрало законної сили 

18.11.2019 року. 

Згідно з викладеним, виходячи з інтересів дитини, відповідно пп.9 п.27 Порядку 

провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання 

діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», керуючись п.п. 4 

п. “б” ч. 1 ст. 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради,- 

ВИРІШИВ: 
 

4. Вважати, що Денисенко Аміна Ігорівна, 19.10.2015 року народження, втратила статус 

дитини, позбавленої батьківського піклування. 

5. Рішення виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 12 серпня 2019 року № 

327 «Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування», вважати таким, що 

втратило чинність. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                            Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



  
  

У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

від 16 січня 2020 року          № 16       

  

м. Мала Виска 
  

Про втрату дитиною                           

Денисенко Вікторією Василівною,  

04.04.2018 року народження, 

статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування 
 

Розглянувши подання служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради про втрату дитиною Денисенко Вікторією Василівною, 04.04.2018 

року народження статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, встановлено: 

- дитина усиновлена громадянами України за рішенням Кіровського районного суду     м. 

Кіровограда від 14 серпня 2019 року по справі № 404/5722/19, яке набрало законної сили 

16.09.2019 року. 

Згідно з викладеним, виходячи з інтересів дитини, відповідно пп.9 п.27 Порядку 

провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання 

діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», керуючись п.п. 4 

п. “б” ч. 1 ст. 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради,- 

ВИРІШИВ: 
 

7. Вважати, що Денисенко Вікторія Василівна, 04.04.2018 року народження, втратила статус 

дитини, позбавленої батьківського піклування. 

8. Рішення виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 13 червня 2019 року № 

233 «Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування», вважати таким, що 

втратило чинність. 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                            Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 16 січня 2020 року                                                        № 17 

м. Мала Виска 

 

Про надання матеріальної допомоги 

інвалідам війни та учасникам бойових  

дій , яким виповнилося 90 років 

і більше 

 

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

                  Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням 

Маловисківської міської ради від 28.11.2019 року № 1866 «Про затвердження Програми  

соціального захисту малозабезпечених верств населення  Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020-2022 роки» та з метою підтримки мешканців території 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади, що відносяться до пільгових 

категорій, які потребують соціального захисту та підтримки з боку державних органів виконавчої 

влади та місцевого самоврядування, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

       1. Надати, щомісячну стипендію особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам 

бойових дій, яким виповнилося 90 років і більше протягом 2020 року, згідно доданих списків на 

загальну суму 600,00 грн. 

        2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3191 «Інші видатки на соціальний 

захист ветеранів війни та праці». 

       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

Міський голова                                                                                                    Ю.ГУЛЬДАС 

  

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 16 січня 2020 року                                                        № 18 

м. Мала Виска 

 

 

Про надання матеріальної 

допомоги до Дня вшанування  

учасників бойових дій на  

території інших держав (15 лютого) 

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

          

         Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» , рішенням 

Маловисківської міської ради від 28.11.2019 року № 1871 « Про затвердження  Програми та 

Положення про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки», виконавчий комітет Маловисківської 

міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Надати одноразову адресну грошову допомогу до Дня вшанування учасників бойових дій 

на території інших держав (15 лютого) ветеранам Афганістану, згідно доданих списків на 

загальну суму 28 000,00 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 16 січня 2020 року                                                        № 19 

м. Мала Виска 

 

 

Про надання грошової допомоги 

на оплату користування послуг  

телефонного зв’язку, глобальної  

інформаційної системи Інтернет 

 на пільгових засадах особам з  

інвалідністю І групи, які 

 пересуваються на інвалідних 

 візках  

 

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

                  Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» , рішенням 

Маловисківської міської ради від 28.11.2019 року № 1866 «Про затвердження Програми  

соціального захисту малозабезпечених верств населення Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020-2022 роки» та з метою підтримки мешканців території 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади, які потребують соціального захисту 

та підтримки з боку державних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, 

виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

 

       1. Надати, щомісячну грошову допомогу на оплату користування послуг телефонного 

зв’язку, глобальної інформаційної системи Інтернет на пільгових засадах особам з інвалідністю І 

групи, які пересуваються на інвалідних візках , згідно додатків, на загальну суму 800,00 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 

 

 

 

 



 

 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 16 січня 2020 року                                                        № 20 

м. Мала Виска 

 

 

Про виділення грошової 

допомоги на відшкодування 

 компенсації за перевезення  

окремих пільгових категорій 

 громадян на приміських та  

міжміських маршрутах загального 

 користування автомобільним  

транспортом по території  

Маловисківської міської об’єднаної 

 територіальної громади  

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

         Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» , рішенням 

Маловисківської міської ради від 28.11.2019 року № 1872 « Про затвердження Програми 

відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських 

маршрутах загального користування автомобільним транспортом по Маловисківській міській 

раді на 2020-2022 роки»», виконавчий комітет Маловисківської  міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

 

       1. Надати матеріальну допомогу для відшкодування витрат за проїзд пільговій категорії 

громадян на приміських маршрутах загального користування, згідно доданих списків на загальну 

суму 8 020,73 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 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 16 січня 2020 року                                                        № 21 

м. Мала Виска 

 

 

Про затвердження плану-графіку проведення заходів 

з відстеження результативності дії  регуляторних  

актів виконавчого комітету Маловисківської міської 

ради на 2020 рік 

 

   

З метою оцінки результатів реалізації регуляторних актів та ступеня досягнення 

визначених цілей, задекларованих при їх прийнятті, забезпечення виконання  вимог ст. 10 Закону 

України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», 

постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. № 308 «Про затвердження методик 

проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» (зі змінами),  

керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет  

Маловисківської міської ради,-    

       

 

В И Р І Ш И В : 

 

 

1. Затвердити план-графік проведення заходів з відстеження результативності дії  

регуляторних актів  виконавчого комітету та Маловисківської  міської ради на 2020 рік 

(додається). 

2. Встановити, що розробник проекту регуляторного акту, згідно затвердженого плану-

графіку, проводить відповідне відстеження результативності дії регуляторного акту та 

подає ці відстеження до сектору соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

проектної діяльності відділу ЖКГ виконавчого комітету Маловисківської міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради О.М.Бакалінського. 

 

 

 

        Міський голова                                                                           Ю.ГУЛЬДАС 
 

 

 

 

 

 



\ 

 

 

 

 

 

                             

                                                                                              

                                                                                                                                             

                                                                                                           

                                                                                                          Додаток 1 

                                                                                         до рішення виконкому міської ради 

                                                                                         від 16.01.2020 року № 21 

 

 

План-графік 

 

проведення заходів з відстеження результативності дії діючих регуляторних актів 

Маловисківської міської ради Маловисківської об’єднаної територіальної громади на 2020 

рік 

 
№ 

з/п 

Дата і номер 

регулятор-

ного акту 

Назва регуляторного 

акту 

Розробник 

регуляторного 

акту 

Строки відповідного відстеження 

результативності  

регуляторних актів 

базове повторне 

1 2 3 4 5 6 

1.  27 червня  

2018 року  

№ 1092 

«Про встановлення 

ставок та пільг зі 

сплати земельного 

податку на території 

Маловисківської 

міської ради 

(Маловисківської 

об’єднаної 

територіальної 

громади) на 2019 рік»; 

 

Відділ 

земельних 

відносин 

 

 

з 01.01.2020 р. 

по 31.01.2020 р 

2.  27 червня  

 2018 року  

№ 1096 

«Про   затвердження   

ставок     єдиного 

податку   для   першої   

та другої групи 

фізичних осіб-

підприємців на 2019 

рік по 

Маловисківській 

міській раді  

Маловисківсьокої 

міської об’єднаної 

територіальної 

громади» 

Сектор 

соціально-

економічного 

розвитку, 

інвестицій та 

проектної 

діяльності 

 з 01.01.2020 р. 

по 31.01.2020 р 

3.  29 червня   

2018 року 

 № 1097 

«Про встановлення 

ставок та пільг зі 

сплати податку на 

нерухоме майно, 

відмінне від земельної 

ділянки по 

Маловисківській  

міській раді 

(Маловисківській 

об’єднаній 

Сектор 

соціально-

економічного 

розвитку, 

інвестицій та 

проектної 

діяльності 

 з 01.01.2020 р. 

по 31.01.2020 р 



територіальній 

громаді) на 2019 рік». 

4.  Червень 

2020 року 
«Про встановлення 

ставок та пільг зі 

сплати земельного 

податку на території 

Маловисківської 

міської ради 

(Маловисківської 

об’єднаної 

територіальної 

громади) на 2021 

рік» 

 

Відділ 

земельних 

відносин 

з 01.11.2020 р. 

по 30.11.2020 р 

 

5.  Червень 

2020 року 

«Про   затвердження   

ставок     єдиного 

податку   для   першої   

та другої групи 

фізичних осіб-

підприємців на 2021 

рік по 

Маловисківській 

міській раді 

Маловисківській ОТГ» 

Сектор 

соціально-

економічного 

розвитку, 

інвестицій та 

проектної 

діяльності 

з 01.11.2020 р. 

по 30.11.2020 р 

 

6.  Червень 

2020 року 

«Про встановлення 

ставок та пільг зі 

сплати податку на 

нерухоме майно, 

відмінне від земельної 

ділянки по 

Маловисківській  

міській раді 

(Маловисківській 

об’єднаній 

територіальній 

громаді) на 2021 рік»; 

Сектор 

соціально-

економічного 

розвитку, 

інвестицій та 

проектної 

діяльності 

з 01.11.2020 р. 

по 30.11.2020 р 

 

 

 

 

 

Керуючий  справами                                                                       Л.ЛИННИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 16 січня 2020 року                                                        № 22 

м. Мала Виска 

 

 

Про затвердження  реєстру чинних 

 регуляторних  актів  виданих   

Маловисківською міською радою станом  на  

01 січня   2020 року 

 

 

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 Маловисківської  міської ради,- 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити реєстр чинних  регуляторних  актів  виданих  Маловисківською міською  

радою, що  діють  станом  на  01 січня   2020 року  ( додаток 1). 

 

 

 

 

 

     Міський голова                                                                                 Ю. ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



                                                        

 
                                                ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                        рішенням виконавчого комітету 

                                                                                                  міської ради   від 16.01.2020 року № 22                                                                                           

   

Р Е Є С Т Р 

чинних  регуляторних  актів  виданих   Маловисківською міською радою 

станом  на  01 січня   2020 року. 

 

№  

п/п 

Назва регуляторного акту Номер та дата 

прийняття 

регуляторного 

акту 

Розробник 

регуляторного 

акту 

Номер та дата 

внесення змін до 

регуляторного 

акту 

1 Про затвердження Порядку 

переведення житлових 

приміщень (житлових 

будинків) у  нежитлові та їх 

реконструкції під 

розміщення об’єктів 

невиробничої сфери і 

нежитлових приміщень 

Рішення сесії  

Маловисківської 

міської ради  

від 29 серпня  

2017 року  

№ 694 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківської 

міської ради  

 

2  «Про встановлення ставок та 

пільг зі сплати земельного 

податку на території 

Маловисківської міської ради 

(Маловисківської об’єднаної 

територіальної громади) на 

2020 рік» 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міської ради   

від  25 червня  2019 

року  

№ 1603 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківської 

міської ради  

 

3   «Про затвердження Правил 

розміщення зовнішньої 

реклами   на території 

Маловисківської міської ради 

Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної 

громади» 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міської ради   

від  25 липня   

2019 року  

№ 1644 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківської 

міської ради  

 

4  «Про затвердження 

технічної документації з 

нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок міста 

Мала Виска Маловисківської 

міської ради 

Маловисківського району 

Кіровоградської області»; 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міської ради  

 від  27 червня   

2018 року  

№ 1085 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківської 

міської ради  

 

 

5 

  

«Про затвердження технічної 

документації з нормативної 

грошової оцінки земельних 

 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міської ради   

 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківської 

 



ділянок села Краснопілка 

Маловисківської міської ради 

Маловисківського району 

Кіровоградської області»; 

від  27 червня   

2018 року  

№ 1086 

міської ради  

6  «Про затвердження 

технічної документації з 

нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок селища 

Заповідне Маловисківської 

міської ради 

Маловисківського району 

Кіровоградської області»; 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міської ради  

 від  27 червня   

2018 року 

 № 1087 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківської 

міської ради  

 

7  «Про затвердження 

технічної документації з 

нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок селища 

Вишневе Маловисківської 

міської ради 

Маловисківського району 

Кіровоградської області» 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міської ради  

 від  27 червня   

2018 року  

№ 1088 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківської 

міської ради  

 

8 Про затвердження технічної 

документації з  нормативної 

грошової оцінки земель                      

с. Паліївка 

Рішення сесії  

Маловисківської  

міської ради  

від 30 вересня  

2016 року  

№ 323 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківської 

міської ради 

 

9 Про затвердження технічної 

документації з  нормативної 

грошової оцінки земель                      

с. Веселе 

Рішення сесії  
Маловисківської  

міської ради  

від 30 вересня  

2016 року  

№ 325 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківської 

міської ради 

 

10  «Про затвердження 

технічної документації з 

нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок села 

Олександрівка 

Маловисківської міської ради 

Маловисківського району 

Кіровоградської області»; 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міської ради  

 від  27 червня   

2018 року  

№ 1089 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківської 

міської ради  

 

11 «Про затвердження технічної 

документації з нормативної  

грошової оцінки земельних 

ділянок села Тарасівка 

Маловисківської міської ради 

Маловисківського району 

Кіровоградської області»; 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міської ради   

від  27 червня   

2018 року  

№ 1090 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківської 

міської ради  

 

12  «Про затвердження 

технічної документації з 

нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок села 

Новомиколаївка 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міської ради   

від  27 червня   

2018 року  

Виконавчий 

комітет 

Маловисківської 

міської ради  

 



Маловисківської міської ради 

Маловисківського району 

Кіровоградської області»; 

№ 1091 

13 Про затвердження технічної 

документації з  нормативної 

грошової оцінки земель                      

с. Первомайське 

Рішення сесії  

Маловисківської  

міської ради  

від 30 вересня  

2016 року  

№ 324 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківської 

міської ради 

 

14  «Про затвердження Правил з 

благоустрою на території 

Маловисківської міської ради 

об’єднаної територіальної 

громади»; 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міської ради   

від  29 березня  

2018 року  

№ 950 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківської 

міської ради  

 

15  «Про   затвердження   ставок     

єдиного податку   для   

першої   та другої групи 

фізичних осіб-підприємців на 

2020 рік по Маловисківській 

міській раді Маловисківській 

ОТГ» 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міської ради   

від  25 червня  

 2019 року  

№ 1599 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківської 

міської ради  

 

16  «Про встановлення ставок 

та пільг зі сплати податку 

на нерухоме майно, 

відмінне від земельної 

ділянки по Маловисківській  

міській раді 

(Маловисківській 

об’єднаній територіальній 

громаді) на 2020 рік» 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міської ради   

від  25 червня   

2019 року 

 № 1597 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківської 

міської ради  

 

17  «Про встановлення ставки 

акцизного  податку з 

реалізованих суб’єктами 

господарювання  роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів   

на території Маловисківської 

міської ради   

Маловисківської ОТГ на 

2020 рік» 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міської ради   

від  25 червня   

2019 року  

№ 1598 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківської 

міської ради  

 

18  «Про встановлення ставки  

транспортного  податку» 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міської ради   

від  25 червня   

2019 року  

№ 1600 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківської 

міської ради  

 

19  «Про затвердження 

Положення про порядок 

продажу земельних ділянок 

комунальної власності та 

права на їх оренду на 

земельних аукціонах на 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міської ради   

від  25 червня   

2019 року  

№ 1601 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківської 

міської ради 

 



території Маловисківської 

міської ради» 

20 «Про  обмеження реалізації  

алкогольних напоїв на 

території міста Мала Виска 

та Маловисківської ОТГ в 

нічний час». 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міськоїради  

 від  25 червня   

2019 року 

 № 1596 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківської 

міської ради 

 

21 «Про затвердження Порядку 

добровільного 

відшкодування безпідставно 

збережених коштів за 

використання земель 

комунальної форми власності 

на території Маловисківської 

міської об’єднаної 

територіальної громади з 

порушенням вимог 

законодавства»   

Рішення сесії 

Маловисківської 

міської ради   

від  28 листопада 

2019 р  

№ 1923 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківської 

міської ради 

 

22 Про затвердження Порядку 

залучення, розрахунку 

розміру і використання  

коштів пайової участі 

замовників у розвитку 

інфраструктури на території 

Маловисківської міської 

ради» 

Рішення сесії 

Маловисківської 

міської ради   

від  27 грудня 2011 

року 

 № 204 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківської 

міської ради 

 

23 «Про затвердження 

Положення про оренду землі 

в Маловисківській міській 

ОТГ»  

Рішення сесії  
Маловисківської  

міської ради  

від 28 листопада 

2019 року  

№ 1922   

Виконавчий 

комітет 

Маловисківської 

міської ради 

 

24 «Про затвердження 

Положення  про оренду 

комунального майна  

Маловисківської ОТГ»  

Рішення сесії  
Маловисківської  

міської ради  

від 28 листопада 

2019 року 

№ 1860 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківської 

міської ради 

 

25 «Про затвердження 

Положення про приватизацію 

об'єктів комунальної 

власності Маловисківсь-кої 

міської обєднаної 

територіальної громади  

(малу приватизацію)»  

Рішення  сесії  
Маловисківської  

міської ради  

від 28 листопада 

2019 року 

 № 1858 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківської 

міської ради 

 

26 «Про затвердження 

Положення про порядок 

присвоєння поштових  адрес 

об'єктам нерухомості у 

Маловисківській міській об' 

єднаній територіальній 

Рішення сесії  
Маловисківської  

міської ради  

від 28 листопада 

2019 року  

№ 1857 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківської 

міської ради 

 



 

 

 

            Керуючий   справами                                                              Л.ЛИННИК 

                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

громаді»  

27 «Про затвердження 

Положення про Порядок 

відчуження майна 

комунальної  

власностіМаловисківської 

міської об'єднаної 

територіальної громади»  

Рішення сесії 
Маловисківської  

міської ради  

 від 28 листопада 

2019 року  

№ 1856 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківської 

міської ради 

 

28 «Про затвердження 

Положення про приватизацію 

об'єктів комунальної  

власності Маловисківської 

міської об’єднаної 

територіальної громади (малу 

приватизацію)» 

 

Рішення сесії   
Маловисківської  

міської ради  

від 28 листопада 

2019 року  

№ 1859 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківської 

міської ради 

 

29 «Про створення  органу 

приватизації житлового 

фонду, та порядку передачі  

квартир (будинків) , жилих 

приміщень у гуртожитках у 

власність громадян 

Маловисківської ОТГ»  

Рішення сесії  ві 

Маловисківської  

міської ради  

від 28 листопада 

2019 року 

 № 1855 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківської 

міської ради 

 

30 «Про затвердження 

Положення про діяльність 

аукціонної комісії для 

продажу об’єктів спільної 

власності Маловисківської 

міської об’єднаної 

територіальної громади»  

Рішення сесії  

Маловисківської  

міської ради   

від 28 листопада 

2019 року 

 № 1861   

Виконавчий 

комітет 

Маловисківської 

міської ради 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 від 16 січня 2020 року                                                                               №  23 

 

Про розгляд заяви Шостака Ю.М. 

  

        Розглянувши заяву громадянина Шостака Юрія Миколайовича ,який зареєстрований та 

проживає за адресою вул. Першотравнева 18 в с. Олександрівка, Маловисківського району, 

Кіровоградської області, про присвоєння поштової адреси об'єкту  будівництва господарського 

двору по вул. Першотравневій в с. Олександрівка, Маловисківського району, Кіровоградської 

області (кадастровий номер 3523180600:51:000:5005) , що розташована в адміністративних межах 

Маловисківської міської ради, Маловисківського району, Кіровоградської області  керуючись пп 

2 пункту «б» ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», вимогами 

Тимчасового порядку реалізації експериментального порядку присвоєння поштових адрес 

об'єктам будівництва та об'єктам нерухомого майна, затвердженого постановою КМУ від 27 

березня 2019 р. № 367,  виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

ВИРІШИВ: 

       

 

1.         Присвоїти адресу об'єкту  будівництва господарського двору по вул. Першотравнева в с. 

Олександрівка, Маловисківського району, Кіровоградської області (кадастровий номер 

3523180600:51:000:5005), що розташована в адміністративних межах Маловисківської міської 

ради, Маловисківського району, Кіровоградської області - вул. Першотравнева 1 а. 

2.        Направити дане рішення в Маловисківське бюро технічної інвентаризації для внесення 

змін до технічної документації . 

3.        Громадянину Шостаку Юрію Миколайовичу подати державному реєстратору інформацію 

про присвоєння поштової адреси для внесення  відповідних змін до Єдиного Державного реєстру.  

4.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів влади Бакалінського О.М. 

 

 

 

Міський голова                                                                                     Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 від 16 січня 2020 року                                                                               №  24 

 

Про розгляд заяви ПАТ «Київстар» 

 

 

 

         Розглянувши заяву ПАТ «Київстар» про надання дозволу ТОВ «Кронос Актив» на 

проведення проектно-вишукувальних робіт, з подальшим будівництвом об'єкта «Прокладання 

лінійно-кабельних споруд волоконно-оптичної лінії зв'язку (ВОЛЗ) ПрАТ «Київстар 

VLSMAG_CHK_0000015622 «Олександрівка – Шпола» на території Маловисківської міської 

ОТГ, керуючись ст.31 ч. «а», п. 3 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет Маловисківської міської ради,-  

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1.Надати дозвіл ТОВ «Кронос Актив» на проведення проектно-вишукувальних робіт, з 

подальшим будівництвом об'єкта «Прокладання лінійно-кабельних споруд волоконно-оптичної 

лінії зв'язку (ВОЛЗ) ПрАТ «Київстар VLSMAG_CHK_0000015622 «Олександрівка – Шпола» на 

території Маловисківської міської ОТГ . 

2.Зобов”язати керівника ТОВ «Кронос Актив»: 

2.1.Після проведення  проектно-вишукувальних робіт, проект будівництва вищевказаного 

об’єкту подати на погодження  до виконавчого комітету Маловисківської міської ради. 

2.2. Перед виконанням земляних робіт звернутися із заявою до Маловисківської міської ради для 

отримання ордеру на виконання земляних робіт по території Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади. 

3. В разі невиконання пункту 2 рішення втрачає чинність. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М. 

 

 

 

Міський голова                                                                                         Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 від 16 січня 2020 року                                                                               № 25 

 

 Про внесення змін та доповнень 

 до рішення виконавчого комітету 

 від 417 від 23.10.2018 року 

 

        Розглянувши заяву громадянки Кашпуровської Інни Григорівни, щодо внесення змін та 

доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 23 жовтня 2018 року № 417 в 

частині присвоєння поштової адреси земельній ділянці в селі Олександрівка, по вулиці 

Центральна, Маловисківського району, Кіровоградської області на якій розташований магазин, 

керуючись ст. 30, ст. 37 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням сесії 

Маловисківської міської ради від 28 листопада 2019 року № 1857 «Про затвердження Положення 

про порядок присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості на території Маловисківської 

міської об’єднаної територіальної громади» виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

 ВИРІШИВ : 

 

1.Внести зміни та доповнення до рішення виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 

23 жовтня 2018 року № 417 «Про присвоєння поштової адреси земельній ділянці»: 

1.1. Викласти пункт 1 у новій редакції: 

«Земельній ділянці площею 0,015 га., кадастровий номер 3523180600:51:000:0252, на якій 

розташований магазин, присвоїти поштову адресу: 

Кіровоградська область, Маловисківський район, с.Олександрівка 

вулиця Центральна, будинок № 1 а. 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського  голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 16 січня 2020 року                                                          № 26 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження  кошторисної вартості 

будівництва робочого проекту «Капітальний 

ремонт вул. Центральна (від вул.Містечкової 

до вул. Європейської) в м. Мала Виска  

Кіровоградської області»  

 

 

Керуючись  ст. 30, ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи експертний звіт щодо розгляду проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт вул. Центральна (від вул.Містечкової до вул.. Європейської) в м. Мала 

Виска Кіровоградської області», за результатами розгляду проектної документації і зняття 

зауважень встановлено, що зазначена документація розроблена відповідно до вихідних даних на 

проектування з дотриманням вимог до міцності, надійності та довговічності об”єкта будівництва, 

його експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі вимог з питань 

створення умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп 

населення; санітарного і епідеміологічного благополуччя населення; пожежної безпеки; тощо 

виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

ВИРІШИВ: 

 

 

1. Затвердити загальну кошторисну вартість будівництва за робочим проектом 

«Капітальний ремонт вул. Центральна (від вул. Містечкової до вул.Європейської) в м. Мала 

Виска Кіровоградської області» у поточних цінах станом на 26.03.2019 року на суму 21213,413 

тис. грн., у тому числі: будівельні роботи на суму 17362,344 тис.грн., інші витрати на суму 

3851,069 тис.грн. 

2.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого  заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М.  

 

 

 

 

 

      Міський голова                                                                                               Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 від 16 січня 2020 року                                                                               № 27 

 

 

Про виділення коштів на поховання 

гр. Іванова О.В.   

 

Розглянувши заяву гр. Іванової Ольги Миколаївни ( паспорт № 003678005 виданий 

30.07.2019 року), яка проживає за адресою: вул.Ковтуна, 91, м. Мала Виска, Кіровоградської 

області, з проханням виділити кошти на поховання її чоловіка  гр. Іванова Олександра 

Володимировича, який помер 30.07.2019 року та на день смерті не працював і в центрі зайнятості 

на обліку не перебував, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  ст.8 Закону України «Про поховання та похоронну справу», постановою Кабінету 

Міністрів України від 31.01.2007 року № 99 „Про затвердження Порядку надання допомоги на 

поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка 

зобов’язалася поховати померлого” в редакції від 08.09.2016 року,  Програмою та Положеням 

про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської ОТГ на 

2020-2022 роки, затверджена рішенням сесії від 28 листопада 2019 року № 1871, виконавчий 

комітет Маловисківської міської ради, 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити кошти у розмірі 2000,00 (дві тисячі) гривень гр. Івановій Ользі Миколаївні  на 

поховання  її чоловіка гр. Іванова Олександра Володимировича. 

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

захист». 

          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

Міський голова                                                         Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 від 16 січня 2020 року                                                                               № 28 

 

 

Про виділення коштів на поховання 

гр. Карман Л.В.   

 

Розглянувши заяву гр. Карман Віктора Івановича ( паспорт № 004398052 виданий 

28.12.2019 року), який проживає за адресою: вул.Красна, 40, с. Олександрівка, Кіровоградської 

області, з проханням виділити кошти на поховання його дружини  гр. Карман Людмили 

Вікторівни, яка померла 13.12.2019 року та на день смерті не працювала і в центрі зайнятості на 

обліку не перебувала, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

ст.8 Закону України «Про поховання та похоронну справу», постановою Кабінету Міністрів 

України від 31.01.2007 року № 99 „Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання 

деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати 

померлого” в редакції від 08.09.2016 року,  Програмою та Положеням про надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської ОТГ на 2020-2022 роки, затверджена 

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

ради, 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити кошти у розмірі 2000,00 (дві тисячі) гривень гр. Карман Віктору Івановичу  на 

поховання  його дружини гр. Карман Людмили Вікторівни. 

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

захист». 

          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

Міський голова                                                         Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 16 січня 2020 року                                         № 29 

м. Мала Виска 

 

Про зарахування на квартирну чергу  

 
 Розглянувши заяву гр. Говязь Олега Юрійовича, про зарахування його на квартирний облік у 

міській раді, за місцем походження, як дитину позбавлену батьківського піклування, 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 акт обстежень житлово-побутових умов 

проживання громадян від 02 грудня 2019 року, виконавчий  комітет Маловисківської  міської ради,- 

 
ВИРІШИВ: 

 

                  1. Зарахувати на квартирний облік при виконавчому комітеті Маловисківської міської 

ради, осіб, що мають право першочергового одержання жилих приміщень: 

1.1.Говязь Олега Юрійовича, 08.09.2003 р.н., як дитину-позбавлену батьківського піклування. 

2. Внести відповідний запис до обліку громадян, що перебувають на квартирному обліку. 

3. Довести до відома гр.Говязь О.Ю., що: 

3.1. Згідно п.25 Постанови КМУ № 470 від 11.12.1984 року « Про затвердження Правил обліку 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень», із 

змінами, внесеними згідно з Постановами РМ і КМ, він зобов’язаний щороку, в період з 1 жовтня 

по 31 грудня проводити обновлення відповідних документів в обліковій справі по квартирному 

обліку. 

3.2. В разі невиконання п. 3.1. він буде знятий з квартирного обліку. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради Линник Л.І. 

 

 

 

 

 Міський голова                                                                                                  Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  16 січня  2020 року                                   №  30 

м. Мала Виска 

 

Про розгляд заяв громадян щодо надання 

пільг по батьківській платі за відвідування 

їхніми дітьми дошкільного навчального 

закладу міської ради «Чебурашка» м. Мала 

Виска 

 

 Розглянувши заяви громадян міської територіальної громади з проханням надати пільгу 

по батьківській платі за відвідування їхніми дітьми дошкільного навчального закладу міської 

ради «Чебурашка», врахувавши їх сімейний та фінансовий стан, відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 року №1243 «Про невідкладні питання діяльності 

дошкільних та інтернатних навчальних закладів», Порядку встановлення плати для батьків за 

перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 року № 667, 

виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1.  Надати пільгу у розмірі по 50 відсотків кожному по батьківській платі за відвідування 

їхніми дітьми дошкільного навчального закладу міськради «Чебурашка» м. Мала Виска на період 

з 1 січня 2020 року по 1 січня 2021 року слідуючим громадянам: 

- Неруш Світлані Василівні – її сини: Неруш Святослав та Назар. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                                           Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  16 січня  2020 року                                   №  31 

м. Мала Виска 

 

Про розгляд заяв громадян щодо надання 

пільг по батьківській платі за відвідування 

їхніми дітьми дошкільного навчального 

закладу міської ради «Ромашка» м. Мала 

Виска 

 

 Розглянувши заяви громадян міської територіальної громади з проханням надати пільгу 

по батьківській платі за відвідування їхніми дітьми дошкільного навчального закладу міської 

ради «Ромашка», врахувавши їх сімейний та фінансовий стан, відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 26.08.2002 року №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних 

та інтернатних навчальних закладів», Порядку встановлення плати для батьків за перебування 

дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 року № 667, 

виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1.  Надати пільгу у розмірі по 100 відсотків, як учаснику бойових дій,  по батьківській 

платі за відвідування їхніми дітьми дошкільного навчального закладу міськради «Ромашка» м. 

Мала Виска на період з 1 січня 2020 року по 1 січня 2021 року : 

- Пахомову Олегу Анатолійовичу – його дочка Пахомова Соломія. 

2. 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 січня 2020 року по 1 січня 2021 року слідуючим громадянам: 

- Ступіній Ірині Олександрівні – її дочки: Ступіна Світлана та Вікторія; 

- Мельник Світлані Вікторівні – її дочка Мельник Вікторія. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                                           Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 від 16 січня 2020 року                                                                                                       № 32 

 

 

 

Про надання грошової допомоги на 

лікування гр.Д.Л.С. 

 

Розглянувши заяву гр. Д.Л. . (паспорт ЕА № 997307 виданий Маловисківським РВ УМВС 

України 05.02.2003 року),  який проживає в м. М.В., вул. М., буд.№ 25, 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 2020-2022 роки, затвердженим рішенням міської 

ради № 1871 від 28.11.2019 року, виконавчий комітет Маловисківської міської ради, 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. Д.Л.С. грошову допомогу у розмірі 2000,00 ( дві тисячі) гривень на 

лікування.  

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

соціальний захист». 

            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                             Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 від 16 січня 2020 року                                                                                                       № 33 

 

 

 

Про надання грошової допомоги на 

лікування гр.К. М.С. 

 

Розглянувши заяву гр. К.М.С. (паспорт ЕВ № 292275 виданий Маловисківським РВ УМВС 

України 30.08.2011 року),  який проживає в м. М.В., вул. Ч., буд.№ 90а, з проханням надати 

допомогу йому на лікування захворювання, яке пов’язане із захистом Батьківщини, врахувавши 

висновок військово-лікарської комісії від 05.08.2019 року та причинний зв'язок захворювання 

(поранення, контузії, каліцтва), керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Програмою та Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги 

громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, 

затвердженим рішенням міської ради № 1871 від 28.11.2019 року, виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради, 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. К. М.С. грошову допомогу у розмірі  5000,00 (п’ять тисяч ) гривень на 

лікування.  

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

соціальний захист». 

            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                             Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 від 16 січня 2020 року                                                                                                       № 34 

 

 

 

Про надання грошової допомоги на 

лікування гр.Р. В.І. 

 

Розглянувши заяву гр. Р.В.І. (паспорт ЕА № 966274 виданий Маловисківським РВ УМВС 

України 01.08.2002 року),  який проживає в с. П., вул. М., буд.№ 25 (без реєстрації), 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 2020-2022 роки, затвердженим рішенням міської 

ради № 1871 від 28.11.2019 року, виконавчий комітет Маловисківської міської ради, 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. Р.В.І. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 від 16 січня 2020 року                                                                                                       № 35 

 

 

 

Про надання грошової допомоги на 

лікування гр.С. Т.Й. 

 

Розглянувши заяву гр. С.Т.Й. (паспорт ЕО № 432721 виданий Новоодеським РВ УМВС 

України 04.12.1997 року),  яка проживає в м. М.В., вул. У., буд.№ 89, з проханням надати їй 

допомогу 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 2020-2022 роки, затвердженим рішенням міської ради № 1871 від 

28.11.2019 року, виконавчий комітет Маловисківської міської ради, 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. .С.Т.Й. грошову допомогу у розмірі 2000,00 (дві тисячі ) гривень на 

лікування.  

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

соціальний захист». 

            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                             Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 від 16 січня 2020 року                                                                                                       № 36 

 

 

 

Про надання грошової допомоги на 

лікування гр.Б. Т.М. 

 

Розглянувши заяву гр. Б.Т.М. (паспорт ЕА № 749392 виданий Маловисківським РВ УМВС 

України 23.06.2000 року),  яка проживає в м. М.В., вул. С., буд.№ 59, з проханням надати їй 

допомогу 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 2020-2022 роки, затвердженим рішенням міської ради № 1871 від 

28.11.2019 року, виконавчий комітет Маловисківської міської ради, 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. Б.Т.М. грошову допомогу у розмірі 2000,00 (дві тисячі ) гривень на 

лікування.  

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

соціальний захист». 

            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                             Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 від 16 січня 2020 року                                                                                                       № 37 

 

 

 

Про надання грошової допомоги на 

лікування гр.К.Н.І. 

 

Розглянувши заяву гр. К.Н. І. (паспорт ЕА № 305251 виданий Маловисківським РВ УМВС 

України 21.08.1997 року),  яка проживає в м. М.В., вул. М., буд.№ 21, з проханням надати їй 

допомогу 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 2020-2022 роки, затвердженим рішенням міської ради № 1871 від 

28.11.2019 року, виконавчий комітет Маловисківської міської ради, 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. К.Н. І. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 від 16 січня 2020 року                                                                                                       № 38 

 

 

 

Про надання грошової допомоги на 

лікування гр.Б. М.М. 

 

Розглянувши заяву гр. Б.М.М. (паспорт ЕА № 063803 виданий Маловисківським РВ 

УМВС України 20.03.1996 року),  яка проживає в м. М.В., вул. І.Ф., буд.№ 13, з проханням 

надати їй допомогу 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 2020-2022 роки, затвердженим рішенням міської 

ради № 1871 від 28.11.2019 року, виконавчий комітет Маловисківської міської ради, 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. Б.М.М. грошову допомогу у розмірі 2000,00 (дві тисячі ) гривень на 

лікування.  

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

соціальний захист». 

            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                             Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 від 16 січня 2020 року                                                                                                       № 39 

 

 

 

Про надання грошової допомоги на 

лікування гр.С.С.Б. 

 

Розглянувши заяву гр. С.С.Б. (паспорт ЕА № 901152 виданий Маловисківським РВ УМВС 

України 23.01.2002 року),  яка проживає в м. М.В., вул. Ц., буд.№ 64, кв. № 28 з проханням 

надати їй допомогу 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 2020-2022 роки, затвердженим рішенням міської 

ради № 1871 від 28.11.2019 року, виконавчий комітет Маловисківської міської ради, 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

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

лікування.  

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

соціальний захист». 

            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                             Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 від 16 січня 2020 року                                                                                                       № 40 

 

 

 

Про надання грошової допомоги на 

лікування гр.Т. В.В. 

 

Розглянувши заяву гр. Т.В.В. (паспорт ЕА № 333207 виданий Маловисківським РВ УМВС 

України 11.11.1997 року),  яка проживає в м. М.В., вул. К., буд.№ 71 з проханням надати їй 

допомогу 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 2020-2022 роки, затвердженим рішенням міської ради № 1871 від 

28.11.2019 року, виконавчий комітет Маловисківської міської ради, 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. Т.В. В. грошову допомогу у розмірі 2000,00 (дві тисячі ) гривень на 

лікування.  

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

соціальний захист». 

            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                             Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 16 січня 2020  року                                         № 41 

м. Мала Виска 

Про надання дозволу  на проведення 

робіт по  підрізуванню  гілок та 

пониженню крони дерев на території м. 

Мала Виска  по вул Велігіна 

Маловисківської  міської ОТГ 

 

 Розглянувши заяву гр. Кісіль Людмили Борисівни  від  09  грудня  2019  року  вх. № К-

2656-П, яка  проживає  за адресою: вул. Велігіна,76, м.Мала Виска, з  проханням провести 

обстеження зелених насаджень, які знаходяться по вул. Велігіна від перехрестя  з пров 

Привокзальним  до перехрестя з пров. Авіаційним  в  місті Мала Виска та надати дозвіл КП 

«Мала Виска-МКП»  на проведення  робіт по  підрізуванню бокових  гілок та пониженню крони 

9 (дев’яти) дерев, в тому числі:  4  (чотири )  дерева породи  «Тополя», які знаходяться біля   

домогосподарств №78 та №76 по вул. Велігіна, 1(одне) дерево породи  «Шовковиця», яке 

знаходяться біля домогосподарства  № 56 по вул. Велігіна, 3  (три )  дерева   породи  «Горіх 

Грецький»  та  1 (одне) дерево породи  «Абрикоса», які знаходяться біля домогосподарств № 52, 

№ 50 та № 48 по вул. Велігіна, які в зв΄язку з їх  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 на проїжджій частині по вулиці Велігіна,  керуючись 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», із змінами, беручи до уваги пропозиції комісії при виконавчому комітеті 

міської ради щодо доцільності проведення вищевказаних робіт (акт № 35 від 12.12.2019 року), 

виконавчий комітет Маловисківської  міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В:  

 

1. Надати  дозвіл  КП «Мала Виска-МКП»  на  проведення   робіт  по  підрізуванню 

бокових  гілок та пониженню крони 9 (дев’яти) дерев,  в тому числі:  4  (чотири )  дерева   породи  

«Тополя», які знаходяться біля домогосподарств №78 та №76 по вул. Велігіна, 1(одне) дерево 

породи  «Шовковиця», яке знаходиться біля домогосподарства №56 по вул. Велігіна, 3  (три )  

дерева породи «Горіх Грецький» та 1 (одне) дерево породи  «Абрикоса», які знаходяться біля   

домогосподарств №52, №50 та №48 по вул. Велігіна 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 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  16  січня   2020 року                                         №  42 

м. Мала Виска 

Про надання дозволу  на проведення  

вирубки   самосійних насаджень породи 

«Клен Американський» та інших порід по 

вул. Промислова, м. Мала Виска на 

території Маловисківської ОТГ 

 

 Розглянувши заяву гр. Мельник Сергія Андрійовича від 16 грудня 2019 року вх. № М-

2699-П, який  проживає  за адресою: вул. Промислова ,8,кв.11, м. Мала Виска з проханням надати 

дозвіл на роведення вирубки самосійних насаджень породи «Клен  

Американський» та інших порід протяжністю 200,0 м по вул. Промислова ( територія бувшого 

цегельного заводу Маловисківського цукрокомбінату) в м. Мала Виска, згідно план-схеми, 

враховуючи  те, що  самосійні насадження «Клен Американський» та інших порід на 3-5 метрів 

розрослись від межі  території бувшого цегельного заводу Маловисківського цукрокомбінату та 

створюють умови для виникнення несанкціонованих сміттєзвалищ по вул. Промислова, беручи 

до уваги пропозиції комісії при виконавчому комітеті міської ради щодо  доцільності проведення 

вищевказаних робіт (акт № 36 від 18.12.2019 року), керуючись  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», із змінами, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В:  

 

          1. Надати гр. Мельнику Сергію Андрійовичу дозвіл на проведення вирубки самосійних 

насаджень породи «Клен Американський» та інших порід по вул. Промислова  

(територія бувшого цегельного заводу Маловисківського цукрокомбінату) в м. Мала Виска, 

протяжністю 200,0 м та шириною до 5,0 м  згідно план- схеми.  

 

2. Попередити гр. Мельник Сергія Андрійовича  : 

 - 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 

 

 

 

 



 

 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  16  січня   2019 року                                         №  43 

м. Мала Виска 

Про надання дозволу  на вирубки   

самосійних насаджень породи «Клен 

Американський» та інших порід на 

території Первомайського  

старостинського округу  Маловисківської 

міської ОТГ 

 

Розглянувши заяву старости с.Первомайське Первомайського старостинського округу   

Маловисківської  міської ОТГ  Тупаленко  Наталії  Вікторівни  від 20 грудня  2019 року вх. № С-

2721-П з  проханням провести обстеження по пров.Шкільному (біля приміщення бібліотеки в с. 

Первомайське та надати дозвіл КП «Мала Виска-МКП» на проведення  вирубки  8 (восьми) дерев 

породи «Клен Американський»по пров.Шкільному (біля приміщення бібліотеки) в с. 

Первомайське Маловисківського району, які несуть потенційну загрозу  покрівлі  та приміщенню 

бувшої бібліотеки, та на проведення прочистки зелених  насаджень площею 0,10 га, які 

знаходяться неподалік вищевказаного приміщення, керуючись 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», із 

змінами,  беручи до уваги пропозиції комісії при виконавчому комітеті міської ради щодо  

доцільності проведення вищевказаних робіт (акт № 37 від 21.12.2019 року), виконавчий комітет 

Маловисківської  міської ради,- 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

В И Р І Ш И В: 

 

1.Надати  дозвіл  КП «Мала Виска-МКП» на проведення  вирубки  8 (восьми) дерев 

породи «Клен Американський» по пров. Шкільному (біля  приміщення бібліотеки ) та на 

проведення прочистки зелених  насаджень площею 0,10 га, які знаходяться неподалік 

вищевказаного приміщення в с. Первомайське на території Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади.  

 

2. Попередити керівника комунального підприємства «Мала Виска МКП»  Лисенка    В.П. 

дотримуватися правил безпеки при проведенні вищевказаних робіт. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  старосту    с. Первомайське  

Первомайського старостинського округу   Маловисківської міської  ОТГ  Тупаленко  Н.В.  

 

 

 

Міський голова                                                               Ю. ГУЛЬДАС 

 



 

 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  16 січня  2020  року                                         № 44 

м. Мала Виска 

 

Про надання дозволу  на проведення 

робіт по видаленню дерева на території с. 

Краснопілка Маловисківської міської 

об’єднаної  територіальної громади 

 

 Розглянувши клопотанням  відділу освіти, молоді і спорту виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради  від 23 грудня  2019 року  вх. № 01-09/1607. з  проханням провести 

обстеження зелених насаджень на території Краснопільської школи по вул. Шкільна в с. 

Краснопілка та надати дозвіл Маловисківській  ЗОШ № 3 І-ІІІ ступеня на проведення видалення 

1 (одного) дерева породи «Ялина», яке знаходиться в аварійному стані (гілки лягли на дах 

будівлі) та розташоване на малій відстані від стіни приміщення школи, несе потенційну загрозу 

будівлі школи та людям, які можуть знаходитись поруч з ним, керуючись 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», із 

змінами, беручи до уваги пропозиції комісії при виконавчому комітеті міської ради щодо  

доцільності проведення вищевказаних робіт (акт № 38 від 23.12.2019 року), виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В:  

 

1.Надати  дозвіл  Маловисківській  ЗОШ № 3 І-ІІІ ступеня на проведення видалення 

 1 (одного) дерева  породи «Ялина», яке знаходиться на території  Краснопільської школи по вул. 

Шкільна  в с.Краснопілка. 

 

2.Попередити директора Маловисківської ЗОШ № 3 І-ІІІ ступеня Шусь І.С. 

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 


