УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 13 червня 2019 року

№ 224
м. Мала Виска

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

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 13 червня 2019 року

№ 225
м. Мала Виска

Про виплату міської премії
обдарованим учням закладів освіти
Маловисківської
міської ради
Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про
освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Положенням про
відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради,
Положенням про присвоєння міських премій обдарованим учням, педагогічним
працівникам та керівникам гуртків, секцій, затвердженим рішенням міської ради №1138
від 31.07.2018 року, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити протокол №1 від 15 травня 2019 року засідання комісії з питань
призначення премій обдарованим учням закладів освіти Маловисківської
міської ради.
2. Провести
виплату
міської
премії
обдарованим
учням (кошти
виділено рішенням виконкому від 16.05.2019 р. №200) в сумі 5600 грн.
(п’ять тисяч шістсот гривень 00 коп.), згідно з додатком 1 до цього рішення.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради А.В. Жовтило.

Міський голова

Ю. ГУЛЬДАС

Додаток № 1
до рішення виконкому
від 13.06.2019 р. № 225

Прізвище,
ім’я, по
батькові
учня

Паспорт
, ким
видано

Данілов
Костянтин
Валентинови
ч

АЕ
562190

Коноваленко
СофіяКсенія

1-ОЛ
№10122
1

Коноваленко
Олександра

1-ОЛ
№10122
0

Услиста
Олеся
Володимирів
на

І-ОЛ
087138

Вовк
Владислав
Володимиро
вич

0010515
99

Кардаш
Катерина

0017401
49

Федорова
Олена

0016128
35

Залєсна
Юлія

0004700
45

Місце
проживан
ня
М. Мала
Виска
Берегова,
32
Мала
Виска
вул.
І.Франка
15
Мала
Виска
вул..
І.Франка
15
м. Мала
Виска,
вул.
Калініна,2
2
м. Мала
Виска,
вул.
Л.Толстог
о,1
м. Мала
Виска
м. Мала
Виска,
вул.
Петрича,
75
м. Мала
Виска,
вул.
Шевченка
, 80

Сум
а
прем
ії
(грн.
)

Ідентифікацій
ний код

Банк

Особовий
рахунок
(поповнення
картки)

2793324157

Приватба
нк

5169742700602
240

700

3792409104

ПриватБа
нк

5168755902545
835

700

3792409068

ПриватБа
нк

5168755902545
843

700

3761706205

Приватба
нк

5168755900758
562

700

3720004892

Приватба
нк

5168757344683
984

700

3804801720

Приватба
нк

5168755904784
812

700

3746811628

Приватба
нк

5168757396498
133

700

3742503662

Приватба
нк

5168755902546
023

700

5600
Керуючий справами

Л. ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 13 червня 2019 року

№ 226
м. Мала Виска

Про стан забезпечення населення міської
територіальної громади питною водою
Заслухавши інформацію начальника комунального підприємства „Мала Виска
Водоканал” В.А.Аврунова про стан забезпечення населення міської територіальної
громади питною водою, з метою створення нормальних умов для життєдіяльності
населення, відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Інформацію начальника комунального підприємства „Мала Виска Водоканал”
В.А.Аврунова про стан забезпечення населення Маловисківської міської об’єднаної
територіальної громади питною водою прийняти до відому.
Роботу підприємства визнати задовільною.
2. Зобов’язати начальника КП „Мала Виска Водоканал” В.А.Аврунова:
- організувати проведення робіт по збільшенню дебіту води в діючих артезіанських
свердловинах та підвищенню її якості;
- провести роботи по відновленню роботи свердловин, які в даний час не
використовуються за призначенням;
- підготувати пропозиції щодо спорудження нових артезіанських свердловин,
визначити їх вартість;
- утримувати споруди, комунікації та обладнання водопровідної мережі в
належному технічному стані;
- проводити роз’яснювальну роботу по необхідності встановлення приладів обліку
води у всіх абонентів;
- вивчити питання можливості збільшення кількості абонентів – споживачів питної
води та внести свої пропозиції міськвиконкому;
- здійснювати постійний контроль за раціональним використанням
підприємствами, установами, організаціями та мешканцями міста питної води,
своєчасною оплатою наданих послуг;
- постійно інформувати населення про роботу підприємства через засоби масової
інформації.
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

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 13 червня 2019 року

№ 227
м. Мала Виска

Про заходи по забезпеченню охорони
врожаю зернових культур та грубих
кормів від пожеж та недопущення його
втрат на території міської ради
--------------------------------------------------З метою забезпечення охорони врожаю зернових культур та грубих кормів від
пожеж та недопущення його втрат на підвідомчій території, керуючись статтею 40 Закону
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Затвердити заходи по забезпеченню охорони врожаю зернових культур та грубих
кормів від пожеж та недопущення його втрат на території міської ради (додаток №1
додається).
2. Рішення виконавчого комітету № 216 від 14.06.2018 року вважати таким, що
втратив чинність.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

Додаток № 1
до рішення виконкому
№ 227 від 13.06.2019 року
ЗАХОДИ
по забезпеченню охорони врожаю зернових культур та грубих кормів від пожеж та
недопущення його втрат по території Маловисківської міської
об’єднаної територіальної громади
1. Створити при міськвиконкомі штаб уповноважених на період збирання врожаю
зернових культур та закріпити членів штабу за сільськогосподарськими підприємствами
та одноосібними господарствами, що розташовані на підвідомчій території в таких
населених пунктах:
- Гульдас Ю.Л., міський голова – загальне керівництво штабом;
- Бакалінський О.М., перший заступник міського голови – м. Мала Виска
(господарства, створені на землях бувшого КСП «Родина»);
- Сливенко В.А., інспектор з питань ЦЗ та ТБ – с. Краснополка;
- Тамко С.О., інспектор земельного відділу міської ради – с-ще Заповідне
(Комсомольське).
- Пісний С.А., , завідуючий сектором архітектури та містобудування – с-ще
Вишневе ( Улянівка);
- Шамка Л.В., в.о. старости - с. Паліївка, с. Веселе
- Кашпуровський О.М., в.о. старости - с. Олександрівка, с. Тарасівка, с.
Новомиколаївка
- Тупаленко Н.В., в.о. старости - с. Первомайськ
2. Членам штабу, створеного згідно пункту 1 додатку 1 до рішення міськвиконкому
№ 227 від 13.06.2019 року, в своїй роботі тісно співпрацювати з Маловисківським РВ
Управління ДСНС України у Кіровоградській області, здійснювати спільні перевірки
дотримання сільськогосподарськими підприємствами та одноосібними господарствами
вимог правил пожежної безпеки.
3. Рекомендувати керівникам сільськогосподарських підприємств та головам
одноосібних господарств виконувати всі протипожежні та технічні заходи з метою
недопущення втрат врожаю при його збиранні, перевезенні та зберіганні.
4. Зобов’язати керівників сільгоспідприємств, землекористувачів на землях яких
проходять повітряні лінії 330-750кВ суворо дотримуватись правил пожежної безпеки під
час жнив.
Керуючий справами

Л.ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 13 червня 2019 року

№ 228
м. Мала Виска

Про організацію та проведення заходів:
театралізованого дійства Івана Купала
та Дня села Паліївка,Олександрівка та
Первомайське
________________________________
З метою популяризації кращих національних
традицій, звичаїв та
обрядів українського народу, організації змістовного дозвілля жителів громади, та з
метою належного відзначення на території громади театралізованого дійства Івана
Купала, згідно з Програмою забезпечення культурно-масових заходів Маловисківської
міської ради та її виконавчих органів на 2016-2020 роки» , затвердженої рішенням сесії
міської ради від 30.11.2017 року № 771, керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Підготувати та провести загальноміське театралізоване дійство Івана Купала 06 липня
2019 року в м.Мала Виска на березі річки Вись, день села Паліївка 07 липня 2019 року в
с.Паліївка, день села Олександрівка 13 липня 2019 року та день села Первомайське 12
липня 2019 року.
2. Створити організаційний комітет з підготовки та проведення театралізованого дійства
Івана Купала та дня села Паліївка, Олександрівка та Первомайське у складі, згідно з
додатком 1.
3. Затвердити план заходів з підготовки та проведення театралізованого дійства Івана
Купала та Дня села Паліївка, Олександрівка та Первомайське, згідно з додатком 2.
4. Виділити кошти на підготовку та проведення зазначених заходів в сумі 25 000 (
двадцять п’ять тисяч) грн. відповідно до кошторису витрат, згідно з додатком 3.
5. Начальнику фінансово-економічним відділом міськвиконкому О.О.Піньковській
провести фінансування заходів, вказаних в пункті 1 даного рішення.
6. 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 13.06.2019 р.№ 228
СКЛАД
організаційного комітету з підготовки та проведення
у Маловисківській громаді заходів до свята Івана Купала
Гульдас Юрій Леонідович

Маловисківський міський голова,
голова оргкомітету
методист відділу культури і туризму
виконавчого комітету Маловисківської
міської ради, секретар оргкомітету

Агаркова Тетяна Федорівна

Члени оргкомітету:
Бакалінський Олександр Михайлович

перший заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

Постолюк Леся Анатоліївна

секретар міської ради

Жовтило Алла Василівна

заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

Шамка Людмила Валеріївна
Кашпуровський Олександр Миколайович
Тупаленко Наталія Вікторівна

староста села Паліївка, с.Веселе
староста с.Олександрівка, с.Тарасівка,
с.Новомиколаївка
староста с.Первомайське

Рижикова Юлія Олександрівна

начальник відділу культури і туризму
виконавчого комітету Маловисківської
міської ради

Шпак Алла Володимирівна

начальник відділу освіти, молоді та спорту
виконавчого комітету Маловисківської
міської ради
директор КП «Мала Виска МКП»

Лисенко Володимир Павлович
Король Леся Трохимівна

директор Маловисківської дитячої
школи мистецтв

Кузьмич Володимир Павлович

директор Маловисківського ДЮЦ «Вись»
відділу освіти, молоді та спорту виконавчого
комітету Маловисківської міської ради

Керуючий справами

Л. ЛИННИК

Додаток 2
до рішення виконкому
від 13.06.2019 р.№ 228
ПЛАН ЗАХОДІВ
з підготовки та проведення театралізованого дійства Івана Купала та Днів села
1. Провести театралізоване дійство Івана Купала 06 липня 2018 року на березі річки
Вись м. Мала Виска, свято села Паліївка 07 липня 2018 року в с.Паліївка в центрі села,
свято села Олександрівка 13 липня 2018 року в центрі села Олександрівка та свято села
Первомайське 12 липня 2018 року у центрі села Первомайське.
відділ культури і туризму
Маловисківської міської ради
06, 07, 12, 13 липня 2019 року
2. Здійснити додаткові заходи щодо благоустрою території берега річки Вись та місця
проведення театралізованого дійства Івана Купала та свята села Паліївка,Олександрівка
та Первомайське.
КП «Мала Виска-МКП»
Старости сіл
до 06, 07,12,13 липня 2019 року
3. Підготувати сценарії проведення театралізованого дійства Івана Купала та свята села
Паліївка, Олександрівка та Первомайське. Забезпечити музичне оформлення святкових
заходів
відділ культури і туризму
Маловисківської міської ради
до 06, 07, 12, 13 липня 2019 року
4. Забезпечити:
- підключення до електропостачання звукопідсилюючої апаратури
КП «Мала Виска-МКП»
06, 07, 12, 13 липня 2019 року
- перевезення подіумів для імпровізованої сцени, їх встановлення, демонтаж і перевезення
після свята
КП «Мала Виска-МКП»
06 липня 2019 року (м.Мала Виска)
- перевезення звукопідсилюючої апаратури і декорацій перед початком заходів та після їх
закінчення
КП «Мала Виска-МКП»
06 липня 2019 року
- встановлення сміттєвих урн на території проведення заходу та слідкування за їх
наповнюваністю
КП «Мала Виска-МКП»
06 липня 2019 року
Старости
07, 12, 13 липня 2018 року
- дрова для купальського багаття та їх перевезення
КП «Мала Виска-МКП»
06 липня 2019 року
- висвітлення у місцевих засобах масової інформації та на сайті міської ради
проведення культурно-мистецьких заходів
загальний відділ
Маловисківської міської ради
- організацію належного громадського порядку, протипожежної безпеки під час
проведення масових заходів

Маловисківський відділ поліції
ГУ НП України в
Кіровоградській області, Сливенко В.А.
06 липня 2019 року
- організацію замовлення та розміщення торгових точок, дитячих атракціонів та
надувних гірок під час проведення заходів
Міська рада, старости
06, 07,12, 13, липня 2019 року

Керуючий справами

Л.ЛИННИК

Додаток 3
до рішення виконкому
від 13.06.2019 р.№ 228
Кошторис витрат
театралізованого дійства Івана Купала та днів села
у липні 2019 року

№
з/п

Найменування заходів

1. Придбання атрибутів, призів, нагород для
проведення розваг, конкурсів.
3. Оформлення сценічних майданчиків для
проведення заходів
4. Організація свята села в с.Паліївка 12000,00

Витрати
(тис. грн.)
2000.00
2000.00
11000.00

5.

Організація свята села в с.Олександрівка

7000.00

6.

Організація свята в с.Первомайське

3000.00

всього

25000.00

Керуючий справами

Розпорядник
коштів
Відділ культури та
туризму
Відділ культури та
туризму
Відділ культури та
туризму
Відділ культури та
туризму
Відділ культури та
туризму

Л.ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 13 червня 2019 року

№ 229
м. Мала Виска

Про відзначення
Дня Конституції України
-------------------------------------------Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно
до Програми забезпечення культурно – масових заходів Маловисківської міської ради та її
виконавчих органів на 2016-2020 роки» затверджена рішенням сесії від 16.02.2016 року №
69 та з метою забезпечення належного відзначення Дня Конституції України- 28 червня
2019 року, на території Маловисківської міської ОТГ, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити План заходів з нагоди відзначення у 2019 році Дня Конституції України
(додаток 1).
2. Виділити кошти в сумі 600,00 (шістсот) грн. на організацію урочистого заходу
згідно кошторису витрат (додаток 2).
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

Додаток 1
до рішення виконкому
від 13.06.2019 р..№ 229

ПЛАН
заходів з нагоди відзначення у 2019 році Дня Конституції України на території
Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади

№
п/
п

1.
2.

3.

4.

Назва заходу

Дата та час
проведення

Проведення благоустрою та прибирання місць
до 27.06.
масового відвідування населення.
2019 р.
Встановдення на будинках і спорудах органів
28.06.2019
виконавчої влади, органів місцевого
р.
самоврядування, державних підприємств, установ і
організацій, інших об’єктах Державного Прапора
України.
Проведення у закладах культури, для дітей та молоді До
лекцій, круглих столів, демонстрацій фільмів,
28.06.2019
виставок фото- та архівних матеріалів, інших
р.
інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих
на роз'яснення норм Конституції України, її
значення у становленні демократичної та правової
держави, а також заходів, спрямованих на
формування правової культури громадян, поваги до
Основного Закону України;
Урочистості та святковий концерт до Дня
27.06.
Конституції України
2019 р.

Відповідальні

В.П.Лисенко
Керівники установ,
закладів,
організацій
Рижикова Ю.О.
Керівники закладів
культури

Рижикова Ю.О.

5.
6.
7.

Керуючий справами

Л.ЛИННИК

Додаток 2
до рішення виконкому
від 13.06.2019 р..№ 229
Кошторис витрат
для відзначення Дня Конституції України
на території Маловисківської міської
об’єднаної територіальної громади
28 червня 2019 року
№
з/п
1
2

Найменування видатків
Квіткова продукція для вручення нагород
Придбання грамот, подяк, рамок
ВСЬОГО:

Керуючий справами

Витрати
(тис. грн.)
300,00
300,00
600,00

Л.ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 13 червня 2019 року

№ 230
м. Мала Виска

Про проведення заходів до
Молода людина року-2019
Заслухавши інформацію начальника відділу культури та туризму виконавчого
комітету міської ради Рижикової Ю.О.. про підготовку проведення на території громади
заходів до дня Молоді, з метою підтримки обдарованої і талановитої молоді, заохочення
вагомих здобутків молоді в різних сферах суспільного життя, кращих молодих фахівців у
виробничій, службовій і творчій діяльності, з нагоди відзначення Дня Молоді, керуючись
ст.. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», », відповідно до
Програми забезпечення культурно – масових заходів Маловисківської міської ради та її
виконавчих органів на 2016-2020 роки» затверджена рішенням сесії від 16.02.2016 року №
69», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Провести святковий захід до Дня Молоді та церемонію нагородження
переможців та лауреатів щорічного міського конкурсу «Молода людина року 2019» 30 червня 2019 року у приміщенні районного будинку культури.
2. Виділити кошти на підготовку та проведення заходу в сумі 13 650,00
(тринадцять тисяч шістсот пятьдесят) грн.,відповідно до кошторису витрат
(додаток 1).
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

Додаток 1
до рішення виконкому
від 13.06.2019 р.№ 230
Кошторис витрат
святкового заходу до Дня Молоді та церемонії нагородження переможців та лауреатів
щорічного міського конкурсу «Молода людина року -2019»
30 червня 2019 року
№
Найменування заходів
Витрати
Розпорядник
з/п
(тис. грн.)
коштів
1 Придбання статуеток, дипломів, стрічок, відзнак,
4150,00
Міська рада
запрошень та для церемонії нагородження
2 Придбання живих квітів для переможців та
1000,00
Відділ
лауреатів
культури
3 Аренда приміщення залу
2000.00
Відділ
культури
4 Придбання призів для розіграшу лотереї
3000,00
Міська рада
5 Оформлення
сценічного
майданчика
для
3000,00
Відділ
проведення заходу
культури
6 Виготовлення бігборда «Молода людина року 500,00
Відділ
2019»
культури
ВСЬОГО:
13650,00

Керуючий справами

Л.ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 13 червня 2019 року

№ 231
м. Мала Виска

Про організацію та проведення
траурного мітингу та покладання
квітів до братської могили з нагоди
Дня скорботи та вшанування жертв війни
-------------------------------------------З метою організації змістовного дозвілля жителів громади, з метою популяризації
кращих національних традицій, звичаїв та обрядів українського народу, відповідно до
Програми забезпечення культурно – масових заходів Маловисківської міської ради та її
виконавчих органів на 2016-2020 роки» затверджена рішенням сесії від 16.02.2016 року №
69», керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Провести 22 червня 2019 року траурний мітинг та покладання квітів до
братської могили з нагоди Дня скорботи та вшанування жертв війни м. Мала
Виска.
2. Доручити відділу культури та туризму виконавчого комітету Маловисківської
міської ради (Рижикова Ю.О.) забезпечити підготовку сценарію та організацію
проведення мітингу
3. Виділити кошти на підготовку та проведення траурного мітингу та покладання
квітів до братської могили з нагоди Дня скорботи та вшанування жертв війни з
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 13.06.2019 року № 231
Кошторис витрат
на підготовку та проведення траурного мітингу та покладання квітів до братської
могили з нагоди Дня скорботи та вшанування жертв війни
у Маловисківській об’єднаній громаді 22 червня 2019 року
№
з/п
1

Найменування заходів

Витрати
( грн.)
500.00

Придбання квіткової продукції для покладання
ВСЬОГО:

Керуючий справами

500.00

Л.ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 13 червня 2019 року

№ 232
м. Мала Виска

Про виділення коштів на
привітання ювілярів у 2019 році
З метою організації привітання ювілярів - працівників підприємств, установ та
організацій, членів виконавчого комітету, членів ради старійшин у травні-серпні 2019
року, керуючись частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити кошторис витрат для придбання вітальних пам’ятних адрес,
бланків відзнак міської ради, квітів та сувенірів згідно з додатком 1.
2. Відділу фінансів, економіки та бухгалтерського обліку міської ради
видатки у сумі 4000,00 грн. профінансувати за рахунок коштів,
передбачених в міському бюджеті на 2019 рік за Програмою
забезпечення культурно-масових заходів Маловисківської міської ради та
її виконавчих органів на 2016-2020 роки.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило
А.В.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

Додаток 1
до рішення виконкому
від 13.06.2019 р..№ 232
Кошторис витрат
для організації привітання ювілярів
№
з/п
1
2

Найменування видатків

Витрати
(тис. грн.)

Квіткова продукція

2000,00

Грамоти, подяки, вітальні адреси, сувеніри
ВСЬОГО:

2000,00
4000,00

Керуючий справами

Л.ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 13 червня 2019 року

№ 233
м. Мала Виска

Про
надання
статусу
дитини,
позбавленої батьківського піклування
Розглянувши подання служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету
Маловисківської міської ради про надання статусу дитини, позбавленої батьківського
піклування, встановлено:
 мати, Денисенко Катерина Геннадіївна, 18.12.1999 року народження, паспорт
00114487, виданий органом 3523 від 22.07.2016, ідентифікаційний номер платника
податку 3651108082, зареєстрована за адресою: вул. І. Сухомлина, 127, м. Мала
Виска, Кіровоградської області, позбавлена батьківських прав відносно дитини –
Денисенко Вікторія Василівна, 04.04.2018 року народження, у відповідності із
заочним рішенням Маловисківського районного суду, Кіровоградської області від
19.04.2019 року, яке набрало законної сили, 21.05.2019;
 батько, згідно витягу з Державної реєстрації актів цивільного стану громадян про
державну реєстрацію народження відповідно до ст. 126, 133, 135 Сімейного
кодексу України, виданий Маловисківським районним відділом державної
реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у
Кіровоградській області за № 00020342410 від 12 червня 2018 року, при
народженні дитини у матері, яка не перебуває у шлюбі, у випадках, коли немає
спільної заяви батьків, заяви батька або рішення суду, запис про батька дитини у
Книзі реєстрації народжень провадиться за прізвищем матері, а ім’я та по батькові
батька дитини записуються за її вказівкою;
 дитина влаштована та перебувають на тимчасовому утриманні в комунальному
закладі «Кіровоградський обласний спеціалізований будинок дитини нового типу»
Кіровоградської обласної ради, м. Кропивницький.
Згідно з викладеним вище, виходячи з інтересів дітей, на підставі п. 23 Порядку
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав
дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №
866
«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом
прав дитини», керуючись пп. 4, п. «б», ч. 1, ст. 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради, ВИРІШИВ:
Надати статус дитини, позбавленої батьківського піклування, Денисенко Вікторія
Василівна, 04.04.2018 року народження.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.
1.

Міський голова

Ю. ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 13 червня 2019 року

№ 234
м. Мала Виска

Про
вибуття
Чорного
В.Р.,
30.04.2001р.н., з прийомної сім’ї на
базі
родини
гр.
Дамаскіних,
припинення
дії
договору
від
08.11.2018 № 2 та затвердження
висновку Комісії з питань захисту прав
дитини від 21.05.2019
Керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону
України «Про охорону дитинства», Закону України «Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування», постановою кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002
року
№ 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю», постановою
кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 81 «Про затвердження Порядку
призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним
батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних
сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»», постановою Кабінету Міністрів
України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування,
пов’язаної із захистом прав дитини» зі змінами та доповненнями, наказом Міністерства
України у справах сім’ї, молоді та спорту від 18.07.2008 № 82 «Про удосконалення роботи
служб у справах дітей щодо розвитку сімейних форм виховання», положенням про
Службу у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету Маловисківської 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,
враховуючи витяг з протоколу
№ 6 засідання Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету
Маловисківської міської ради від 24 травня 2019 року,
виконавчий комітет
міської ради, ВИРІШИВ:
1.
Вивести з 15.06.2019 Чорного Владислава Руслановича, 30.04.2001р.н. з прийомної
сім’ї на базі родини гр. Дамаскіної Оксани Анатоліївни,12.08.1974р.н., паспорт серії
ЕВ 225273, виданий 24.02.2009р.н., Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській
області та гр. Дамаскіна Олексія Володимировича, 19.01.1979р.н., паспорт серії ЕА 007374,

виданий 27.06.1995р.н. Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області,
проживаючих за адресою: пров. Береговий, 21/6, м. Мала Виска, Кіровоградської області у
зв’язку з досягненням Чорним Владиславом Руслановичем, 30.04.2001р.н. повноліття та
особистим бажанням.
2.
Припинити дію договору про влаштування дітей на виховання та спільне проживання до
прийомної сім’ї на базі родини гр. Дамаскіної О.А. та гр. Дамаскіна О.В. від 08.11.2018
№2
у зв’язку з досягненням прийомної дитини Чорного Владислава Руслановича, 30.04.2001р.н.,
повноліття, особистого бажання та призову до Збройних Сил України.
3.
Укласти договір щодо забезпечення функціонування прийомної сім’ї на базі родини гр.
Дамаскіної Оксани Анатоліївни,12.08.1974р.н., та гр. Дамаскіна Олексія Володимировича,
19.01.1979р.н., і додаток до нього у зв’язку з виведенням Чорного Владислава Руслановича,
30.04.2001р.н., з прийомної сім’ї на базі родини
гр. Дамаскіної О.А., гр.
Дамаскіна О.В., у якій влаштовані та проживають діти позбавлені батьківського піклування Чорний
Анатолій Русланович, 02.02.2003р.н., Сиволап Марина Русланівна, 07.05.2008р.н..
4.

Службі у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради:

забезпечити підготовку до укладання договору між виконавчим комітетом міської
ради та прийомними батьками про забезпечення функціонування прийомної сім’ї на базі
родини гр. Дамаскіної О.А.,12.08.1974р.н., та гр. Дамаскіна О.В., 19.01.1979р.н., і додатку
до нього;
здійснювати контроль за умовами утримання, навчання та виховання прийомних
дітей Чорного Анатолія Руслановича, 02.02.2003р.н., Сиволап Марини Русланівни,
07.05.2008р.н., щороку до 01 лютого готувати відповідний звіт службі у справах дітей
обласної державної адміністрації;
закріпити за прийомною сім’єю інспектора служби у справах сім’ї та дітей
виконавчого комітету міської ради;
забезпечити пільгове оздоровлення прийомних дітей Чорного А.Р., 02.02.2003р.н.,
Сиволап М.Р., 07.05.2008р.н., у разі наявності відповідних путівок;
забезпечити соціальне супроводження прийомної сім’ї, в якій виховуються діти;
надавати різні види соціальних послуг, спрямованих на створення належних умов її
функціонування;
інспекторові служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради
надавати начальникові служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради щорічну
інформацію про ефективність функціонування прийомної сім’ї.
Відділу соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я виконавчого комітету
міської ради:
припинити виплату коштів, прийомній матері гр. Дамаскіній Оксані Анатоліївні,
12.08.1974р.н., з державного бюджету на утримання прийомної дитини Чорного Владислава
Руслановича, 30.04.2001р.н., який досяг повноліття, призваний на строкову службу до Збройних
Сил України;
забезпечити продовження виплати державної соціальної допомоги на прийомних дітей
Чорного Анатолія Руслановича, 02.02.2003р.н., Сиволап Марини Русланівни, 07.05.2008р.н.,
грошового забезпечення одному з прийомних батьків у межах видатків, передбачених у
державному бюджеті;

5.

здійснювати зазначені виплати на дитину, грошове забезпечення прийомним
батькам щомісяця до 20 числа;
забезпечити пільгове оздоровлення прийомних дітей Чорного Анатолія
Руслановича, 02.02.2003р.н., Сиволап Марини Русланівни, 07.05.2008р.н., у разі наявності
відповідних путівок.

6.
Рекомендувати комунальному некомерційному підприємству «Маловисківський
центр первинної медико-санітарної допомоги» Маловисківської районної ради:
закріпити сімейного лікаря за прийомними дітьми Чорним А.Р., 02.02.2003р.н.,
Сиволап М.Р., 07.05.2008р.н.;
забезпечити проходження двічі на рік прийомними дітьми медичного огляду, у разі
необхідності здійснювати диспансерний нагляд;
надавати службі у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради
щорічний звіт про стан здоров’я прийомних дітей Чорного А.Р., 02.02.2003р.н., Сиволап
М.Р., 07.05.2008р.н., дотримання прийомними батьками рекомендацій лікаря.
7.
Рекомендувати Маловисківському ВП ГУНП України у Кіровоградській області:
взяти під особливий контроль прийомну сім’ю на базі родини гр. Дамаскіної О.А.
та
гр. Дамаскіна О.В. з метою профілактики скоєння правопорушень та проявів
насильства у даній сім’ї та надавати службі у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету
міської ради в кінці року інформацію про відсутність проявів асоціальної поведінки з боку
дітей та прийомних батьків.
8.

Зобов’язати прийомних батьків вжити заходи щодо постановки прийомних дітей Чорного
Анатолія Руслановича, 02.02.2003р.н., Сиволап Марини Русланівни, 07.05.2008р.н., на квартирний та
соціальний квартирний облік за місцем походження дитини, позбавленої батьківського піклування.

9.

Відділу соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я виконавчого комітету
міської ради, рекомендувати Маловисківському ВП ГУНП України в Кіровоградській області,
комунальному некомерційному підприємству «Маловисківський центр первинної медико-санітарної
допомоги» Маловисківської районної ради надавати інформацію про виконання завдань, визначених
даним рішенням, службі у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради щороку до 20
грудня.

10.
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 міської ради
від 13 червня 2019 року № 234

ВИСНОВОК
Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету
Маловисківської міської ради
про вибуття прийомної дитини Чорного Владислава Руслановича, 30.04.2001р.н.,
з прийомної сім’ї на базі родини гр. Дамаскіної О.А. та гр. Дамаскіна О.В.
і припинення дії договору від 08.11.2018 № 2
На засіданні Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету
Маловисківської міської ради від 21 червня 2019 року було винесено питання про вибуття
прийомної дитини Чорного Владислава Руслановича, 30.04.2001р.н., з прийомної сім’ї на
базі родини гр. Дамаскіної Оксани Анатоліївни,12.08.1974р.н., та гр. Дамаскіна Олексія
Володимировича, 19.01.1979р.н., і припинення дії договору від 08.11.2018 № 2 у зв’язку з
досягненням прийомної дитини повноліття, особистого бажання та призову на строкову
службу до Збройних Сил України.
Громадяни Дамаскіна О.А. та гр. Дамаскін О.В. по місцю проживання
характеризуються позитивно.
Сім’я Дамаскіних проживає у власному будинку в якому санітарно-гігієнічні умови
відповідають вимогам. Умови проживання добрі. В будинку затишно, чисто та охайно.
У прийомних дітей є власна вмебльована кімната з ліжками, столом, стільцем,
шафою та іншими меблями.
Прийомні батьки відповідально ставляться до виконання своїх обов’язків, а саме:
приймають активну участь в житті прийомних дітей, надаючи їм поради та підтримку у
вирішенні життєвих ситуаціях і питань, які постають перед дітьми, стверджують віру у
власні сили.
Слідкують за здоров’ям прийомних дітей, своєчасно, два рази на рік, надають
висновки про стан здоров’я дітей до служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету
міської ради, звертаються до лікаря та виконують його призначення.
Чорний Владислав, незважаючи на думку та вмовляння прийомних батьків,
керуючись власною думкою та бажанням має намір залишити прийомну сім’ю
(заява Чорного В.Р., 30.04.2001р.н. «Про виведення Чорного Р.В., 30.04.2001р.н. з
прийомної сім’ї на базі родини Дамаскіних», яка надійшла до служби у справах сім’ї та
дітей виконавчого комітету міської ради 13.05.2019 та зареєстрована за № 31 і призовом
на строкову службу до Збройних Сил України (виклик – повістка на 16.05.2019).
Чорний В.Р., досить самостійний в прийнятті важливих рішень, замкнений,
впертий, стриманий, має завищену самооцінку. Впевнений, що зробив правильний вибір
на користь самостійного життя.
З представниками служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської
ради не спілкується, на телефонні дзвінки не відповідає.
З 16.05.2019 Чорний Владислав призваний на строкову службу до Збройних Сил
України.
Інші прийомні діти Чорний Анатолій Русланович, 02.02.2003р.н., навчається у
професійно-технічному навчальному закладі м. Мала Виска за спеціальністю «Мулярштукатур, електро, заго- зварювальник».
Усвідомлює необхідність в отримані освіти, але за період навчання зарекомендував
себе, як пасивний студент, бажання працювати під час навчального процесу відсутнє.
Проявляє зацікавленість в вивченні деяких предметів.

Хлопець принциповий, нестриманий; завжди відстоює власну думку.
З одногрупниками добрі стосунки не склалися. Активності в громадському житті
групи не виявляє. Від доручень куратора групи відмовляється, не виконує роботу яку
йому доручають.
Хлопець до порад прийомних батьків не прислухається, рішення приймає сам.
Сиволап Марини Русланівни, 07.05.2008р.н., навчається у Маловисківській
загальноосвітній школі № 3.
За період навчання зарекомендувала себе як емоційно-вразлива, не принципова,
пасивна, інколи нестримана. Бажання працювати на уроках відсутнє.
Проявляє зацікавленість в вивченні деяких предметів.
З однокласниками склалися добрі стосунки. В громадському житті класу виявляє
відносну активність. Від доручень класного керівника не відмовляється, виконує роботу
яку їй доручають.
Дівчина прислухається до порад прийомних батьків, радиться з ними при
прийнятті важливих рішень, особливо з прийомною матір’ю, оскільки найбільше їй
довіряє.
Державні соціальні допомоги на дітей, позбавлених батьківського піклування та
грошове забезпечення прийомним батькам виплачується регулярно, випадків невиплати
коштів протягом 2018, першого кварталу 2019 років не виявлено.
Окрім цього у прийомній сім’ї виховується донька Дамаскіна Ірина Олексіївна,
08.03.2009р.н., яка навчається у Маловисківській загальноосвітній школі № 3.
За період навчання зарекомендувала себе, як добра, чуйна, принципова, стримана,
із задоволенням працює на уроках відвідує гуртки.
Найбільшу зацікавленість проявляє до гуманітарних предметів.
З однокласниками склалися добрі стосунки. В громадському житті класу виявляє
відносну активність. Від доручень класного керівника не відмовляється, виконує роботу
яку їй доручають.
Дівчина прислухається до порад прийомних батьків, радиться з ними при
прийнятті важливих рішень, особливо з прийомною матір’ю, оскільки найбільше їй
довіряє.
Батьки, прийомні батьки забезпечують дітей одягом, взуттям, продуктами
харчування, предметами особистої гігієни, гаджетами, канцтоварами, підручниками.
Підтримують телефонний зв’язок з куратором групи та класними керівниками.
Цікавляться навчанням та поведінкою дітей.
Беручи до уваги викладене вище, Комісія з питань захисту прав дитини виконавчого
комітету Маловисківської міської ради керуючись Законом України «Про охорону
дитинства», Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», постановою кабінету
Міністрів України від 26 квітня 2002 року № 565 «Про затвердження Положення про
прийомну сім’ю», постановою кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 81
«Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення
батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»»,
постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання
діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» зі змінами та
доповненнями, наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від
18.07.2008 № 82 «Про удосконалення роботи служб у справах дітей щодо розвитку
сімейних форм виховання», положенням про Службу у справах сім’ї та дітей виконавчого
комітету Маловисківської 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, вважає за доцільне:

1.
Вивести Чорного Владислава Руслановича, 30.04.2001р.н. з прийомної сім’ї на базі
родини гр. Дамаскіної Оксани Анатоліївни,12.08.1974р.н., паспорт серії ЕВ 225273,
виданий 24.02.2009р.н., Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області та
гр. Дамаскіна Олексія Володимировича, 19.01.1979р.н., паспорт серії ЕА 007374, виданий
27.06.1995р.н. Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області,
проживаючих за адресою: пров. Береговий, 21/6, м. Мала Виска, Кіровоградської області у
зв’язку з досягненням Чорним Владиславом Руслановичем, 30.04.2001р.н. повноліття та
особистим бажанням.
2.
Припинити дію договору про влаштування дітей на виховання та спільне
проживання до прийомної сім’ї на базі родини гр. Дамаскіної О.А. та гр. Дамаскіна О.В.
від 08.11.2018
№ 2 у зв’язку з досягненням прийомної дитини Чорного
Владислава Руслановича, 30.04.2001р.н., повноліття, особистого бажання та призову до
Збройних Сил України.
3.
Укласти договір щодо забезпечення функціонування прийомної сім’ї на базі
родини гр. Дамаскіної Оксани Анатоліївни,12.08.1974р.н., та гр. Дамаскіна Олексія
Володимировича, 19.01.1979р.н., і додаток до нього у зв’язку з виведенням Чорного
Владислава Руслановича, 30.04.2001р.н., з прийомної сім’ї на базі родини
гр. Дамаскіної О.А., гр. Дамаскіна О.В., у якій влаштовані та проживають діти позбавлені
батьківського піклування Чорний Анатолій Русланович, 02.02.2003р.н., Сиволап Марина
Русланівна, 07.05.2008р.н..
4.
Службі у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради:
забезпечити підготовку до укладання договору між виконавчим комітетом міської
ради та прийомними батьками про забезпечення функціонування прийомної сім’ї на базі
родини гр. Дамаскіної О.А.,12.08.1974р.н., та гр. Дамаскіна О.В., 19.01.1979р.н.,
і додатку до нього;
здійснювати контроль за умовами утримання, навчання та виховання прийомних
дітей Чорного Анатолія Руслановича, 02.02.2003р.н., Сиволап Марини Русланівни,
07.05.2008р.н., щороку до 01 лютого готувати відповідний звіт службі у справах дітей
обласної державної адміністрації;
закріпити за прийомною сім’єю інспектора служби у справах сім’ї та дітей
виконавчого комітету міської ради;
забезпечити пільгове оздоровлення прийомних дітей Чорного А.Р., 02.02.2003р.н.,
Сиволап М.Р., 07.05.2008р.н., у разі наявності відповідних путівок;
забезпечити соціальне супроводження прийомної сім’ї, в якій виховуються діти;
надавати різні види соціальних послуг, спрямованих на створення належних умов її
функціонування;
інспекторові служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради
надавати начальникові служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради щорічну
інформацію про ефективність функціонування прийомної сім’ї.
5.
Відділу соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я виконавчого
комітету міської ради:
припинити виплату коштів, прийомній матері гр. Дамаскіній Оксані Анатоліївні,
12.08.1974р.н., з державного бюджету на утримання прийомної дитини Чорного
Владислава Руслановича, 30.04.2001р.н., який досяг повноліття, призваний на строкову
службу до Збройних Сил України;
забезпечити продовження виплати державної соціальної допомоги на прийомних
дітей Чорного Анатолія Руслановича, 02.02.2003р.н., Сиволап Марини Русланівни,

07.05.2008р.н., грошового забезпечення одному з прийомних батьків у межах видатків,
передбачених у державному бюджеті;
здійснювати зазначені виплати на дитину, грошове забезпечення прийомним
батькам щомісяця до 20 числа;
забезпечити пільгове оздоровлення прийомних дітей Чорного Анатолія
Руслановича, 02.02.2003р.н., Сиволап Марини Русланівни, 07.05.2008р.н., у разі наявності
відповідних путівок.
6.
Рекомендувати комунальному некомерційному підприємству «Маловисківський
центр первинної медико-санітарної допомоги» Маловисківської районної ради:
закріпити сімейного лікаря за прийомними дітьми Чорним А.Р., 02.02.2003р.н.,
Сиволап М.Р., 07.05.2008р.н.;
забезпечити проходження двічі на рік прийомними дітьми медичного огляду, у разі
необхідності здійснювати диспансерний нагляд;
надавати службі у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради
щорічний звіт про стан здоров’я прийомних дітей Чорного А.Р., 02.02.2003р.н., Сиволап
М.Р., 07.05.2008р.н., дотримання прийомними батьками рекомендацій лікаря.
7.
Рекомендувати Маловисківському ВП ГУНП України у Кіровоградській області:
взяти під особливий контроль прийомну сім’ю на базі родини гр. Дамаскіної О.А.
та
гр. Дамаскіна О.В. з метою профілактики скоєння правопорушень та проявів
насильства у даній сім’ї та надавати службі у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету
міської ради в кінці року інформацію про відсутність проявів асоціальної поведінки з боку
дітей та прийомних батьків.
8.
Зобов’язати прийомних батьків вжити заходи щодо постановки прийомних дітей
Чорного Анатолія Руслановича, 02.02.2003р.н., Сиволап Марини Русланівни,
07.05.2008р.н., на квартирний та соціальний квартирний облік за місцем походження
дитини, позбавленої батьківського піклування.
Керуючий справами

Л. ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 13 червня 2019 року

№ 235

м. Мала Виска
Про попередження гр. Царенко В.В.,
08.08.1981р.н., та гр. Царенко А.В.,
29.12.1981р.н.,
за
ухилення
та
невиконання батьківських обов’язків та
затвердження висновку Комісії з питань
захисту дитини від 21.05.2019
Керуючись 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 прав малолітніх дітей та враховуючи витяг з
протоколу № 6 засідання Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету
Маловисківської міської ради від 21 травня 2019 року. виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1.
Попередити гр. Царенко Валентину Володимирівну, 08.08.1981р.н., та
гр. Царенко Анатолія Вікторовича, 29.12.1981р.н., 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 Царенко Крістіну Анатоліївну, 26.01.2006р.н., Царенко Богдана
Анатолійовича, 22.08.2016р.н., Царенко Тетяну Анатоліївну, 19.01.2010р.н., Царенко
Михайла Анатолійовича, 24.04.2008р.н., Царенко Діану Анатоліївну, 26.02.2012р.н.,
здоров’я дітей, їх 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 покладення на них відповідальності, встановленої
законом, а саме, позбавлення батьківських прав.
2.
Встановити гр. Царенко В.В., 08.08.1981р.н., та гр. Царенко А.В., 29.12.1981р.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 місцем проживання належних умов для
виховання, утримання та розвитку дітей.
3.
У разі невиконання даного рішення, службі у справах сім’ї та дітей виконавчого
комітету міської ради, порушити питання на Комісії з питань захисту прав дитини

запланованої на червень 2019 року, про доцільність перебування дітей Царенко Крістіни
Анатоліївни, 26.01.2006р.н., Царенко Богдана Анатолійовича, 22.08.2016р.н., Царенко
Тетяни Анатоліївни, 19.01.2010р.н., Царенко Михайла Анатолійовича, 24.04.2008р.н.,
Царенко Діану Анатоліївну, 26.02.2012р.н. у сім’ї гр. Царенко Валентину Володимирівну,
08.08.1981р.н., та гр. Царенко Анатолія Вікторовича, 29.12.1981р.н..
4.
За результатами розгляду питання на засіданні Комісії з питань захисту прав
дитини на основі витягу з протоколу засідання Комісії від 21 травня 2019 року № 6,
затвердити висновок Комісії від 21 травня 2019 року «Про попередження гр. Царенко
Валентини Володимирівни, 08.08.1981р.н., та гр. Царенко Анатолія Вікторовича,
29.12.1981р.н. 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 Царенко Крістіну
Анатоліївну, 26.01.2006р.н., Царенко Богдана Анатолійовича, 22.08.2016р.н., Царенко
Тетяну Анатоліївну, 19.01.2010р.н., Царенко Михайла Анатолійовича, 24.04.2008р.н.,
Царенко Діану Анатоліївну, 26.02.2012р.н., здоров’я дітей, їх 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 (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 13 червня 2019 року № 235

ВИСНОВОК
Комісії з питань захисту прав дитини
виконавчого комітету Маловисківської міської ради
про попередження гр. Царенко Валентини Володимирівни, 08.08.1981р.н.,
та гр. Царенко Анатолія Вікторовича, 29.12.1981р.н., 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 Царенко Крістіну Анатоліївну, 26.01.2006р.н.,
Царенко Богдана Анатолійовича, 22.08.2016р.н., Царенко Тетяну Анатоліївну,
19.01.2010р.н., Царенко Михайла Анатолійовича, 24.04.2008р.н.,
Царенко Діану Анатоліївну, 26.02.2012р.н.
На засідання комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті
Маловисківської міської ради від 21 травня 2019 року було винесено питання
про попередження гр. Царенко Валентини Володимирівни, 08.08.1981р.н., та гр. Царенко
Анатолія Вікторовича, 29.12.1981р.н., 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 Царенко Крістіну Анатоліївну, 26.01.2006р.н., Царенко Богдана Анатолійовича,
22.08.2016р.н., Царенко Тетяну Анатоліївну, 19.01.2010р.н., Царенко Михайла
Анатолійовича, 24.04.2008р.н., Царенко Діану Анатоліївну, 26.02.2012р.н., здоров’я дітей,
їх 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 покладення на них відповідальності, встановленої законом, а
саме, позбавлення батьківських прав у судовому порядку.
Перебуваючи у шлюбі за час спільного проживання гр. Царенко В.В. та
гр. Царенко А.В. народилось п’ятеро спільних дітей Царенко Крістіна Анатоліївна,
26.01.2006р.н., Царенко Михайло Анатолійович, 24.04.2008р.н., Царенко Тетяна
Анатоліївна, 19.01.2010р.н., Царенко Діана Анатоліївна, 26.02.2012р.н., Царенко Богдан
Анатолійович, 22.08.2016р.н..
У період часу з травня 2018 року по червень 2019 року гр. Царенко В.В. та
гр. Царенко А.В., ухиляється від виконання батьківських обов’язків.
Будинок сім’ї гр. Царенко В.В. та гр. Царенко А.В. розташований за адресою:
вул. Комарова, 9, с. Заповідне, Маловисківського району, Кіровоградської області не
відповідає санітарно-гігієнічним нормам, умови проживання незадовільні. В будинку дві
кімнати, в одній з яких частково створено умови для дітей. А саме, кімната облаштована
одним дитячим ліжком, двома диванами для відпочинку, столом, стільцями, шафою.
Іграшки та меблі старі, розламані.
У дітей в наявності літній, зимовий одяг та взуття у зношеному стані. Четверо дітей
влаштовані та навчаються у Маловисківській загальноосвітній школі № 3. Діти
забезпечені книжками, зошитами, канцелярським приладдям. Найменша дитина до
дошкільного закладу не влаштована, постійно знаходиться вдома. Діти отримують
відповідні щеплення та проходять щорічні медогляди.
Присадибна ділянка оброблена. Ведеться підсобне господарство.
Постійний заробіток у гр. Царенко В.В. та гр. Царенко А.В. відсутній.
У відповідності із Законом України «Про державну соціальну допомогу сім’я з
дітьми», сім’я отримує державну соціальну допомогу при народженні дитини та згідно
Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» сім’я

отримує державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям. Інші доходи в сім’ї
відсутні.
Сім’я проживає за рахунок коштів з тимчасових заробітків.
Протягом травня 2018 року по травень 2019 року з гр. Царенко В.В. неодноразово
працівниками служби у справах сім’ї та дітей, інспектор Маловисківського відділу поліції,
фельдшером с. Заповідне, Маловисківського району, Кіровоградської області проводились
бесіди з питання виконання батьківських обов’язків.
Враховуючи викладене вище та обставини, що гр. Царенко В.В. та
гр. Царенко А.В. частково створили умови для утримання, виховання та розвитку дітей, і
діти влаштовані до навчального закладу та отримують відповідні щеплення, 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 кодексами України,
«Конвенцією ООН про права дітей», Законами України «Про місцеве самоврядування»,
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 малолітніх дітей та враховуючи витяг з
протоколу № 6 засідання Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету
Маловисківської міської ради від 21 травня 2019 року.
Комісія з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Маловисківської
міської ради вважає за доцільне:
1.
Винести попередження гр. Царенко Валентині Володимирівні, 08.08.1981р.н., та гр.
Царенко Анатолію Вікторовичу, 29.12.1981р.н., 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 Царенко Крістіну Анатоліївну, 26.01.2006р.н., Царенко Богдана
Анатолійовича, 22.08.2016р.н., Царенко Тетяну Анатоліївну, 19.01.2010р.н., Царенко
Михайла Анатолійовича, 24.04.2008р.н., Царенко Діану Анатоліївну, 26.02.2012р.н.,
здоров’я дітей, їх 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 покладення на них відповідальності, встановленої
законом, а саме, позбавлення батьківських прав.
2.
Встановити гр. Царенко Валентині Володимирівні, 08.08.1981р.н., та гр. Царенко
Анатолію Вікторовичу, 29.12.1981р.н., 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 дітей.
3.
Службі у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради, у разі не
створення гр. Царенко Валентиною Володимирівною, 08.08.1981р.н., та гр. Царенко
Анатолієм Вікторовичем, 29.12.1981р.н., за місцем проживання належних умов для
виховання, утримання та розвитку дітей, на засіданні Комісії з питань захисту прав
дитини, яка запланована на червень 2019 року, порушити питання на про доцільність
перебування дітей Царенко Крістіни Анатоліївни, 26.01.2006р.н., Царенко Михайла
Анатолійовича, 24.04.2008р.н., Царенко Тетяни Анатоліївни, 19.01.2010р.н., Царенко
Діани Анатоліївни, 26.02.2012р.н., Царенко Богдана Анатолійовича, 22.08.2016р.н., у сім’ї
батьків гр. Царенко Валентини Володимирівни, 08.08.1981р.н., та гр. Царенко Анатолія
Вікторовича, 29.12.1981р.н..

Керуючий справами

Л. ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 13 червня 2019 року

№ 236
м. Мала Виска

Про довлаштування малолітніх Бойко
Є.С., 09.02.2015р.н., Бойко І.С.,
11.11.2012р.н.,
Бойко
Н.С.,
20.06.2011р.н., до прийомної сім’ї
Казанак та затвердження висновку
позачергової Комісії з питань захисту
прав дитини № 7від 13.07.2019
Керуючись ст. 143 Конституції України, ст. 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Закону України «Про охорону дитинства», Закону України
«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування», ст.ст. 19, 256- 8 Сімейного кодексу 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», п. 10 положення «Про затвердження положення про прийомну
сім’ю» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002р. № 565,
положенням про Службу у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету Маловисківської
міської ради, затвердженого рішенням сесії міської ради від 21 грудня 2017 року № 813
та положенням про Комісію з питань захисту прав дитини, затвердженого
рішенням сесії міської ради від 28 лютого 2018 № 901 зі змінами та доповненнями, з
метою
соціально-правового захисту прав малолітніх дітей та забезпечення
належних умов для виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування в
сімейному оточенні та враховуючи клопотання служби у справах сім’ї та дітей
виконавчого комітету міської ради і витягу з протоколу № 7 позачергового засідання
Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської міської ради
від 13 червня 2019року, виконавчий комітет Маловисківської міської ради, ВИРІШИВ:
1. Довлаштувати малолітніх Бойко Єгора Сергійовича, 09.02.2015р.н., Бойко Івана
Сергійовича, 11.11.2012р.н., Бойко Надії Сергіївни, 20.06.2011р.н., до прийомної
сім’ї на базі родини Казанак на спільне проживання та виховання.
1. Призначити громадян Казанак А.Є., Казанак О.А. прийомними батьками над Бойко
Єгором Сергійовичем, 09.02.2015р.н., Бойко Іваном Сергійовичем, 11.11.2012р.н.,
Бойко Надією Сергіївною, 20.06.2011р.н. (далі – прийомні діти).

1. Врахувати, що відповідно до пункту 17 Положення про дитячий будинок сімейного
типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002
року № 565, гр. Кожем᾿яка В.Б., гр. Кожем᾿яка О.Ю. несуть персональну
відповідальність за життя, здоров’я, фізичний та психічний розвиток вихованців.
1. Службі у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради:
 забезпечити підготовку та укладання договору між виконавчим комітетом міської
ради та прийомними батьками про забезпечення функціонування прийомної сім’ї
на базі родини Казанак;
 здійснювати контроль за умовами утримання, навчання та виховання прийомних
дітей, щороку до 01 лютого готувати відповідний звіт службі у справах дітей
обласної державної адміністрації;
 закріпити за прийомною сім’єю інспектора служби у справах сім’ї та дітей
виконавчого комітету міської ради;
 забезпечити пільгове оздоровлення прийомних дітей, у разі наявності відповідних
путівок;
 забезпечити соціальне супроводження прийомної сім’ї, в якій виховуються діти;
 надавати різні види соціальних послуг, спрямованих на створення належних умов її
функціонування;
 інспекторові служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради
надавати начальникові служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету
міської ради щорічну інформацію про ефективність функціонування прийомної
сім’ї;
 надати прийомним батькам гр. Казанак А.Є. та гр. Казанак О.А. документи на
дітей, визначені чинним законодавством.
1. Відділу соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я виконавчого
комітету міської ради:
 забезпечити призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей
прийомної сім’ї, грошового забезпечення на прийомну матір гр. Казанак А.Є. у
межах видатків, передбачених у державному бюджеті;
 здійснювати зазначені виплати на дітей, грошове забезпечення прийомній матері
гр. Казанак А.Є. щомісяця до 20 числа;
 забезпечити пільгове оздоровлення прийомних дітей, у разі наявності відповідних
путівок.
1. Рекомендувати комунальному некомерційному підприємству «Маловисківський
центр первинної медико-санітарної допомоги» Маловисківської районної ради:
 закріпити сімейного лікаря за прийомною сім’єю;
 забезпечити проходження двічі на рік прийомними дітьми медичного огляду, у разі
необхідності здійснювати диспансерний нагляд;
 надавати службі у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради
щорічний звіт про стан здоров’я прийомних дітей, дотримання прийомними
батьками рекомендацій лікаря.
1. Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради:
 забезпечити права прийомних дітей на здобуття загальної середньої освіти, а у разі
потреби - індивідуального навчання;
 надавати службі у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради
щорічний звіт про рівень розвитку та знань прийомних дітей, наявність
навчального приладдя, систематичність відвідування закладу, своєчасне і якісне
виконання домашніх завдань, відвідування дітьми гуртків, секцій, позашкільних

заходів, участь прийомних батьків у вихованні дітей, тощо.
1. Рекомендувати Маловисківському ВП ГУНП України у Кіровоградській області:
 взяти під особливий контроль прийомну сім’ю Казанак з метою профілактики
скоєння правопорушень та проявів насильства у даній сім’ї та надавати службі у
справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради щорічний звіт про
відсутність проявів асоціальної поведінки з боку дітей та прийомних батьків.
1. Зобов’язати прийомних батьків після досягнення дітьми 16 років вжити заходи
щодо постановки прийомних дітей на квартирний та соціальний квартирний облік
за місцем походження дітей, позбавлених батьківського піклування.
1. Рекомендувати відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради
відділу соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я виконавчого
комітету міської ради, Маловисківському ВП ГУНП України в Кіровоградській
області, комунальному некомерційному підприємству «Маловисківський центр
первинної
медико-санітарної допомоги» Маловисківської районної ради
надавати інформацію про виконання завдань, визначених даним рішенням, службі
у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради щороку до 20 грудня.
1. 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 міської
ради від 13.06.2019 року № 236

ВИСНОВОК
позачергової Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету
Маловисківської міської ради
про доцільність довлаштування малолітніх Бойко Єгора Сергійовича, 09.02.2015р.н.,
Бойко Івана Сергійовича, 11.11.2012р.н., Бойко Надії Сергіївни, 20.06.2011р.н., до
прийомної сім’ї на базі родини гр. Казанак на спільне проживання та виховання
На позачергове засідання Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого
комітету Маловисківської міської ради від 13 червня 2019 року на
підставі звернення
гр. Казанак Алли Євгеніївни, 02.04.1961р.н., що
проживає та зареєстрована за адресою:
вул. Квіткова, 83, м. Мала Виска,
Кіровоградської області, яке надійшло до виконавчого комітету міської ради 15 травня
2019 року та зареєстроване за № 19/ОП/694-К, щодо доцільності довлаштування трьох
малолітніх дітей з однієї родини, а саме: Бойко Єгора Сергійовича, 09.02.2015р.н., Бойко
Івана Сергійовича, 11.11.2012р.н., Бойко Надії Сергіївни, 20.06.2011р.н., з якими було
проведено знайомство та встановлено контакт на спільне проживання та виховання.
Казанак Алла Євгеніївна народилася 2 квітня 1961року в с. Любимопавліка,
Каховсього району, Херсонської області, паспорт серії ЕА № 063181, виданий 20 лютого
1996 року Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області.
Казанак Олександр Анатолійович, народився 16 червня 1963року в м. Мала Виска,
Маловисківського району, Кіровоградської області, паспорт серії ЕА № 553734,
виданий
24 листопада 1998 року Маловисківським РВ УМВС України в
Кіровоградській області.
Казанак Алла Євгеніївна та Казанак Олександр Анатолійович, перебувають у
зареєстрованому шлюбі з 04 березня 1989 року.
Сім’я гр. Казанак А. Є. та гр. Казанак О. А. проживає у власному приватному
будинку, в якому створено добрі умови, а саме: кімнати добре мебльовані, в них чисто,
охайно, затишно. Є все необхідне для життя, виховання та навчання дітей. Відчувається
тепла та приємна домашня атмосфера. Санітарно-гігієнічні умови добрі та відповідають
вимогам. Сім’я займається веденням домашнього господарства, обробляють земельну
ділянку площею 10,88 м2. на якій вирощує овочі та фрукти для власного споживання.
Продукти харчування у наявності в достатній кількості. У наявності дрова, тверде
пальне. Підсобне господарство не ведеться.
У прийомної дитини є власна вмебльована кімната з ліжкам, столом, стільцем,
шафою, полицями в якій вона проживає по приїзду з навчання. Дитина забезпечена
необхідними канцелярськими товарами, книжками для навчання, одягом та взуттям по
сезону, предметами індивідуальної гігієни, гаджетами.
Окрім цього у будинку у наявності окрема кімната з меблевим м’яким куточком,
диваном, столом стільцями, шафою, м’якими іграшками.
У сім’ї є два легкових автомобілі.
Громадяни Казанак А.Є. та Казанак О.А. до кримінальної відповідальності не
притягувалися, стан здоров’я задовільний, отримують соціальну державну допомогу як
прийомні батьки.

Сім’я має усиновлену дитину Казанак Дмитра Олександровича, 01.01.1991 року
народження. Власних дітей сім’я немає.
Розпорядженням голови Маловисківської районної державної адміністрації від
21.12.2005 № 672-р «Про утворення прийомної сім’ї та передачу дитини на виховання і
спільне проживання» було створено прийомну сім’ї на базі родини Казанак й влаштовано
на виховання та спільне проживання неповнолітню Кучеренко Анастасію, 2002 року
народження, яка має статус дитини позбавленої батьківського піклування., що
знаходиться за адресою: вул. 40 років Перемоги, 34, м. Мала Виска, Кіровоградської
області.
На даний час у прийомній сім’ї на базі родини гр. Казанак А.Є. та гр. Казанак О.А.,
виховується дитина, позбавлена батьківського піклування, Кучеренко Анастасія Іванівна,
01.06.2002 року народження.
Кучеренко Анастасія з 03 вересня 2018 року навчається в державному навчальному
закладі «Кропивницький професійний ліцей побутового обслуговування» на денні формі
за спеціальністю «Кравець» в м. Кропивницькому.
Анастасія чітко усвідомлює, що їй потрібно отримати вищу освіту, яка буде
запорукою успішного майбутнього.
В прийомній сім’ї на базі родини гр. КазанакА.Є. та гр. Казанак О.А., створені
умови для довлаштування і спільного проживання трьох дітей.
Прийомні батьки гр. Казанак А.Є. та гр. Казанак О.А. пройшли навчання в
обласному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за Програмою навчання для
прийомних батьків, батьків-вихователів з метою підвищення їх виховного потенціалу у
липні 2018 року про що отримали відповідну довідку за № 22/18 від 17 липня 2018 року.
Співпрацюють з інспектором служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету
Маловисківської міської ради, спілкування здійснюється за потреби та відповідно до
плану соціального супроводження.
Прийомні батьки приділяють належну увагу прийомній дитині, а саме, виховують
в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до сім’ї та родини, свого народу,
своєї Батьківщини. Піклуються про здоров’я, фізичний, духовний та моральний
розвиток. Забезпечують здобуття вищої освіти, готують до самостійного життя.
Прийомні батьки та прийомна дитина мають активну життєву позицію в
суспільстві. В родині позитивний морально-психологічний клімат.
Враховуючи викладене вище, Комісія з питань захисту прав дитини виконавчого
комітету Маловисківської міської ради керуючись Законами України «Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування», «Про охорону дитинства», ст.ст. 256-5, 256-8 Сімейного
кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року №
565
«Про затвердження Положення про прийомну сім’ю», постановою
Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів
опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», «Конвенцією ООН про права
дітей», положенням про Комісію з питань захисту прав дитини, затвердженого рішенням
сесії міської ради від 28 лютого 2018 № 901 зі змінами та доповненнями, з метою
соціально-правового захисту дітей, та забезпеченням належних умов для виховання дітейсиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в сімейному оточенні, вважає за
доцільне, довлаштувати малолітніх Бойко Єгора Сергійовича, 09.02.2015р.н., Бойко Івана
Сергійовича, 11.11.2012р.н., Бойко Надії Сергіївни, 20.06.2011р.н., до прийомної сім’ї на
базі родини Казанак на спільне проживання та виховання.
Керуючий справами

Л.ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 13 червня 2019 року

№ 237
м. Мала Виска

Про розгляд заяви ФОП Санісус І.С.
Розглянувши заяву фізичної особи-підприємця Санісус Інни Степанівни,
зареєстрованої за адресою: м. Мала Виска, вул. В.Бровченка, буд.29, з проханням
погодити місця розташування об’єктів дрібнороздрібної торгівлі ( овочами) та затвердити
розпорядок їх роботи, відповідно до ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», додатку №1 рішення виконкому міської ради № 72 від 19.04.2012 року «Про
затвердження схем розміщення та правил роботи об’єктів тимчасової дрібнороздрібної
торгівлі на території Маловисківської міської ради», із змінами, виконавчий комітет
міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Погодити фізичній особі-підприємцю Санісус І.С. розміщення об’єкта
дрібнороздрібної торгівлі з 01 липня 2019 року по 01 листопада 2019 року, овочами, на
території міста Мала Виска в наступних місцях:
- вул. Містечкова (біля магазину «Файно»), схема № 1
- вул .Велігіна (перехрестя з вул.Європейська, біля магазину «Лілея»), схема № 5;
2.Затвердити наступний розпорядок роботи об’єктів торгівлі: з 08.00 год. до 18.00
год., без перерви на обід та вихідних.
3. Зобов”язати ФОП Санісус І.С. вчасно сплачувати місцеві податки і збори
комунальному підприємству «Міський ринок», згідно затверджених тарифів на послуги.
4. Попередити ФОП Санісус І.С :
- про необхідність приведення та утримання прилеглої території в належному
санітарному стані;
- заборону торгівлі в громадському місці тютюновими, алкогольними та
слабоалкогольними напоями;
- в обов’язковому порядку укласти з КП «Мала Виска Водоканал» договір про
вивезення твердих побутових відходів;
- дотримання правил торгівлі;
5. В разі недотримання вимог пунктів 2,3,4 даного рішення, дозвіл на розміщення
об’єкту торгівлі буде скасовано.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М.
Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 13 червня 2019 року

№ 238

м. Мала Виска
Про виділення грошової
допомоги на відшкодування
компенсації за проїзд окремим
пільговим категоріям громадян
на приміських маршрутах, які
проживають на території
Маловисківської міської
об’єднаної територіальної
громади
-----------------------------------------Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» , рішенням
Маловисківської міської ради від 22.12.2016 року № 449 « Про затвердження Програми
відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на
приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом по
Маловисківській міській раді на 2017-2020 роки»», виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати матеріальну допомогу для відшкодування витрат за проїзд пільговій
категорії громадян на приміських маршрутах загального користування, згідно доданих
списків на загальну суму 7242,23 грн.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3033 «Компенсаційні
виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 13 червня 2019 року

№ 239
м. Мала Виска

Про виділення матеріальної допомоги для забезпечення
осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю технічними
засобами для використання в побутових умовах

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням
Маловисківської міської ради сьомого скликання від 27 вересня 2018 року № 1203 «Про
затвердження Програми забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю технічними
засобами для використання в побутових умовах у 2017-2020 роках», виконавчий комітет
міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати матеріальну допомогу громадянам Маловисківської міської об’єднаної
територіальної громади, згідно доданих списків на загальну суму 6830,75 грн.
2. Кошти, вказані в п. 1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 13 червня 2019 року

№ 240
м. Мала Виска

Про затвердження Інструкції з організації
контролю за виконанням документів у
виконавчому комітеті Маловисківської
міської ради
Керуючись Конституцією України,
Законами України «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», відповідно до Указу
Президента України від 29 березня 2000 року № 549 «Про заходи щодо вдосконалення
організації контролю за виконанням актів та доручень Прехзидента України», вимог
постанови КМУ від 09 березня 1999 року № 339 «Про затвердження Порядку контролю за
здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів
виконавчої влади» виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1.Затвердити Інструкцію з організації контролю за виконанням документів у виконавчому
комітеті Маловисківської міської ради, додаток додається.
2. Начальнику загального відділу Маловисківської міської ради Берегуленко
Т.Берегуленко проводити щоквартально проводити перевірки виконавської дисципліни у
структурних підрозділах, які підпорядковані виконавчому комітету міської ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого
комітету Маловисківської міської ради Л.Линник.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 13 червня 2019 року

№ 241
м. Мала Виска

Про розгляд заяв громадян щодо
надання пільг по батьківській платі за
відвідування їхніми дітьми дошкільних
навчальних закладів міської ради
Розглянувши заяви громадян міської об’єднаної територіальної громади з
проханням надати пільгу по батьківській платі за відвідування їхніми дітьми дошкільних
навчальних закладів міської ради «Ромашка», врахувавши, що діти заявників – з
багатодітних сімей, батько якого є учасником бойових дій, відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 року № 1243 «Про невідкладні питання
діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», Порядку встановлення плати
для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних
навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
21.11.2002 року № 667, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати пільгу у розмірі 50 відсотків по батьківській платі за відвідування
дошкільного навчального закладу міської ради «Ромашка» м. Мала Виска, на період з 1
червня 2019 року по 1 червня 2020 року, наступним громадянам:
- гр. Нікіфоровій Олені Миколаївні- її дочка Нікіфорова Вікторія..
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 13 червня 2019 року

№ 242
м. Мала Виска

Про розгляд заяв громадян щодо
надання пільг по батьківській платі за
відвідування їхніми дітьми дошкільних
навчальних закладів міської ради
Розглянувши заяви громадян міської об’єднаної територіальної громади з
проханням надати пільгу по батьківській платі за відвідування їхніми дітьми дошкільних
навчальних закладів міської ради «Чебурашка», врахувавши, що діти заявників – з
багатодітних сімей, батько якого є учасником бойових дій, відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 року № 1243 «Про невідкладні питання
діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», Порядку встановлення плати
для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних
навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
21.11.2002 року № 667, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати пільгу у розмірі 100 відсотків, як дитині учасника бойових дій, по
батьківській платі за відвідування дошкільного навчального закладу міської ради
«Чебурашка» м. Мала Виска, на період з 1 червня 2019 року по 1 червня 2020 року,
наступним громадянам:
- гр. Михайловській Анжелі Сергіївні- дочка Михайловська Ангеліна.
2. Надати пільгу у розмірі 50 відсотків по батьківській платі за відвідування
дошкільного навчального закладу міської ради «Чебурашка» м. Мала Виска, на період з 1
червня 2019 року по 1 червня 2020 року, наступним громадянам:
- гр. Смоленській Людмилі Миколаївні- її підопічна Сергеєва Катерина.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 13 червня 2019 року

№ 243
м. Мала Виска

Про виділення коштів
поховання гр.А.О.О.

на

Розглянувши заяву гр. А.Б.Є. ( ЕВ № ------виданий Маловисківським РВ УМВС
України ---- року), яка проживає за адресою: вул.П., 21, м. Мала Виска, Кіровоградська
область, з проханням виділити кошти на поховання його матері гр. А.О.О., яка померла
22.05.2019 року та на день смерті не працювала і в центрі зайнятості на обліку не
перебувала, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст.8 Закону України «Про поховання та похоронну справу», постановою Кабінету
Міністрів України від 31.01.2007 року № 99 „Про затвердження Порядку надання
допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або
особі, яка зобов’язалася поховати померлого”, Програмою та Положеням про надання
одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської ОТГ на 20192020 роки, затверджена рішенням сесії від 25 жовтня 2018 року № 1227, виконавчий
комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Виділити кошти у розмірі 2000,00 (дві тисячі) гривень гр. А.Б.Є. на поховання
його матері гр. А.О.О..
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 13 червня 2019 року

№ 244
м. Мала Виска

Про виділення коштів
поховання гр.З.Ф.М.

на

Розглянувши заяву гр. З.О.Ф. ( ЕВ № ----- виданий Маловисківським РВ УМВС
України -----року), яка проживає за адресою: вул.В., 4, с. Олександрівка, Кіровоградська
область, з проханням виділити кошти на поховання її батька гр. З.Ф.М. який помер
19.05.2019 року та на день смерті не працював і в центрі зайнятості на обліку не
перебував, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст.8 Закону України «Про поховання та похоронну справу», постановою Кабінету
Міністрів України від 31.01.2007 року № 99 „Про затвердження Порядку надання
допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або
особі, яка зобов’язалася поховати померлого”, Програмою та Положеням про надання
одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської ОТГ на 20192020 роки, затверджена рішенням сесії від 25 жовтня 2018 року № 1227, виконавчий
комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Виділити кошти у розмірі 2000,00 (дві тисячі) гривень гр. З.О.Ф. на поховання її
батька гр. З.Ф.М..
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 13 червня 2019 року

№ 245
м. Мала Виска

Про відмову у виділенні
коштів на поховання гр.Ц.
С.Ф.
Розглянувши заяву гр. Ц.Л.Г. ( ЕА № ---- виданий Маловисківським РВ УМВС
України ----- року), яка проживає за адресою: вул.П, 40, м. Мала Виска, Кіровоградська
область, з проханням виділити кошти на поховання її чоловіка гр. Ц.С.Ф., який помер
19.10.2018 року та на день смерті не працював і в центрі зайнятості на обліку не
перебував, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст.8 Закону України «Про поховання та похоронну справу», постановою Кабінету
Міністрів України від 31.01.2007 року № 99 „Про затвердження Порядку надання
допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або
особі, яка зобов’язалася поховати померлого”, Програмою та Положеням про надання
одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської ОТГ на 20192020 роки, затверджена рішенням сесії від 25 жовтня 2018 року № 1227,та врахувавши той
факт, що документи на виплату допомоги на поховання приймаються протягом шести
місяців після смерті особи, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Відмовити гр.Ц.Л.Г. у наданні матеріальної допомоги на поховання її чоловіка
гр. Ц.С.Ф., у зв’язку з пропущеним терміном подачі документів.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 13 червня 2019 року

№ 246
м. Мала Виска

Про виділення коштів
поховання гр.Р. О.В.

на

Розглянувши заяву гр. Р.А.І (паспорт № ------- виданий ------ року), яка проживає за
адресою: вул.К.,6, кв. № 2, м. Мала Виска, Кіровоградська область, з проханням виділити
кошти на поховання її матері гр. Р.О.В., яка померла 05.05.2019 року та на день смерті не
працювала і в центрі зайнятості на обліку не перебувала, керуючись ст. 34 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст.8 Закону України «Про поховання та
похоронну справу», постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року № 99
„Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб
виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого”,
Програмою та Положеням про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам
Маловисківської міської ОТГ на 2019-2020 роки, затверджена рішенням сесії від 25
жовтня 2018 року № 1227, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Виділити кошти у розмірі 2000,00 (дві тисячі) гривень гр. Р.А.І. на поховання її
матері гр. Р.О.В.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 13 червня 2019 року

№ 247
м. Мала Виска

Про виділення коштів
поховання гр.Ж.В.М.

на

Розглянувши заяву гр. Ш.Г.Д. (паспорт ЕВ № ----- виданий Маловисківським РВ
УМВС України ------ року), яка проживає за адресою: вул.М., № 115, м. Мала Виска,
Кіровоградська область, з проханням виділити кошти на поховання її дочки гр. Ж.В.М.,
яка померла 23.05.2019 року та на день смерті не працювала і в центрі зайнятості на
обліку не перебувала, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст.8 Закону України «Про поховання та похоронну справу», постановою
Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року № 99 „Про затвердження Порядку
надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення
померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого”, Програмою та Положеням
про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської ОТГ
на 2019-2020 роки, затверджена рішенням сесії від 25 жовтня 2018 року № 1227,
виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Виділити кошти у розмірі 2000,00 (дві тисячі) гривень гр. Ш.Г.Д. на поховання
її дочки гр. Ж.В.М..
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 13 червня 2019 року

№ 248
м. Мала Виска

Про надання грошової допомоги
на лікування гр.Ш.Г.М.
Розглянувши заяву гр. Ш.Г.М. (паспорт АН № ----виданий Маловисківським РВ
УМВС України ------ року), який проживає в м. Мала Виска, вул. М., буд.№ 98, з
проханням надати допомогу йому на лікування, врахувавши скрутний матеріальний стан
заявника, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Програмою та Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам
Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки,
затвердженим рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня 2018 року, виконавчий
комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Ш.Г.М. грошову допомогу у розмірі -----( -----) гривень на
лікування.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 13 червня 2019 року

№ 249
м. Мала Виска

Про надання грошової допомоги
на лікування гр.Г. А.С.
Розглянувши заяву гр. Г.Л.М. (паспорт ЕА № ---- виданий Маловисківським РВ
УМВС України ----- року), яка проживає в м. Мала Виска, вул. У., буд.№ 86, з проханням
надати допомогу їй для придбання слухового апарату для сина Г.А.С., 2005 р.н., та йому
на лікування, врахувавши скрутний матеріальний стан заявника, керуючись ст. 34 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про
надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської
об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки, затвердженим рішенням міської
ради № 1227 від 25 жовтня 2018 року, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Г.Л.М. грошову допомогу у розмірі -------( --) гривень на лікування
її сина гр. Г.А.С..
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 13 червня 2019 року

№ 250
м. Мала Виска

Про надання грошової допомоги
на лікування гр.К.Л.О.
Розглянувши заяву гр. К.Л.О.(паспорт ЕА № ----- виданий Маловисківським РВ
УМВС України ----- року), яка проживає в м. Мала Виска, вул. К., буд.№ 1, з проханням
надати допомогу їй на лікування, врахувавши скрутний матеріальний стан заявника,
керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Програмою та
Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам
Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки,
затвердженим рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня 2018 року, виконавчий
комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. К.Л.О. грошову допомогу у розмірі ---- ( ----) гривень на лікування.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 13 червня 2019 року

№ 251
м. Мала Виска

Про надання грошової допомоги
на лікування гр.Х.В.П.
Розглянувши заяву гр. Х.А.М. (паспорт ЕВ № ---- виданий Маловисківським РВ
УМВС України ---- року), яка проживає в м. Мала Виска, вул. О.К.,, буд.№ 122, з
проханням надати допомогу на лікування її матері Х.В.П., врахувавши скрутний
матеріальний стан заявника, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання одноразової
матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної
громади на 2019-2020 роки, затвердженим рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня
2018 року, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Х.А.М. грошову допомогу у розмірі ----- ( ----) гривень на лікування
її матері гр. Х.В.П..
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 13 червня 2019 року

№ 252
м. Мала Виска

Про надання грошової допомоги
на лікування гр.З. В.С.
Розглянувши заяву гр. З.В.С. (паспорт ЕВ № --- виданий Маловисківським РВ
УМВС України ----- року), який проживає в м. Мала Виска, вул.Г., буд.№ 165-А, з
проханням надати допомогу йому на лікування, врахувавши скрутний матеріальний стан
заявника, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Програмою та Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам
Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки,
затвердженим рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня 2018 року, виконавчий
комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. З.В.С. грошову допомогу у розмірі ---( ---) гривень на лікування.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 13 червня 2019 року

№ 253
м. Мала Виска

Про надання грошової допомоги
на лікування гр.Д.В.О.
Розглянувши заяву гр. Д.В.О. (паспорт ЕА № -----виданий Маловисківським РВ
УМВС України ---- року), який проживає в м. Мала Виска, пров.40 років Перемоги,
буд.№ 4, з проханням надати допомогу йому на лікування, врахувавши скрутний
матеріальний стан заявника, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання одноразової
матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної
громади на 2019-2020 роки, затвердженим рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня
2018 року, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Д.В.О., як учаснику бойових дій, грошову допомогу у розмірі ---- (
---) гривень на лікування.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 13 червня 2019 року

№ 254
м. Мала Виска

Про надання грошової допомоги
на лікування гр.Г.М.С.
Розглянувши заяву гр. Г.Н.В. (паспорт ЕВ № ---- виданий Маловисківським РВ
УМВС України -------року), яка проживає в м. Мала Виска, вул. П., буд.№ 42, з проханням
надати допомогу на лікування її сина Г.М.С., 2011 р.н.,дитина-інвалід з дитинства,
підгрупа «А», врахувавши скрутний матеріальний стан заявника, керуючись ст. 34 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про
надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської
об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки, затвердженим рішенням міської
ради № 1227 від 25 жовтня 2018 року, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. Г.Н.В. грошову допомогу у розмірі ---- ( ----) гривень на лікування її
сина гр. Г.М.С..
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші видатки на
соціальний захист».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Ю.ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 13 червня 2019 року

№ 255
м. Мала Виска

Про надання грошової допомоги
на лікування гр.А.Л.Г.
Розглянувши заяву гр. А.Л.Г. (паспорт ЕА № ---- виданий Маловисківським РВ
УМВС України ----року), яка проживає в м. Мала Виска, вул. Ш., буд.№ 52, з проханням
надати допомогу їй на лікування, врахувавши скрутний матеріальний стан заявника,
керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Програмою та
Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам
Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки,
затвердженим рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня 2018 року, виконавчий
комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. А.Л.Г. грошову допомогу у розмірі ----- ( ----) 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

