
ПРОЄКТ 

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

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

від 09 вересня 2021 року №
м. Мала Виска

Про затвердження офіційного висновку 
дохідної частини загального фонду 
міського бюджету

Заслухавши інформацію завідувача сектором 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-серпень 2020 року, відповідно до 
підпункту 1 частини «а» статті 28 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 80 Бюджетного кодексу України, 
виконавчий комітет Маловисківської міської ради,-

ВИРІШИВ:

1. Затвердити офіційний висновок щодо перевиконання дохідної частини 
загального фонду Маловисківського міського бюджету за січень-серпень 
2021 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 секретаря 
Маловисківської міської ради Постолюк Л.А.

Міський голова Юрій ГУЛЬДАС



ПРОЕКТ

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

в и к о н а в ч и й  к о м іт е т

РІШЕННЯ

від №

Про виконання дохідної 
частини загального фонду 
бюджету Маловисківської 
міської ради територіальної громади 
за січень -  липень 2021 року.

Заслухавши інформацію начальника фінансового управління міської ради Лариси 
Похили про офіційний висновок щодо перевиконання дохідної частини загального фонду 
бюджету територіальної громади січень -  липень 2021 року , відповідно до підпункту 1 
частини «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 80 
Бюджетного кодексу України, виконавчий комітет Маловисківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити офіційний висновок щодо перевиконання дохідної частини загального 
фонду бюджету Маловисківської міської ради територіальної громади за січень -  липень 
2021 року.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М.

Міський голова Юрій ГУЛЬДАС



ОФІЦІЙНИЙ ВИСНОВОК
щодо перевиконання дохідної частини загального фонду 

бюджету Маловисківської міської територіальної громади 
за січень - липень 2021 року

(грн)

Усього доходи 
загального фонду

(без урахування 
міжбюджетних 
трансфертів)

Затверджено на 2021 рік 79 782 387,0

Затверджено на січень - червень 2021 року з 
урахуванням змін 39 302 680,0

Фактично надійшло за січень-червень 2021 року 43 048 179,0

Перевиконання:
у відсотках 109,5
у сумі 3 745 499,0

Начальник фінансового управління
Лариса ПОХИЛА

Г оловний спеціаліст бюджетного відділу 
фансовогоуправління Марина БАИБУЗАН



Виконання видаткової частини бюджету міської територіальної громади за січень-липень 2021 року
Д одат ок 2

Загальний фонд Спеціальний фонд
№п/п В И Д А Т К И Затверджено Виконано % Затверджено Виконано %

0100 Державне управління 12128423,0 9603555,0 79,2
0150 О ргани м ісцевого самоврядування 10433714,0 8207735,0 78,7

0160 Керівництво і управл іння у відповідній сф ері 1474709,0 1303550,0 88,4 67200,0 67200,0 100,0

0180 Інша д іяльність у  сф ері державного управління 220000,0 92270,0 41,9

1000 О С В І Т А 60022315,0 52226356,5 87,0 1964750,0 404563,0 20,6

1010 Дош кільні заклади освіти 7173352,0 6670884,0 93,0 979280,0 224645,0 22,9

1021 Загальноосвітні ш коли,спеціалізовані школи,ліцеї,гімназії,колегіуми 16510031,0 13190831,0 79,9 937219,0 179798,0 19,2

1031
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти 25355900,0 22517285,0 88,8

1061
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти 3616376,0 3616376,0 100,0

1070
Надання позаш кільної освіти закладами позаш кільної освіти, заходи із 
позаш кільної роботи з дітьми 1819784,0 1527654,0 83,9 120,0 120,0 100,0

1080 Надання спец іальної освіти мистецькими школами 2197933,0 2146228,0 97,6 243700,0 86328,0

1141 Забезпечення д іяльності інших закладів у  сф ері освіти 2270324,0 1765415,5 77,8

1151
Забезпечення д іяльності інклю зивно-ресурсних центрів за рахунок 
кош тів м ісцевого бю джету 16080,0 3909,0 24,3

1152
Забезпечення д іяльності інклю зивно-ресурсних центрів за рахунок 
освітньої субвенції 703570,0 693011,0 98,5

1171

Співф інансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з 
державного бю джету м ісцевим бю джетам на реалізацію  програми 
'Спромо>нна іакола для ісрадіих результатів ' 431146,0

1181

державного бю джету м ісцевим бю джетам на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти 'Н о ва  українська 
ш кола' 36635,0 18365,0

1182

Виконання заходів, спрям ованих на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за 
рахунок субвенції з державного бю джету м ісцевим бю джетам 219644,0 176021,0

1200

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бю джету місцевим 
бю джетам на надання державно ї п ідтримки особам  з особливими 
освітніми потребами 55329,0 47406,0 85,7 48131,0

1210

Надання освіти за рахунок залиш ку кош тів за субвенцією  з державного 
бю джету м ісцевим бю джетам на надання державно ї підтримки особам 
з особливими освітніми потребами 47357,0 47357,0 100,0

2000 Охорона здоров'я 4666527,0 3381999,0 72,5

2010 Багатопроф ільна стаціонарна медична допомога населенню 2290877,0 1836249,0 80,2

2111
Первинна медична допом ога населенню, що надається центрами 
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 1721450,0 1081435,0 62,8

2144
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та  нецукровий 
д іабет 654200,0 464315,0 71,0

3000 с о ц іа л ь н и й  з а х и с т  т а  с о ц іа л ь н е  з а б е з п е ч е н н я 4428875,0 3302914,8 74,6 0,0 0,0 0,0

3033
Компенсаційні виплати пільговій категорії населення за проїзд 
автомобільним транспортам 22000,0 2341,8 10,6

3242 Інші заходи у сф ері соціального захисту і соціального забезпечення 570680,0 277982,0 48,7

3104

3191

Територіальні центри соціального обслуговування(надання соціальних 
послуг) 3531575,0 3018991,0 85,5

Соціальний захист ветеранів війни та  праці 4620,0 3600,0 77,9

3140 Заходи з оздоровлення дітей 300000,0 0,0 0,0

6000 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО. 8253090,0 6655829,0 80,6 0,0 0,0 0,0

6030 Організація благоустрою  населених пунктів 7955090,0 6423212,0 80,7

6013 Забезпечення д іяльності водопровідно-каналізаційного господарства 298000,0 232617,0 78,1

4000 КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО. 2970364,0 2612063,0 87,9 2532,7 2532,7 100,0

4030 Забезпечення д іяльності бібліотек 1016558,0 963847,0 94,8 2532,7 2532,7 100

4040 Забезпечення д іяльності музеїв і виставок 210200,0 163388,0 77,7

4060
Забезпечення д іяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля та інших клубних закладів 1128119,0 896865,0 79,5

4081 Забезпечення д іяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 615487,0 587963,0 95,5

5000 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ. 235100,0 210039,0 89,3 0,0 0,0

5041 Утримання та  ф інансова підтримка спортивних споруд 235100,0 210039,0 89,3

6600
ТРАНСПОРТ,ДОРОЖНЕ ГОСПОДАРСТВО,ЗВ"ЯЗОК, 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИКА 0,0 0,0

7400 Інші послуги,пов'язані з економічною діяльністю 424300,0 161093,0 38,0 627500,0 167600,0 26,7

7130 Здійснення заходів із землеустрою 150300,0 0,0 0,0

7321 Будівництво освітніх установ та  закладів

7324 Будівництво установ та закладів культури



7330
Будівництво інших об 'єкт ів  соц іальної та виробничої інф раструктури 
комунальної власності 49500,0 49500,0 100,0

7350
Розроблення схем планування та  забудови територій (м істобудівної 
документації) 150000,0 0,0 0,0

7362
Співф інансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок 
кош тів державного ф онду регіонального розвитку

7363
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економ ічного розвитку окре

7461
Утримання та  розвиток автомобільних дор іг та  дорожньої 
інф раструктури за

7670 Внески до статутного капіталу суб 'єкт ів господарювання 428000,0 118100,0 27,6

7693 Інші заходи, пов"язані з економ ічною  діяльністю 274000,0 161093,0 58,8
8000 ВИДАТКИ,НЕ ВІДНЕСЕНІ ДО ОСНОВНИХ ГРУП. 200000,0 0,0 0,0 60000,0 9536,4 15,9

8340 Природоохоронні заходи за рахунок ц ільових фондів 60000,0 9536,4 15,9

8710 Резервний фонд 200000,0 0,0
9000 Міжбюджетні трансферти 78880,0 65000,0 82,4 754378,0 270000,0 35,8

9130

Дотація з м ісцевого бю джету на здійснення переданих з державного 
бю джету видатків з утримання закладів освіти та  охорони зд оров 'я  за 
рахунок відповідної додаткової дотац ії з державного бю джету

9410
Субвенція з м ісцевого бю джету на здійснення переданих видатків у 
сф ері охорони здоров 'я  за рахунок кош тів медичної субвенції

9750
Субвенція з м ісцевого бю джету на сп івф інансування інвестиційних 
проектів 684378,0 200000,0 29,2

9770 Інші субвенції з м ісцевого бю джету 13880,0 70000,0 70000,0 100,0

9800
Субвенція з м ісцевого бю джету державному бю джету на виконання 
програм соціально-економ ічного розвитку регіонів 65000,0 65000,0 100,0

Р А З О М В И Д А Т К І В 93407874,0 78218849,3 83,7 4345592,7 1007760,1 23,2

Начальник фінансового управління Лариса ПОХИЛА



Виконання доходів бюджету Маловисківської міської ради територіальної громади за січень-липень 2021 року
Додаток 1
(грн.)

ДОХОДИ

план на відповідний 
період( урахуванням 

змін) фактично надійшло % виконання
ПОДАТКОВІ Н^ Х ^ ДЖЕННЯ 38677017,67 42020076,32 108,64

11000000 Податки на доходи, податки прибуток 24577274,67 26307513,32 107,04
11010000 П одат ок та збір на доходи ф ізичних осіб 24577274,67 26257757,63 108,80

11010100 П о д а т о к  на  д о хо д и  ф ізи ч н и х  осіб , щ о  с п л а ч у є т ь с я  п о д а^ков-и^-и  а г е н т ^ и ,  із д о хо д ів  плат ^-^^а 17312097,00 19521375,96 112,76
11010200 П одат ок^ ни  д о хо д и  <бізичі^их о с іб  з  г-ро-шово^о за^е:^^е'че^^^^^ 'ро 'ш ов '^  в и н а го р о д  т а  ін ш и ^ 958462,00 1115713,08 116,41

11010400
Подат с̂ н на доходи сі^із ь чнихосіб , иоо сп/ю ^ ується подат ковим и  агентами, із доходів  
плат ника  подат ну інш их н іж  зароб іт на ^ лат а 5126545,67 4814705,19 93,92

11010500
П одат ок на доходи ф ізичних осіб,щ о спланується ф ізичними особам и за  результ ат ами  
річного декларування 1180170,00 805963,40 68,29

11010900
П одат ок на доходи ф ізичних осіб із суми пенсійних виплат  або щомісячного довічного  
грош ового ут римання 0,00 0,00 0,00

11020200 П одат ок на прибут ок підприємст в та ф інансових уст анов ком унально ї власност і 0,00 49755,69 0,00
13000000 Рентна плата та плата за використання інш их природних ресурсів 34187,00 25560,47 74,77

13010100
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку 
рубок головного користування 9624,00 10508,46 109,19

13010200 Рен^ а плата за спеціальне використання лісових ресурсів 20111,00 12879,09 64,04

13030100 Рен^ а плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення 4452,00 2172,92 48,81
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 2696892,00 2860793,25 106,08

14040000 Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі і підакцизних товарів 1134696,00 1230961,79 108,48
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів 347972,00 370737,32 106,54
14021900 Пальне 347972,00 370737,32 106,54

14030000 Акцизний податок з  ввезених на територію України підауцизних товарів 1214224,00 1259094,14 103,69
14031900 Пальне 1214224,00 1259094,14 103,69
18000000 Місцеві податки 11368664,00 12826209,28 112,82

18010100
Пода^ к на нерухоме майно,відмінне від земельноїділянки,сплачений юридичними особами,які є власниками 
об'єктів житлової нерухомості 2997,00 3751,36 125,17

18010200
П о д а ^ к  на нерухоме майно,відмінне від земельноїділянки,сплачений фізичними особами,які є власниками 
житлової нерухомості 9357,00 9259,76 98,96

18010300
П о д а ^ к  на нерухоме майно,відмінне від земельноїділянки,сплачений фізичними ососбами,які є власниками 
нежитлової нерухомості 87676,00 85640,38 97,68

18010400
П о д а ^ к  на нерухоме майно,відмінне від земельноїділянки,сплачемний юридичними ососбами,які є 
власниками об'єктів нежитловоїнерухомості 293170,00 323869,64 110,47

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 374765,00 390910,96 104,30
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 2108966,00 3114515,50 147,68
18010700 Земельний податок з  фізичних осіб 1119687,00 1275945,90 113,96
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 963706,00 1076519,97 111,71
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 0,00 0,00 0,00
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 0,00 50050,00 0,00
18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницькоїдіяльності,шр справлявся до 1 січня 2015 року 0,00 0,00 0,00

18040100
Збір за запровадження тор^вельноїдіяльності(роздрібна торгівпя),сплачений фізичними ососбами, що 
справлявся до 1 січня 2015 року 0,00 0,00 0,00

18040200
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що 
справлявся до 1 січня 2015 року 0,00 0,00 0,00

18050000 Єдиний податок 6408340,00 649^745,81 101,36
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 147124,00 159690,79 108,54
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 3454586,00 3251824,84 94,13

18050500
Єдиний податок з с/г товаровиробників,у яких частка с/г виробництва за попередній податковий(звітний)рік 
дорівнює або перевищує 75 відсотків. 2806630,00 3084230,18 109,89

19090000 Інші податки та збори 0,00 0,00 0,00

19090100

Кошти, щ,о передают ься (отримуються), я к  компенсація із загального ф онду  
державного бюджет у бюджет ам місцевого самоврядування відповідно до вимог 
пункт у 43 розд ілу VI 'Прикінцеві та перехідні положення ' Бюджет ного кодексу України  
та пост анови Кабінет у Міні 0,00 0,00 0,00

2 0 0 0 0 0 0 0 Неподаткові надходження 625662,00 1026702,85 164,10

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 2871,00 46223,82 1610,03

21081500
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері 
виробництва та обігу алкогольних напоїв та тю тюнових виробів 0,00 1000,00 0,00

22010300
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, ф ізичних осіб 
-  підприємців та  громадських формувань 584,00 0,00 0,00

22012500 П л а ^  за надання інших адміністративних послуг 483160,00 635062,35 131,44

22012900
П л а ^  за скорочення термінів у  сфері державноїрієстраціїправ на нерухоме майно та їх обтяжень і 
державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підпримців та громадських формувань,а також плата за 10143,00 0,00 0,00

22012600
Адміністративний збір за державну реєстрацію  речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень 106170,00 283420,00 266,95

22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів на спадщину і дарування 8726,00 9104,36 104,34

22090400
Державне мито,пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів та паспортів громадян 
України 1621,00 8602,00 530,66

24062200

К о ш ^  за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у 
користування та не передані у  власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим 
призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючо 350,00 3574,00 1021,14

24060300 Інші надходження 12037,00 39716,32 329,95
30000000 Доходи в ід  операцій з капіталом 0,00 1400,00 0,00
31010200 К о ш ^  від реалізації безхазяйного майна,спадкового майна,майна,власники яких невідомі. 0,00 1400,00 0,00

В сього без врахування т рансф ерт ів 3 9 3 0 2 6 7 9 ,6 7 4 3 0 4 8 1 7 9 ,1 7 109,53

4 0 0 0 0 0 0 0 О ф іційні т рансф ерт и 3 0 9 6 2 4 9 8 ,0 0 3 0 6 3 9 6 0 8 ,0 0 98,96

41020000 Д о т а ц ії 2878855,00 2878855,00 100,00
41020100 Базова дотація 2053800,00 2053800,00 100,00

41040200
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів 
освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 825055,00 825055,00 100,00

4 1 0 3 0 0 0 0 С убвенції 2 8 0 8 3 6 4 3 ,0 0 2 7 7 6 0 7 5 3 ,0 0 98,85

41033200 Субв. з державного бюджету місцевим на формування інфраструктури 0,00
41033900 О с в і^ я  субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 25211000,00 25211000,00 100,00
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 0,00 0,00 0,00



41034500
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій 0,00 0,00 0,00

41051000
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у  сфері освітиза рахунок коштів освітньої 
субвенції 848470,00 848470,00 100,00

41051200
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 
за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 55329,00 55329,00 100,00

41051400
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 
'Нова українська школа' за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 219644,00 219644,00 100,00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 1095000,00 678610,00 61,97

41055000
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у  системі охорони 
здоров"я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 654200,00 747700,00 100,00

В сього загального ф онду 7 0 2 6 5 1 7 7 ,6 7 7 3 6 8 7 7 8 7 ,1 7 104,87

1900000 Інші податки та збори 16520,00 11982,50 72,53
19010000 Екологічний податок 16520,00 11982,50 72,53

19010100
Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 
забруднення 3855,00 2772,10 71,90

19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у  водні об'єкти 4920,00 3901,30 79,29

19010300
Надходження від розміщення відходів у  спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах,крім 
розміщення окремих видів відходів чк вторинної сировини 7745,00 5309,10 68,54

19050200 Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища 0,00 0,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження 1261446,00 760443,10 60,28
24060000 Інші надходження 22885,00 15140,00 66,16

24062100
І рошові с ^ ^ е н н я  за шкоду, заподіяну порушенням законооавства про охорону навколишнього природного 
середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 22885,00 15140,00 66,16

24170000 Надходження коштів пайової участі у  розвитку інфраструктури населеного пункту

2500000 Власні надходження бюджетних установ 1238561,00 745303,10 60,^7

25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 1107087,00 519920,10 46,96
25010100 П л а ^  за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 1090550,00 501117,00 45,95

25010300 П л а ^  за оренду майна бюджетних установ 1916,09 4349,10 226,98

25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна(крім нерухомого майна) 14621,70 14454,00 98,85
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 131474,00 225383,00 200,00
25020100 Благодійні внески,гранти та дарунки 92273,50 158183,00 171,43

25020200 К о ш ^,щ о  отримують бюджетні установи від підприємств,установ,організацій.фізичних осіб та інших 39200,00 67200,00 171,43
30000000 Доходи в ід  операцій з капіталом 0,00 0,00 0,00

33010100
К о ш ^  від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у  державній 
або комунальній власності, та земельних ділянок, які зн 0,00 0,00 0,00

В сього без врахування т рансф ерт ів 1277966,00 772425,60 60,44

4 0 0 0 0 0 0 0 О ф іційні т рансф ерт и
4 1 0 5 0 0 0 0 С убвенції з  м ісцевих б ю дж ет ів інш им  м ісцевим  бю дж ет ам

41051100
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок 
бюджетного періоду

41035000 Інші субвенції

В сього спеціального ф онду 1277966,00 772425,60 60,40

Р а зо м  з а га л ь н и й  і с п е ц іа л ь н и й  ф о н д  і М Б  тр а н с ф е р ти 7 1 5 4 3 1 4 3 ,6 7 7 4 4 6 0 2 1 2 ,7 7 104,08

Начальник фінансового управління Лариса ПОХИЛА



Додаток 3
П О Я С Н Ю В А Л Ь Н А З А П И С К А 

до звіту про виконання бюджету
Маловисківської міської ради територіальної громади за січень-липень

2021 року.

Д О Х О Д И .

До бюджету міської ради ТГ за січень -  липень 2021 року надійшло 74 460,2 тис. 
грн. при запланованих 71 543,1 тис. грн., або 104,1 % планових призначень (+ 2 917,0 тис.
гРн.)

Доходи загального фонду склали 73 687,8 тис. грн., або 104,9 % (+ 3 422,6 тис. грн) 
від запланованих 70 265,2 тис. грн.

Доходи спеціального фонду склали 772,4 тис. грн. або 60,4% (-505,5 тис. грн.) від 
запланованих 1 278,0 тис. грн.

Д о х о д и  за га л ьн о го  ф онду.

П о д а т к о в і н а дх о дж ен н я  склали 42 020,1 тис. грн. або 108,6 % планових 
призначень (38 677,0 тис. грн.).

Податки на доходи, податки на прибуток. Податку та збору на доходи фізичних 
осіб надійшло 26 257,8 тис. грн. при запланованих 24 577,3 тис. грн. (106,8%); податку на 
прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності надійшло 49,8 тис. грн. 
при тому, що на цей період не передбачено планових надходжень.

Внутрішні податки на товари та послуги. Акцизного податку з реалізації 
суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі і підакцизних товарів надійшло 
1 231,0 тис. грн. при 1 134,7 тис. грн. запланованих , або 108,5 %. Акцизного податку з 
вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) надійшло 370,7 тис. грн. 
Акцизного податку з ввезених на територію України підакцизних товарів (пальне) 
надійшло 1259,1 тис. грн.

М ісц ев и х  п о да т к ів  надійшло 12 826,2 тис. грн. при запланованих 11 368,7 тис. 
грн. або 112,8% , в тому числі:

- єдиний податок -  6 495,7 тис. грн..(з юридичних осіб -  159,7 тис. грн.; з 
фізичних осіб -  3 251,8 тис. грн.; з с/г товаровиробників,у яких частка с/г виробництва 
за попередній податковий рік дорівнює або перевищує 75 відсотків -  3 084,2 тис. грн.);

- земельний податок з юридичних осіб -  390,9 тис. грн.;
- земельний податок з фізичних осіб -  1 275,9 тис. грн.;
- орендна плата з юридичних осіб -  3 114,5 тис. грн.;
- орендна плата з фізичних осіб -  1 076,5 тис. грн.;
Неподаткових надходжень надійшло 1 026,7 тис. грн. при запланованих 625,7 

тис. грн., або 164,1 %.
Офіційних трансфертів до бюджету громади надійшло 30 639,6 тис. грн. при 

запланованих 30 962,5 тис. грн.(98,9%), в тому числі освітньої субвенції -  25 211,0 
тис. грн.; субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 
підтримки особам з особливими потребами -  55,3 грн., базової дотації -  2 053,8 
тис.грн., дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих 
з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров’я -  
825,1 тис. грн., субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 
сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції -  848,5 тис. грн., субвенції з 
місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі 
охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету(Мар’янівська сільська рада, Злинська сільська рада) -  747,7 тис.грн.; інші



субвенції з місцевого бюджету (Злинська сільська рада) -  678,6 тис.грн. та субвенція з 
місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 
освіти «Нова українська школа» -  219,6 тис.грн.

Д о х о д и  сп ец іа л ьн о го  ф онду.

До спеціального фонду надійшло 772,4 тис. грн. при запланованих 1278,0 тис. 
грн (60,4%), в тому числі:

Екологічного податку надійшло 11,9 тис. грн., при запланованих 16,5 тис. 
грн.(72,5%) .

Неподаткових надходжень надійшло 760,4 тис. грн. при запланованих 1 261,4 
тис. грн.(60,3%)

Офіційних трансфертів до спеціального фонду бюджету громади не надходило.

ВИДАТКИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ.

З міського бюджету протягом січня -  липня 2021 року по загальному фонду 
проведено касові видатки в обсязі 78 218,8 тис. грн., що складає 83,7% до 
запланованого обсягу на вказаний період (план з урахуванням змін -  93 407,9 тис. 
грн.), по спеціальному фонду на 31,4 % (план з урахуванням змін -  3 207,3 тис. грн.., 
касові видатки склали -  1 007,8 тис. грн.).

З а га л ьн и й  ф он д  м іськ о го  б ю д ж ет у .

Переважна частина коштів загального фонду спрямована на утримання соціально- 
культурної сфери -  видатки склали 68 183,5 тис. грн.., питома вага складає 87,1 % 
загального фонду, з них :

• по закладах освіти -  58 104,2 тис. грн., або 74,2 % видатків загального фонду,
• по закладах культури -  5 415,3 тис. грн. або 6,9 % видатків загального фонду,
• на соціальний захист та соціальне забезпечення -  4 428,9 тис. грн., або 5,7 % 

видатків загального фонду,
• на фізичну культуру і спорт -  235,1 тис. грн. або 0,3 % видатків загального

фонду.

В загальній сумі видатків загального фонду видатки по захищених статтях 
склали 76102,9 тис. грн.., або 97,3% видатків загального фонду, в т.ч.

виплату заробітної плати з нарахуваннями -  57 952,1 тис. грн..; 
енергоносії -  4 220,8 тис. грн.; 
харчування та медикаменти -  663,3 тис. грн.; 
соціальне забезпечення -  320,4 тис. грн. 
трансферти іншим органам управління -  12 946,3 тис. грн..

Заборгованість по заробітній платі з нарахуваннями станом на 30 липня 2021 року 
відсутня.

Видатки на охорону здоров’я  в січні - червні 2021 році становлять 3 
381,9тис.грн. що складає 90,5 % планових призначень на відповідний період .

Також з бюджету Маловисківської територіальної громади було направлено до 
обласного бюджету Кіровоградської області субвенцію в сумі 65,0 тис.грн обласному 
військомату на фінансування Програми «Призовник-2021» для Маловисківського 
районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.



С п ец іальн и й  ф о н д  м іськ о го  бю дж ет у.

В загальній сумі видатків спеціального фонду 1007,8 тис. грн. капітальні видатки 
склали 437,6тис. грн.. або 43,4 % видатків спеціального фонду.

Кошти бюджету територіальної громади було направлено до обласного бюджету 
Кіровоградської області:

в сумі 70,0 тис.грн.на придбання спеціалізованого медичного обладнання для КНП 
«Маловисківської СПК».

в сумі 200,0 тис.грн. на співфінансування об’єкта «Капітальний ремонт будівлі 
Маловисківської ЗОШ№3 І-ІІІ ступенів(утеплення фасадів,покрівлі,заміна вікон і дверей)по 
вул.20 років Жовтня,3м.Мала Виска,Кіровоградської області.

Начальник фінансового управління Лариса ПОХИЛА



ПРОЄКТ 

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

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

від вересня 2021 року №
м. Мала Виска

Про виділення коштів на забезпечення заходів, 
пов’язаних з діяльністю Маловисківської 
міської ради у вересні 2021 року

З метою фінансового забезпечення та належної організації заходів, 
пов’язаних з діяльністю Маловисківської міської ради у вересні 2021 року, 
керуючись статтею 26, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», відповідно до Програми фінансового 
забезпечення заходів, пов’язаних з діяльністю Маловисківської міської ради 
та представницьких витрат на 2021 рік виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити кошторис витрат для організації заходів у вересні 2021 
року (додаток 1).

2. Відділу бухгалтерського обліку міської ради видатки у сумі 6,0 тис 
грн. профінансувати за рахунок коштів, передбачених в міському 
бюджеті на 2021 рік.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Жовтило А.В.

Міський голова Ю.ГУЛЬДАС



Додаток 1
до рішення виконкому 

від .09.2021 р. №_

Кошторис витрат
на фінансування заходів, пов’язаних з діяльністю 
Маловисківської міської ради у вересні 2021 року

№
з/п

Найменування видатків Витрати 
(тис. грн.)

1. Живі квіти для привітань, нагороджень та 
покладань (ювілеї та дні народження 
працівників, День партизанської слави)

1000.00

2. Придбання і виготовлення пам’ятних 
адрес

1000.00

3. Продукти, вода для організації заходів, 
прийомів та засідань

1000.00

4. Сувенірна, нагородна продукція та 
матеріали для оформлення заходів

3 000.00

ВСЬОГО: 6 000.00

Керуючий справами виконкому Л.ЛИННИК



ПРОЄКТ 

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

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

від вересня 2021 року №
м.Мала Виска

Про виділення матеріальної допомоги до 
Міжнародного дня осіб похилого віку

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
рішенням Маловисківської міської ради від 04 червня 2021 року № 606 «Про 
внесення змін до рішення сесії міської ради від 15 грудня 2020 року № 36 
«Про затвердження Програми соціального захисту малозабезпечених верств 
населення Маловисківської міської територіальної громади на 2021 -2023 
роках» та з метою підтримки мешканців міської територіальної громади, що 
відносяться до пільгових категорій, які потребують соціального захисту з 
боку місцевого самоврядування, виконавчий комітет Маловисківський 
міської ради,-

В И Р І Ш И В:

1. Надати матеріальну допомогу громадянам Маловисківської міської 
територіальної громади до Міжнародного дня осіб похилого віку, згідно 
доданих списків на загальну суму 79 800,00 (сімдесят дев’ять тисяч вісімсот 
гривень 00 коп.).

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 Юрій ГУЛЬДАС



ПРОЄКТ 

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

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

від 2021 року №
м.Мала Виска

Про виділення матеріальної допомоги 
для відшкодування витрат на забезпечення 
осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю 
технічними засобами для використання в 
побутових умовах

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
рішенням Маловисківської міської ради від 15 грудня 2020 року № 41 «Про 
затвердження Програми забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з 
інвалідністю технічними засобами для використання в побутових умовах на 
2021 -2023 роки», виконавчий комітет Маловисківської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Надати матеріальну допомогу для відшкодування витрат на 
забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними 
засобами для використання в побутових умовах громадянам 
Маловисківської міської територіальної громади, згідно доданих 
списків на загальну суму 2213,60 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 Юрій ГУЛЬДАС



ПРОЄКТ 

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

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

від 2021 року №
м. Мала Виска

Про виділення компенсації 
фізичним особам, які надають 
соціальні послуги та проживають 
на території Маловисківської 
міської територіальної громади

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
рішенням Маловисківської міської ради від 27 квітня 2021 року № 491 «Про 
затвердження Програми фінансування компенсації фізичним особам, які 
надають соціальні послуги та проживають на території Маловисківської 
міської територіальної громади на 2021 -  2023 роки», виконавчий комітет 
Маловисківської міської ради,-

В И Р І Ш И В:

1. Надати компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги 
та проживають на території Маловисківської міської територіальної громади, 
згідно доданих списків на загальну суму 5 911,79 грн.
2. Кошти, вказані в п. 1 даного рішення, виділити по коду 0113160 «Надання 

соціальних гарантій фізичним особам які надають соціальні послуги 
громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 
хворим які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої 
допомоги».

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова Юрій ГУЛЬДАС



ПРОЄКТ 

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

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т 
Р І Ш Е Н Н Я

від 2021 року №
м. Мала Виска

Про виділення одноразової адресної 
грошової допомоги до Дня Захисника України 
(14 жовтня) учасникам бойових дій в АТО (ООС), 
членам їх сімей та сім’ям загиблих учасників АТО 
(ООС), Революції Гідності, які проживають на території 
Маловисківської міської територіальної громади

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
та рішенням Маловисківської міської ради від 05 березня 2021 року № 321 « 
Про внесення змін до Програми та Положення про надання одноразової 
матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської територіальної 
громади на 2021 -  2023 роки», виконавчий комітет Маловисківський міської 
ради,-

В И Р І Ш И В:

1. Надати одноразову адресну грошову допомогу до Дня Захисника 
України учасникам бойових дій, які беруть (брали) безпосередню 
участь в АТО (ООС) згідно доданих списків на загальну суму 39 
000,00 грн.

2. Надати одноразову адресну грошову допомогу до Дня Захисника 
України сім’ям загиблих учасників Революції Гідності, учасників АТО 
(ООС), згідно доданих списків на загальну суму 12 000,00 грн

3. Надати одноразову адресну грошову допомогу до Дня Захисника 
України громадянам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва, або захворювання, одержаних під час 
безпосередньої участі в АТО (ООС), згідно доданих списків на 
загальну суму 4 000,00 грн.



4. Кошти, вказані в п.1-4 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші 
видатки на соціальний захист».

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило 
А.В.

Міський голова Юрій ГУЛЬДАС



ПРОЕКТ 

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

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

від 2021 року №

м. Мала Виска

Про встановлення днів, годин 
спілкування батька гр. Разілевича 
Р.А, з донькою і забезпечення її 
оздоровленням і відпочинком під 
час канікул

Розглянувши витяг з протоколу засідання Комісії з питань захисту прав 
дитини виконавчого комітету Маловисківської міської ради від
19.08.2021 №6, клопотання служби у справах дітей Маловисківської міської 
ради з питання, винесення питання, про встановлення днів та годин 
спілкування батька гр. Разілевича Романа Анатолійовича, 06.05.1988 року 
народження, з донькою Разілевич Златою Романівною, 06.10.2019 року 
народження, яка проживає з матір’ю за адресою: вулиця Центральна, 84, 
місто Мала Виска, Кіровоградської області, а саме: з понеділка по п’ятницю 
щотижня місяця з 18:30год. до 19:30год., а також проведення оздоровлення 
дитини влітку та взимку, забезпечення відпочинком дитини під час канікул, за 
рахунок батька гр. Разілевич Р.А., 06.05.1988р.н., письмове звернення гр. 
Разілевич Ірини Василівни, 29.05.1993 року народження, яке надійшло
17.08.2021 № Р-1633-П до Маловисківської міської ради.

Керуючись ч. 8 ст. 7, ст. 257 Сімейного кодексу України, ст. 8 Закону 
України «Про охорону дитинства», пп. 21 п. «б» ч. 1 ст. 34 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 3 «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 
дітей Маловисківської міської ради затвердженого рішенням сесії міської 
ради від 25 червня 2021 року № 698 та положенням про Комісію з питань 
захисту прав дитини, затвердженого рішенням сесії міської ради від 27 квітня 
2021 року № 494, з метою забезпечення реалізації прав, свобод та законних 
інтересів дитини, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,-

ВИРІШИВ:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_41/ed_2018_07_03/pravo1/T022947.html?pravo=1%2341


1. Встановити батькові, гр. Разілевичу Роману Анатолійовичу, 06.05.1988 
року народження, дні та  години спілкування з донькою Разілевич Златою 
Романівною, 06.10.2019 року народження, а саме: з понеділка по п ’ятницю 
щотижня місяця з 18:30год. до 19:30год., за  адресою: вулиця Центральна, 84, 
місто М ала Виска, Кіровоградської області;
2. При наявності путівок, гр. Разілевичу Роману Анатолійовичу,
06.05.1988 року народження, два рази на рік під час канікул, у літній та 
зимовий період, проводити оздоровлення і відпочинок доньки Разілевич 
Злати Романівни, 06.10.2019 року народження, за  власний рахунок, 
враховуючи її перевезення, в обидві сторони у супроводі матері гр. Разілевич 
Ірини Василівни, 29.05.1993 року народження;
3. Оплату за супроводження дитини та перебування з нею під час 
оздоровлення та  відпочинку гр. Разілевич І.В., 29.05.1993р.н., здійсню є за 
власний рахунок.
4. Затвердити висновок Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого 
комітету М аловисківської міської ради від 19 серпня 2021 року «Про 
встановлення днів, годин спілкування батька гр. Разілевича Р.А, з донькою і 
забезпечення її оздоровленням і відпочинком під час канікул» (згідно 
додатку 1).
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ж овтило А.В.

Міський голова Ю. ГУЛЬДАС



Додаток № 1 
до рішення виконкому 
міської ради
від 2021 року №

ВИСНОВОК
Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету міської ради 
«Про встановлення днів, годин спілкування батька гр. Разілевича Р.А, з 
донькою і забезпечення її оздоровленням і відпочинком під час канікул»

На засідання комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому 
комітеті Маловисківської міської ради 19 серпня 2021 року на підставі 
клопотання служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету 
Маловисківської міської ради (далі - Служба), на підставі письмового 
звернення гр. Разілевич Ірини Василівни, 29.05.1993 року народження, яке 
надійшло 17.08.2021 № Р-1633-П до Маловисківської міської ради, щодо 
встановлення днів та годин спілкування батька гр. Разілевича Романа 
Анатолійовича, 06.05.1988 року народження, з донькою Разілевич Златою 
Романівною, 06.10.2019 року народження, яка проживає з матір’ю за 
адресою: вулиця Центральна, 84, місто Мала Виска, Кіровоградської області, 
а саме: з понеділка по п’ятницю щотижня місяця з 18:30год. до 19:30год., а 
також проведення оздоровлення дитини влітку та взимку, забезпечення 
відпочинком дитини під час канікул, за рахунок батька гр. Разілевич Р.А., 
06.05.1988р.н.

При наявності путівок, гр. Разілевичу Роману Анатолійовичу,
06.05.1988 року народження, два рази на рік під час канікул, у літній та 
зимовий період, проводити оздоровлення і відпочинок доньки Разілевич 
Злати Романівни, 06.10.2019 року народження, за власний рахунок, 
враховуючи її перевезення, в обидві сторони у супроводі матері гр. Разілевич 
Ірини Василівни, 29.05.1993 року народження.

Оплату за супроводження дитини та перебування з нею під час 
оздоровлення та відпочинку гр. Разілевич І.В., 29.05.1993р.н., здійснює за 
власний рахунок.

Беручи до уваги письмове звернення гр. Разілевич Ірини Василівни, 
29.05.1993 року народження, обстеживши умови її проживання за адресою, 
вулиця Центральна, 84, місто Мала Виска, Кіровоградської області. 
Враховуючи те, що за місцем проживання та реєстрації, створено умови для 
перебування, проживання доньки Разілевич Злати Романівни, 06.10.2019 року 
народження, про що було складено відповідний акт, матеріальне 
забезпечення в сім’ї гр. Разілевич І. В., відносини між батьком гр. Разілевич 
Романом Анатолійовичем та мамою гр. Разілевич Іриною Василівною.

Керуючись:



- ч. 8 ст. 7, Сімейного кодексу України, регулювання сімейних відносин 
має здійснюватися з максимально можливим урахуванням інтересів дитини;
- ч. 1 ст. 257 СК України встановлено, що баба, дід, прабаба, прадід 
мають право спілкуватися зі своїми внуками, правнуками, брати участь 
у їх вихованні;
- ч. 2 та 3 ст. 257 СК України визначено механізм здійснення права баби 
та діда, прабаби, прадіда на виховання внуків і правнуків, який проявляється 
в: покладенні обов’язку на батьків чи інших осіб, з якими проживає дитина 
не перешкоджати у здійсненні бабою, дідом, прабабою, прадідом своїх прав 
щодо виховання внуків, правнуків; закріпленні права баби діда, прабаби, 
прадіда у разі наявності перешкод у вихованні та спілкуванні із внуками, 
правнуками на звернення до суду з позовом про їх усунення;
- ст. 8 Закону України «Про охорону дитинства», визначено, що кожна 
дитина має право на рівень життя, достатній для її фізичного, 
інтелектуального, морального, культурного, духовного і соціального 
розвитку.

Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за створення 
умов, необхідних для всебічного розвитку дитини, відповідно до законів 
України;
- ст. 3 «Конвенцією ООН про права дітей», визначено, що в усіх діях 
щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи 
приватними установами, що займаються питаннями соціального 
забезпечення, судами, адміністративними чи законодавчими органами, 
першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів 
дитини. Держави-учасниці зобов’язуються забезпечити дитині такий захист і 
піклування, які необхідні для її благополуччя, беручи до уваги права й 
обов’язки її батьків, опікунів чи інших осіб, які відповідають за неї за 
законом, і з цією метою вживають всіх відповідних законодавчих і 
адміністративних заходів. Держави-учасниці забезпечують, щоб установи, 
служби і органи, відповідальні за піклування про дітей або їх захист, 
відповідали нормам, встановленим компетентними органами, зокрема, в 
галузі безпеки й охорони здоров’я та з точки зору численності і придатності 
їх персоналу, а також компетентного нагляду;
- постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 
«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав 
дитини»;
- положенням про Комісію з питань захисту прав дитини, затвердженого 
рішенням сесії міської ради від 27 квітня 2021 року № 494, з метою з метою 
забезпечення реалізації прав, свобод та законних інтересів дитини.

Комісія з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 
Маловисківської міської ради вважає за доцільне:

1. Встановити батькові, гр. Разілевичу Роману Анатолійовичу, 06.05.1988 
року народження, дні та години спілкування з донькою Разілевич Златою 
Романівною, 06.10.2019 року народження, а саме: з понеділка по п’ятницю

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_41/ed_2018_07_03/pravo1/T022947.html?pravo=1%2341
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щотижня місяця з 18:30год. до 19:30год., за адресою: вулиця Центральна, 84, 
місто Мала Виска, Кіровоградської області;
2. При наявності путівок, гр. Разілевичу Роману Анатолійовичу,
06.05.1988 року народження, два рази на рік під час канікул, у літній та 
зимовий період, проводити оздоровлення і відпочинок доньки Разілевич 
Злати Романівни, 06.10.2019 року народження, за власний рахунок, 
враховуючи її перевезення, в обидві сторони у супроводі матері гр. Разілевич 
Ірини Василівни, 29.05.1993 року народження;
3. Оплату за супроводження дитини та перебування з нею під час 
оздоровлення та відпочинку гр. Разілевич І.В., 29.05.1993р.н., здійснює за 
власний рахунок.
4. Рекомендувати виконавчому комітету Маловисківської міської ради 
винести рішення «Про встановлення днів, годин спілкування батька гр. 
Разілевича Р.А, з донькою і забезпечення її оздоровленням і відпочинком під 
час канікул» і затвердити висновок Комісії з питань захисту прав дитини 
виконавчого комітету Маловисківської міської ради.

Керуючий справами
виконавчого комітету 
Маловисківської міської 
ради Людмила ЛИННИК



ПРОЕКТ 

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

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

від вересня 2021 року №

м. Мала Виска

Про попередження гр. Ломаки Л.В.,
23.08.1997р.н. за ухилення від 
виконання батьківських обов’язків і 
затвердження висновку Комісії з 
питань захисту прав дитини від 
19.08.2021

Розглянувши клопотання служби у справах дітей Маловисківської 
міської ради від 27.08.2021 «Про попередження гр. Ломаки Л.В., 
23.08.1997р.н., за ухилення від виконання батьківських обов’язків» і 
затвердження висновку Комісії з питань захисту прав дитини від 19.08.2021, 
витяг з протоколу засідання Комісії з питань захисту прав дитини 
виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 19.08.2021, № 6 та 
подані документи.

Керуючись пп. 21 п. «б» ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 164, ст. 180 
Сімейного кодексу України, ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства», 
«Конвенцією ООН про права дітей», постановою Кабінету Міністрів України 
від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та 
піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», положенням про Службу у 
справах дітей Маловисківської міської ради затвердженого рішенням сесії 
міської ради від 29 грудня 2020 року № 68 та положенням про Комісію з 
питань захисту прав дитини, затвердженого рішенням сесії міської ради від 5 
березня 2021 року № 328, з метою соціально-правового захисту малолітніх 
дітей, виконавчий комітет Маловисківської міської ради ,-

ВИРІШИВ:

1. Попередити гр. Ломаку Людмилу Вікторівну, 23.08.1997 року 
народження, за ухилення від виконання батьківських обов’язків, а саме; не 
виконання ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу 
України, піклування про доньку Ломаку Аліну Миколаївну, 09.07.2017 року



народження, слідкування за їх станом здоров’я, фізичним, духовним та 
моральний розвитком, здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, 
поваги до прав дітей та їх людської гідності й обов’язок батьків утримувати 
дітей, що у відповідності з ч. 4, ст. 155, п. 2, ч. 1 ст. 164 Сімейного Кодексу 
України, є підставою, позбавлення батьківських прав у судовому порядку.
2. Встановити гр. Ломакі Людмилі Вікторівні, 23.08.1997 року 
народження, термін у строк тридцяти робочих днів, починаючи з наступного 
дня проведення Комісії з питань захисту прав дитини, з метою усунення 
причин ухилення та неналежного виконання батьківських обов’язків, 
передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу 
України і створення за місцем реєстрації, проживання, у квартирі номер 9, 
будинку номер 9, по вулиці Шевченка, місто Мала Виска, Новоукраїнського 
району, Кіровоградської області, належних умов для виховання, утримання 
та розвитку дитини.
3. У разі невиконання даного рішення, службі у справах дітей 
Маловисківської міської ради, порушити на черговому засіданні Комісії з 
питань захисту прав дитини Маловисківської міської ради, питання, про 
доцільність перебування дитини Ломаки Аліни Миколаївни, 09.07.2017 року 
народження, у сім’ї матері гр. Ломаки Людмили Вікторівни, 23.08.1997 року 
народження.
4. За результатами розгляду питання на засіданні Комісії з питань захисту 
прав дитини на основі витягу з протоколу засідання Комісії від 19 серпня 
2021 року № 6, затвердити висновок Комісії з питань захисту прав дитини, 
про попередження гр. Ломаки Людмили Вікторівни, 23.08.1997 року 
народження, за ухилення від виконання ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, 
ст. 180 Сімейного Кодексу України, а саме, піклування про доньку Ломаку 
Аліну Миколаївну, 09.07.2017 року народження, слідкування за її станом 
здоров’я, фізичним, духовним та моральним розвитком, поваги до прав 
дитини та її людської гідності, виховання в дусі поваги до прав та свобод 
інших людей, любові до своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї 
Батьківщини, готування їх до самостійного життя і обов’язок батьків 
утримувати дитину, що у відповідності з п. 2, ч. 1 ст. 164 Сімейного кодексу 
України, є підставою позбавлення батьківських прав у судовому порядку 
(згідно додатку 1).
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова Юрій ГУЛЬДАС



Додаток № 1
до рішення виконкому міської 
ради від вересня 2021 року №

ВИСНОВОК
Комісії з питань захисту прав дитини Маловисківської міської ради 
про попередження гр. Ломаки Людмили Вікторівни, 23.08.1997 року

народження,
за ухилення від виконання батьківських обов’язків 

у порядку ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу 
України, відносно доньки Ломаки Аліни Миколаївни, 09.07.2017 року

народження

На засідання комісії з питань захисту прав дитини Маловисківської 
міської ради (далі - Комісія) від 19 серпня 2021 року на підставі клопотання 
служби у справах дітей Маловисківської міської ради (далі - Служба), 
винесено питання, щодо винесення попередження гр. Ломакі Людмилі 
Вікторівні, 23.08.1997 року народження, яка проживає з донькою Ломакою 
Аліною Миколаївною, 09.07.2017 року народження, за адресою: вулиця 
Шевченка 9, кв, 9, місто Мала Виска, Новоукраїнського району, 
Кіровоградської області, 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 дітей, стан здоров’я, фізичний, духовний та моральний 
розвиток, поваги до прав дитини та її людської гідності, виховання в дусі 
поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та родини, свого 
народу, своєї Батьківщини, готування її до самостійного життя і обов’язок 
батьків утримувати дитину, що у відповідності з ч. 4, ст. 155, п. 2, ч. 1 ст. 164 
Сімейного Кодексу України, є підставою позбавлення батьківських прав у 
судовому порядку.

У період часу з лютого по серпень 2021 року, гр. Ломака Людмила 
Вікторівна, 23.08.1997 року народження, ухиляється від виконання 
батьківських обов’язків у порядку ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 
180 Сімейного Кодексу України, піклування про доньку Ломаку Аліну 
Миколаївну, 09.07.2017 року народження, слідкування за її станом здоров’я, 
фізичним, духовним та моральним розвитком, поваги до прав дитини та її 
людської гідності, виховання в дусі поваги до прав та свобод інших людей, 
любові до своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини, готування її 
до самостійного життя і обов’язок батьків утримувати дитину до досягнення 
нею повноліття, що у відповідності з ч. 4, ст. 155, п. 2, ч. 1 ст. 164 Сімейного 
Кодексу України, є підставою позбавлення батьківських прав у судовому 
порядку.



Громадянка Ломака Л.В., влаштувала дитину до дошкільного закладу, 
який дитина відвідує рідко, має багато пропусків без поважних причин. 
Довідки про лікування дитини під час хвороб, відсутні.

Сім’я, проживає у власній квартирі.
Квартира складається з двох житлових кімнаті, кухні ванної кімнати, 

туалету, вітальні та балкону. Опалення в квартирі електричне. Умови 
проживання задовільні. Санітарно-гігієнічні умови порушені.
Світло підключене, але є заборгованість.

Постійний заробіток відсутній.
Сім’я проживає за рахунок тимчасових заробітків матері та аліментів.
Батько дитини з сім’єю не проживає.
Під час неодноразових обстежень умов проживання сім’ї гр. Ломаки 

Л.В., за місцем проживання, встановлено.
У квартирі частково створено умови для виховання та розвитку дитини.
З лютого по серпень 2021 року, умови проживання в квартирі не 

покращились. Кімнати потребують косметичних ремонтних робіт.
У дитини в наявності окрема вмебльована кімната з ліжком, столом, 

стільцем, шафою. Постільна білизна на ліжку в наявності. В наявності одяг та 
взуття, старі, зношені, брудні, деякі речі нові.

Продукти харчування в наявності, але в невеликій кількості.
Сім’я проживає за рахунок державної допомоги при народженні 

дитини, тимчасових заробітків.
Кошти отримані за рахунок державної допомоги гр. Ломаки Л.В., 

частково використовуються на придбання їжі та оплати за світло.
Інший дохід в сім’ї відсутній.
Неодноразово з гр. Ломака Л.В., представниками Служби, спільно з 

фахівцями відділу з соціальної роботи КП «Центр надання соціальних послуг 
Маловисківської міської ради», представником відділу поліції № 1 (м. Мала 
Виска), Новоукраїнського РВП, проводилась індивідуальна профілактична 
робота.

Враховуючи викладене вище, керуючись ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 
155, п. 2, ч. 1 ст. 164 ст. 180 Сімейного кодексу України, ст. 12 Закону 
України «Про охорону дитинства», Конституцією України, Цивільним 
кодексом України, «Конвенцією ООН про права дітей», Законом 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 
дітей Маловисківської міської ради, затвердженого рішенням сесії міської 
ради від 29 грудня 2020 року № 68 та положенням про Комісію з питань 
захисту прав дитини, затвердженого рішенням сесії міської ради від 5 
березня 2021 року № 328.

Комісія з питань захисту прав дитини Маловисківської міської ради, 
вважає за доцільне винести попередження гр. гр. Ломакі Людмилі Вікторівні, 
23.08.1997 року народження, за ухилення від виконання ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150,
ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу України, а саме, піклування про



дитину Ломаку Аліну Миколаївну, 09.07.2017 року народження, слідкування 
за її станом здоров’я, фізичним, духовним та моральним розвитком, поваги 
до прав дітей та їх людської гідності, виховання в дусі поваги до прав та 
свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї 
Батьківщини, готування їх до самостійного життя і обов’язок батьків 
утримувати дітей, що у відповідності з п. 2, ч. 1 ст. 164 Сімейного Кодексу 
України є підставами для позбавлення батьківських прав у судовому 
порядку.

В разі не створення гр. Ломакою Людмилою Вікторівною, 23.08.1997 
року народження, за місцем проживання належних умов для проживання, 
виховання, утримання та розвитку дитини, на черговому засіданні Комісії, 
порушити питання про доцільність вилучення дитини Ломаку Аліну 
Миколаївну, 09.07.2017 року народження, з сім’ї матері у зв’язку із загрозою 
життя та здоров’я.

Керуючий 
справами 
виконавчого 
комітету міської 
ради Людмила ЛИННИК



ПРОЕКТ 

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

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я
від вересня 2021 року №

м. Мала Виска

Про попередження гр. Корнієнко С.
Б., 05.06.1983 р.н. за ухилення від 
виконання батьківських обов’язків і 
затвердження висновку Комісії з 
питань захисту прав дитини від 
19.08.2021

Розглянувши клопотання служби у справах дітей Маловисківської 
міської ради від 27.08.2021 «Про попередження гр. Корнієнко С. Б., 
05.06.1983 р.н., за ухилення від виконання батьківських обов’язків» і 
затвердження висновку Комісії з питань захисту прав дитини від 19.08.2021, 
витяг з протоколу засідання Комісії з питань захисту прав дитини 
виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 19.08.2021, № 6 та 
подані документи.

Керуючись пп. 21 п. «б» ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 164, ст. 180 
Сімейного кодексу України, ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства», 
«Конвенцією ООН про права дітей», постановою Кабінету Міністрів України 
від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та 
піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», положенням про Службу у 
справах дітей Маловисківської міської ради затвердженого рішенням сесії 
міської ради від 29 грудня 2020 року № 68 та положенням про Комісію з 
питань захисту прав дитини, затвердженого рішенням сесії міської ради від 5 
березня 2021 року № 328, з метою соціально-правового захисту малолітніх 
дітей, виконавчий комітет Маловисківської міської ради, -

ВИРІШИВ:

1. Попередити гр. Корнієнко Світлану Борисівну, 05.06.1983 року 
народження, за ухилення від виконання батьківських обов’язків, а саме; не 
виконання ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу 
України, піклування про дітей: Корнієнко Аліни Миколаївни, 06.06.2006 року 
народження, Корнієнко Костянтина Миколайовича, 15.04.2010 року 
народження, Корнієнко Богдани Миколаївни, 25.02.2012 року народження,



Корнієнко Артема Миколайовича, 15.12.2013 року народження, Корнієнко 
Єви Миколаївни, 04.03.2020 року народження, слідкування за їх станом 
здоров’я, фізичним, духовним та моральним розвитком, здобуття дітьми 
повної загальної середньої освіти, поваги до прав дітей та їх людської 
гідності й обов’язок батьків утримувати дітей, що у відповідності з ч. 4, ст. 
155, п. 2, ч. 1 ст. 164 Сімейного Кодексу України, є підставою, позбавлення 
батьківських прав у судовому порядку.
2. Встановити гр. Корнієнко Світлані Борисівні, 05.06.1983 року 
народження, термін у строк тридцяти робочих днів, починаючи з наступного 
дня проведення Комісії з питань захисту прав дитини, з метою усунення 
причин ухилення та неналежного виконання батьківських обов’язків, 
передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу 
України і створення за місцем реєстрації, проживання, у будинку по вул. 
Матросова 103, м. Мала Виска, Новоукраїнського району, Кіровоградської 
області, належних умов для виховання, утримання та розвитку дітей.
3. У разі невиконання даного рішення, службі у справах дітей 
Маловисківської міської ради, порушити на черговому засіданні Комісії з 
питань захисту прав дитини Маловисківської міської ради, питання, про 
доцільність перебування дітей: Корнієнко Аліни Миколаївни, 06.06.2006 
року народження, Корнієнко Костянтина Миколайовича, 15.04.2010 року 
народження, Корнієнко Богдани Миколаївни, 25.02.2012 року народження, 
Корнієнко Артема Миколайовича, 15.12.2013 року народження, Корнієнко 
Єви Миколаївни, 04.03.2020 року народження, у сім’ї матері гр. Корнієнко 
Світлани Борисівні, 05.06.1983 року народження.
4. За результатами розгляду питання на засіданні Комісії з питань захисту 
прав дитини на основі витягу з протоколу засідання Комісії від 19 серпня 
2021 року № 6, затвердити висновок Комісії з питань захисту прав дитини, 
про попередження гр. Корнієнко Світлани Борисівни, 05.06.1983 року 
народження, за ухилення від виконання ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, 
ст. 180 Сімейного Кодексу України, а саме, піклування про дітей: Корнієнко 
Аліну Миколаївну, 06.06.2006 року народження, Корнієнко Костянтина 
Миколайовича, 15.04.2010 року народження, Корнієнко Богдани Миколаївни,
25.02.2012 року народження, Корнієнко Артема Миколайовича, 15.12.2013 
року народження, Корнієнко Єву Миколаївну, 04.03.2020 року народження, 
слідкування за їх станом здоров’я, фізичним, духовним та моральним 
розвитком, поваги до прав дитини та її людської гідності, виховання в дусі 
поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та родини, свого 
народу, своєї Батьківщини, готування їх до самостійного життя і обов’язок 
батьків утримувати дитину, що у відповідності з п. 2, ч. 1 ст. 164 Сімейного 
кодексу України, є підставою позбавлення батьківських прав у судовому 
порядку (згідно додатку 1).
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова Юрій ГУЛЬДАС



Додаток № 1
до рішення виконкому міської 
ради від вересня 2021 року №

ВИСНОВОК
Комісії з питань захисту прав дитини Маловисківської міської ради 

про попередження гр. Корнієнко Світлани Борисівни, 05.06.1983 року 
народження, за ухилення від виконання батьківських обов’язківу 

порядку ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу 
України, відносно дітей Корнієнко Аліни Миколаївни, 06.06.2006 року 

народження, Корнієнко Костянтина Миколайовича, 15.04.2010 року 
народження, Корнієнко Богдани Миколаївни, 25.02.2012 року 

народження, Корнієнко Артема Миколайовича, 15.12.2013 року 
народження, Корнієнко Єви Миколаївни, 04.03.2020 року народження

На засідання комісії з питань захисту прав дитини Маловисківської 
міської ради (далі - Комісія) від 19 серпня 2021 року на підставі клопотання 
служби у справах дітей Маловисківської міської ради (далі - Служба), 
винесено питання, щодо винесення попередження гр. Корнієнко Світлані 
Борисівні, 05.06.1983 року народження, яка проживає з дітьми Корнієнко 
Аліною Миколаївною, 06.06.2006 року народження, Корнієнко Костянтином 
Миколайовичем, 15.04.2010 року народження, Корнієнко Богданою 
Миколаївною, 25.02.2012 року народження, Корнієнко Артемом 
Миколайовичем, 15.12.2013 року народження, Корнієнко Євою 
Миколаївною, 04.03.2020 року народження, за адресою: вул. Матросова 103, 
м. Мала Виска, Новоукраїнського району, Кіровоградської області, 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 дітей, 
стан здоров’я, фізичний, духовний та моральний розвиток, поваги до прав 
дитини та її людської гідності, виховання в дусі поваги до прав та свобод 
інших людей, любові до своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї 
Батьківщини, готування її до самостійного життя і обов’язок батьків 
утримувати дитину, що у відповідності з ч. 4, ст. 155, п. 2, ч. 1 ст. 164 
Сімейного Кодексу України, є підставою позбавлення батьківських прав у 
судовому порядку.

У період часу з лютого по серпень 2021 року, гр. Корнієнко Світлана 
Борисівна, 05.06.1983 року народження, ухиляється від виконання 
батьківських обов’язків у порядку ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 
180 Сімейного Кодексу України, піклування про дітей Корнієнко Аліну 
Миколаївну, 06.06.2006 року народження, Корнієнко Костянтина 
Миколайовича, 15.04.2010 року народження, Корнієнко Богдану Миколаївну,
25.02.2012 року народження, Корнієнко Артема Миколайовича, 15.12.2013 
року народження, Корнієнко Єву Миколаївну, 04.03.2020 року народження, 
слідкування за її станом здоров’я, фізичним, духовним та моральним 
розвитком, поваги до прав дитини та її людської гідності, виховання в дусі



поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та родини, свого 
народу, своєї Батьківщини, готування її до самостійного життя і обов’язок 
батьків утримувати дитину до досягнення нею повноліття, що у відповідності 
з ч. 4, ст. 155, п. 2, ч. 1 ст. 164 Сімейного Кодексу України, є підставою 
позбавлення батьківських прав у судовому порядку.

Сім’я, проживає у власному будинку.
Будинок складається з двох житлових кімнаті, кухні та вітальні. 

Опалення в будинку пічне. Умови проживання незадовільні. Санітарно- 
гігієнічні умови порушені. В будинку вибиті вікна та шибки. В будинку 
брудно і неохайно.

Постійний заробіток відсутній.
Сім’я проживає за рахунок коштів, які надсилає батько дітей.
Батько дитини з сім’єю не проживає.
Під час неодноразових обстежень умов проживання сім’ї гр. Корнієнко 

С.Б., за місцем проживання, встановлено.
У квартирі частково створено умови для виховання та розвитку дитини.
З лютого по серпень 2021 року, умови проживання в будинку не 

покращились. Кімнати потребують ремонтних робіт.
У дітей в наявності окрема вмебльована кімната з ліжками, столом, 

стільцем, шафою. Постільна білизна на ліжку брудна і неохайна. В наявності 
одяг та взуття, старі, зношені, брудні.

Продукти харчування в наявності, але в недостатній кількості.
Сім’я проживає за рахунок державної допомоги, коштів, що надсилає 

батько дітей.
Кошти отримані за рахунок державної допомоги гр. Корнієнко С.Б., 

частково використовуються на придбання їжі та оплати за світло.
Інший дохід в сім’ї відсутній.
Неодноразово з гр. Корнієнко С.Б., представниками Служби, спільно з 

фахівцями відділу з соціальної роботи КП «Центр надання соціальних послуг 
Маловисківської міської ради», представником відділу поліції № 1 (м. Мала 
Виска), Новоукраїнського РВП, проводилась індивідуальна профілактична 
робота.

Враховуючи викладене вище, керуючись ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 
155, п. 2, ч. 1 ст. 164 ст. 180 Сімейного кодексу України, ст. 12 Закону 
України «Про охорону дитинства», Конституцією України, Цивільним 
кодексом України, «Конвенцією ООН про права дітей», Законом 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 
дітей Маловисківської міської ради, затвердженого рішенням сесії міської 
ради від 29 грудня 2020 року № 68 та положенням про Комісію з питань 
захисту прав дитини, затвердженого рішенням сесії міської ради від 5 
березня 2021 року № 328.

Комісія з питань захисту прав дитини Маловисківської міської ради, 
вважає за доцільне винести попередження гр. Корнієнко Світлані Борисівні,



05.06.1983 року народження, за ухилення від виконання ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, 
ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу України, а саме, піклування про дітей 
Корнієнко Аліну Миколаївну, 06.06.2006 року народження, Корнієнко 
Костянтина Миколайовича, 15.04.2010 року народження, Корнієнко Богдану 
Миколаївну, 25.02.2012 року народження, Корнієнко Артема Миколайовича,
15.12.2013 року народження, Корнієнко Єву Миколаївну, 04.03.2020 року 
народження, слідкування за їх станом здоров’я, фізичним, духовним та 
моральним розвитком, поваги до прав дітей та їх людської гідності, 
виховання в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім’ї 
та родини, свого народу, своєї Батьківщини, готування їх до самостійного 
життя і обов’язок батьків утримувати дітей, що у відповідності з п. 2, ч. 1 ст. 
164 Сімейного Кодексу України є підставами для позбавлення батьківських 
прав у судовому порядку.

В разі не створення гр. Корнієнко Світланою Борисівно, 05.06.1983 
року народження, за місцем проживання належних умов для проживання, 
виховання, утримання та розвитку дітей, на черговому засіданні Комісії, 
порушити питання про доцільність вилучення дітей Корнієнко Аліни 
Миколаївни, 06.06.2006 року народження, Корнієнко Костянтина 
Миколайовича, 15.04.2010 року народження, Корнієнко Богдани Миколаївни, 
25.02.2012 року народження, Корнієнко Артема Миколайовича, 15.12.2013 
року народження, Корнієнко Єви Миколаївни, 04.03.2020 року народження, з 
сім’ї матері у зв’язку із загрозою життя та здоров’я.

Керуючий 
справами 
виконавчого 
комітету міської 
ради

Людмила ЛИННИК



ПРОЄКТ

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

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

від вересня 2021 року №
м. Мала Виска

Про встановлення опіки та 
призначення опікуна і 
затвердження висновку

Виходячи з інтересів дитини, відповідно до ст.ст. 243, 244, 247, 249 
Сімейного кодексу України, ст.ст. 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67 Цивільного 
кодексу України, п.п. 3, 40, 42, 57 - 60 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», розглянувши письмове звернення гр. Вербенко Світлани 
Володимирівни 23.07.1981 року народження, яке надійшло 25.08.2021, № 
, до Маловисківської міської ради, про встановлення опіки над племіннецею 
Бельман Ілоною Дмитрівною, 21.07.2011 року народження яка залишилася 
без батьківського піклування, у зв’язку зі смертю батька 29.06.2021р. гр. 
Бельмана Дмитра Володимировича, (свідоцтвом про смерть серії І-ОЛ № 
316475, видане Маловисківським районним відділом державної реєстрації 
актів цивільного стану Південно-Східного міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції (м. Дніпро), 05.07.2021року про що складено 
відповідний актовий запис № 255 та на підставі рішення Маловмсківського 
районного суду від 25.07.2017 року Про позбавлення батьківських прав 
матері гр..Громчук Алли Андріївни 03.04.1993 року народження, яке набрало 
законної сили 15.08.2017 року, рішення виконавчого комітету 
Маловисківської міської ради від 12.08.2021,№263 «Про надання Бельман
І.Д., 21.08.2011р.н., статусу дитини-позбавленої батьківського піклування», і 
призначення гр. Вербенко Світлани Володимирівни, 23.07.1981 року 
народження опікуном, яка проживає за адресою: провулок Покрови, 26, село 
Паліївка, Новоукраїнського району, Кіровоградської області.

Беручи до уваги витяг з протоколу № 7 засідання позачергової Комісії з 
питань захисту прав дитини Маловисківської міської ради від 27 серпня 2021 
року та клопотання служби у справах дітей Маловисківської міської ради 
«Про встановлення опіки і призначення опікуна» і затвердження висновку



Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської 
міської ради від 27.08.2021, керуючись пп. 4 п. “б” ч. 1 ст. 34 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
Маловисківської міської ради, -

ВИРІШИВ:

1. Встановити опіку над Бельман Ілоною Дмитрівною 21.07.2011 року 
народження яка набула статусу дитини-позбавленої батьківського 
піклування, у відповідності до рішення виконавчого комітету 
Маловисківської міської ради від 12.07.2021, № 263 «Про надання Бельман
1. Д., 21.07.2021р.н., статусу, дитини-позбавленої батьківського піклування».
2. Призначити гр. Вербенко Світлану Володимирівну, 23.07.1981 року 
народження, опікуном над Бельман Ілоною Дмитрівною, 21.07.2011 року 
народження.
3. Начальнику служби у справах дітей Маловисківської міської ради, 
ознайомити гр. Вербенко Світлану Володимирівну, 23.07.1981 року 
народження, з умовами встановлення опіки, правами та обов’язками, що 
виникають при встановленні опіки.
4. За результатами розгляду питання на позачерговому засіданні Комісії з
питань захисту прав дитини Маловисківської міської ради на основі витягу з 
протоколу засідання Комісії від 27 серпня 2021 року № 7, затвердити 
висновок Комісії з питань захисту прав дитини «Про доцільність
встановлення опіки та призначення опікуна» (згідно додатку 1).
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова Юрій ГУЛЬДАС



Додаток № 1
до рішення виконкому міської ради 
від серпня 2021 року №

ВИСНОВОК
Комісії з питань захисту прав дитини Маловисківської міської ради 

про доцільність встановлення опіки 
над Бельман Ілоною Дмитрівною 21.07.2011 року народження,

і призначення опікуна,
гр. Вербенко Світлани Володимирівни 23.07.1981 року народження

На позачергове засідання Комісії з питань захисту прав дитини 
Маловисківської міської ради від 27 серпня 2021 року, на підставі 
письмового звернення гр. Вербенко Світлани Володимирівни 23.07.1981 року 
народження, яке надійшло 25.08.2021, № , до Маловисківської міської
ради та клопотання служби у справах дітей Маловисківської міської ради, 
винесено питання про доцільність встановлення опіки над Бельман Ілоною 
Дмитрівною, 21.07.2011 року народження, яка залишився без батьківського 
піклування, у зв’язку зі смертю батька 29.06.2021р. гр. Бельмана Дмитра 
Володимировича, (свідоцтвом про смерть серії І-ОЛ № 316475, видане 
Маловисківським районним відділом державної реєстрації актів цивільного 
стану Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 
(м. Дніпро), 05.07.2021року про що складено відповідний актовий запис № 
255 та на підставі рішення Маловмсківського районного суду від 25.07.2017 
року Про позбавлення батьківських прав матері гр..Г ромчук Алли Андріївни 
03.04.1993 року народження, яке набрало законної сили 15.08.2017 року, 
рішення виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 
12.08.2021,№263 «Про надання Бельман І.Д., 21.08.2011р.н., статусу дитини- 
позбавленої батьківського піклування», і призначення гр. Вербенко Світлани 
Володимирівни, 23.07.1981 року народження опікуном, яка проживає за 
адресою: провулок Покрови, 26, село Паліївка, Новоукраїнського району, 
Кіровоградської області.

Громадянка Вербенко Світлана, 23.07.1981 року народження, 
уродженка міста Кіровограда, Україна.

Паспорт, серія ЕВ 264530 , виданий Маловисківським РВ УМВС 
України в Кіровоградській області 14.07.2010 рік.

Громадянка України. Проживає за адресою: провулок Покрови, с. 
Паліївка, Новоукраїнський район, Кіровоградська область.

Розлучена.
На обліку управління соціального захисту Маловисківської районної 

державної адміністрації перебуває, отримує державну соціальну допомогу на 
дитину з інвалідністю Вербенка Олега Івановича,29.05.2010 року 
народження.



Відповідно до довідки департаменту інформаційних технологій за 
обліками МВС громадянин України гр. Вербенко Світлана Володимирівна 
23.07.1981 року народження, уродженка міста Кіровоград, Україна на 
території України станом на 17.07.2021, не знятої чи не погашеної судимості 
не має та в розшуку не перебуває.

Згідно висновку стану здоров’я від 20.08.2021 медичні протипоказання 
не знайдено. Наркологічних, психіатричних захворювань у відповідності з 
поданою довідкою серії 12ЯЯТ № 210996 від 25.08.2021 та сертифікатом 
серії 12ЯЯТ № 699593 від 18.08.2021 не виявлено.

Протипоказання нарколога, психіатра відсутні.
У відповідності з довідкою з місця проживання про склад сім’ї від 

18.08.2021, № 281, та довідки Маловисківської районної державної 
нотаріальної контори Кіровоградської області Південно-Східного 
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро) про те що 
гр..Вербенко С.В. звернулася до Маловисківської державної нотаріальної 
контори для оформлення спадщини на житловий будинок, та є спадкоємцем 
після смерті гр..Соколової О.П. 1934 року народження, яка померла 
01.07.2017 року і проживала до дня смерті за адресою: провулок Покрови,26, 
село Паліївка, Новоукраїнського району, Кіровоградської області, документи 
на право власності знаходяться в стадії оформлення.

Відповідно до довідки -  характеристики від 18.08.2021 № 283, наданої 
виконавчим комітетом Маловисківської міської ради, гр. Вербенко Світлана 
Володимирівна 23.07.1981року народження, яка проживає за адресою: 
провулок Покрови,26, село Паліївка, Новоукраїнського району, 
Кіровоградської області, компрометуючі матеріали відносно гр..Вербенко 
С.В. відсутні.

Мотиви встановлення опіки полягають в тому, що Вербенко Світлана 
Володимирівна, 23.07.1981 року народження, є рідною тіткою Бельман Ілоні 
Дмитрівні 21.07.2011 року народження яка залишились без батьківського 
піклування, у зв’язку зі смертю смертю батька 29.06.2021р. гр. Бельмана 
Дмитра Володимировича, (свідоцтвом про смерть серії І-ОЛ № 316475, 
видане Маловисківським районним відділом державної реєстрації актів 
цивільного стану Південно-Східного міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції (м. Дніпро), 05.07.2021року про що складено 
відповідний актовий запис № 255 та на підставі рішення Маловмсківського 
районного суду від 25.07.2017 року Про позбавлення батьківських прав 
матері гр..Громчук Алли Андріївни 03.04.1993 року народження, яке набрало 
законної сили 15.08.2017 року, рішення виконавчого комітету 
Маловисківської міської ради від 12.08.2021,№263 «Про надання Бельман 
І.Д., 21.08.2011р.н., статусу дитини-позбавленої батьківського піклування».

На підставі заяви гр. Вербенко Світлани Володимирівни 23.07.1981 
року народження, від 07.07.2021р., «Про тимчасове влаштування племінниці 
Бельман Ілони Дмитрівни 21.07.2011 року народження, до її сім’ї, яка 
залишились без батьківського піклування», поданих документів та наказу 
начальника служби у справах дітей Маловисківської міської ради, № 8/в від



07.07.2021 «Про тимчасове влаштування малолітньої Бельман І.Д., 
21.07.2011р.н. до сім’ї тітки, гр. Вербенко С.В., 23.07.1981р.н.,.».

Обстеживши умови проживання сім’ї гр. Вербенко С.В.., 
23.07.1981р.н., яка проживає за адресою: провулок Покрови,26, села Паліївка, 
Кіровоградської області, враховуючи матеріальне забезпечення, статус сім’ї, 
взаємовідносини в сім’ї і відповідні документи.

Враховуючи думку дитини і те, що опіка встановлюється з метою 
забезпечення особистих немайнових прав та інтересів малолітніх, 
неповнолітніх осіб, а також повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не 
можуть самостійно здійснювати свої права та обов’язки. Опікун або 
піклувальник призначаються переважно з осіб, які перебувають у сімейних, 
родинних відносинах з підопічним, з урахуванням особистих стосунків між 
ними, можливості особи виконувати обов’язки опікуна чи піклувальників.

З умовами встановлення опіки, правами та обов’язками, що виникають 
при встановленні опіки, гр. Вербенко Світлана Володимирівна, 23.07.1981 
року народження, ознайомлена.

Керуючись підпунктом 4 пункту б частини першої статті 34, статтею 40 
Закону України «Про місцеве самоврядування в України», статтями 55, 56, 
58, 59, 60, 61, 62, 63 Цивільного кодексу України, Правилами опіки та 
піклування, затвердженими наказом Державного комітету України у справах 
сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я 
України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 № 
34/166/131/88.

Комісія з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 
Маловисківської міської ради, вважає за доцільне:
- встановити опіку над Бельман Ілоною Дмитрівною 21.07.2011 року 
народження;
- призначити опікуном гр. Вербенко Світлану Володимирівну 23.07.1981 
року народження.

Рекомендувати виконавчому комітету Маловисківської міської ради 
винести та затвердити рішення «Про встановлення опіки та призначення 
опікуна» і затвердити висновок Комісії з питань захисту прав дитини 
Маловисківської міської ради.

Керуючий справами виконавчого комітету 
Маловисківськуої міської ради Людмила ЛИННИК



ПРОЕКТ 

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

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я
від вересня 2021 року №

м. Мала Виска

Про надання Чорному Дмитру 
Руслановичу, 11.11.2006 р.н.,
статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування

Керуючись ст. ст. 140, 146 Конституції України, ст. ст. 1, 5, 11 Закону 
України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», пп. 4, п. 
«б», ч. 1, ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 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», за клопотанням служби у 
справах дітей міської ради, з метою захисту прав та інтересів дитини, 
виконавчий комітет Маловисківської міської ради, -

ВИРІШИВ:

1. Надати Чорному Дмитру Руслановичу, 11.11.2006 року народження, 
статус дитини-позбавленої батьківського піклування.

Підстави надання статусу:
- мати неповнолітнього, гр. Чорна Я.О.,07.01.1984 року народження була 

позбавлена батьківських прав за рішенням Маловисківського 
районного суду від 07.07.2021р. яке набрало законної сили 
09.08.2021р.;

- батько неповнолітнього Чорного Дмитра Руслановича,11.11.2006 року 
народження, записаний відповідно до витягу з Державного реєстру актів 
цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про 
батька ч.1.,ст.135., Сімейного кодексу України.
2. Неповнолітній Чорний Дмитро Русланович 11.11.2006 року 
народження, проживає в сім’ї баби Жовнір Наталії Михайлівни, 02.06.1959 
року народження за адресою: вулиця Сухомлина, 4, місто Мала Виска,



Кіровоградської області, до вирішення питання щодо визначення постійної 
форми влаштування та виховання.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В..

Міський голова Юрій ГУЛЬДАС



ПРОЕКТ 

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

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я
від вересня 2021 року №

м. Мала Виска

Про надання Чорному Даніілу 
Андрійовичу, 03.01.2004 р.н.,
статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування

Керуючись ст. ст. 140, 146 Конституції України, ст. ст. 1, 5, 11 Закону 
України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», пп. 4, п. 
«б», ч. 1, ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» 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», 
за клопотанням служби у справах дітей міської ради, з метою захисту прав та 
інтересів дитини, виконавчий комітет міської ради, -

ВИРІШИВ:

4. Надати Чорному Даніілу Андрійовичу, 03.01.2004 року народження, 
статус дитини-позбавленої батьківського піклування.

Підстави надання статусу:
- мати неповнолітнього, гр. Чорна Я.О.,07.01.1984 року народження була 

позбавлена батьківських прав за рішенням Маловисківського 
районного суду від 07.07.2021р. яке набрало законної сили 
09.08.2021р.;

- батько неповнолітнього Чорного Данііла Андрійовича,03.01.2004 року 
народження, записаний відповідно до витягу з Державного реєстру актів 
цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про 
батька ч.1.,ст.135., Сімейного кодексу України.



5. Неповнолітній Чорний Данііл Андрійович 03.01.2004 року народження,
проживає в сім’ї баби Жовнір Наталії Михайлівни, 02.06.1959 року 
народження за адресою: вулиця Сухомлина, 4, місто Мала Виска,
Кіровоградської області, до вирішення питання щодо визначення постійної 
форми влаштування та виховання.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В..

Міський голова Юрій ГУЛЬДАС



ПРОЕКТ 

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

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

РІШЕННЯ
Від вересня 2021 року №

м. Мала Виска

Про внесення змін до рішення 
№ 170 від 13 травня 2021 року та 
затвердження списків дітей, які 
опинились у складних життєвих 
обставинах і проживають на 
території Маловисківської
територіальної громади

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про 
забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах» від 1 червня 2020 р. № 585 та «Про організацію 
надання соціальних послуг» від 1 червня 2020 р. № 587, виконавчий комітет 
Маловисківської міської ради, -

ВИРІШИВ:
7. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Маловисківської 
міської ради № 170 від 13 травня 2021 року «Про внесення змін до рішення 
№ 136 від 08 квітня 2021 та затвердження списку дітей, які опинились у 
складних життєвих обставинах і проживають на території Маловисківської 
міської територіальної громади» та затвердити в новій редакції список дітей, 
які опинилися у складних життєвих обставинах і проживають на території 
Маловисківської міської територіальної громади (згідно додатку № 1).
8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова Юрій ГУЛЬДАС



Додаток № 1 
до рішення виконкому 
від вересня 2021 року №

СПИСОК
дітей, які опинились у складних життєвих обставинах і проживають на

території
Маловисківської територіальної громади станом на 17.08.2021

№
п/п П.І.П. дитини Дата

народження

П.І.П. батьків, 
(опікунів, 

піклувальників, 
прийомних 

батьків)

Адреса
проживання

Причини
складних
життєвих
обставин

2.

3.

Савіна Ольга 
Вікторівна

09.11.2004р.
н.

Савін
Михайло
Вікторович

17.11.2008р.
н.

Савіна Інна 
Михайлівна, 

21.07.1983р.н.

Савіна
Антоніна
Вікторівна

15.03.2013р.
н.

вулиця 
Петрича, 45 

«А», село 
Паліївка, 

Новоукраїнськ 
ого району, 

Кіровоградсько 
ї

області

низький 
виховний 
потенціал 

батьків 
ухилення від 

виконання 
батьківських 
обов’язків, 

систематичне 
вживання 
батьками 

алкогольних 
напоїв, сім’я в 

якій існує 
ризик передачі 

дітей до 
закладів для 

дітей-сиріт та 
дітей, які 

позбавлені 
батьківського 

піклування

4.

5.

~6 .

Г ромчук 
Вікторія 
Олександрівн

21.03.2007р.
н.

а
Заболотна
Людмила
Олександрівн
а

15.04.2012р.
н.

Заболотний 09.09.2018р.

Громчук
Тетяна

Миколаївна,
07.02.1974р.н.,

Заболотній
Олександр

Станіславович

15.03.1982р.н.

вулиця 
Шкільна, 68, 
село Паліївка, 
Новоукраїнськ 

ого району 
Кіровоградсько 

ї
області

низький 
виховний 
потенціал 

батьків 
ухилення від 

виконання 
батьківських 
обов’язків, 
сім’я в якій

1



Ярослав
Олександрови
ч

н. існує ризик 
передачі дітей 
до закладів для 
дітей-сиріт та 

дітей, які 
позбавлені 

батьківського 
піклування

7.
Корвяков
Володимир
Миколайович

11.03.2015р.
н.

Корвякова
Олена

Андріївна,
05.09.1975р.н.

вулиця О. 
Ковтуна 140, 
місто Мала 

Виска,
Новоукраїнськ 

ого району, 
Кіровоградсько 

ї області

подано позов 
про

позбавлення 
матері гр. 

Корвякової 
О.А.,

батьківський 
прав відносно 

сина
Корвякова 
В.М., за 

ухилення від 
виконання 

батьківських 
обов’язків

8.

9.

10

Бобейко
Вероніка
Віталіївна

29.06.2015р.
н.

Бобейко
Андрій
Віталійович

29.07.2009р.
н.

Бобейко
Катерина
Віталіївна

24.05.2004р.
н.

Бобейко 
Антоніна 

Михайлівна, 
18.02.1975р.н. 

Бобейко 
Віталій 

Г ригорович, 
12.12.1981р.н.

вулиця
Матросова, 12, 

кв. 2, місто 
Мала Виска, 

Новоукраїнськ 
ого району, 

Кіровоградсько 
ї

області

низький 
виховний 
потенціал 

батьків 
ухилення від 

виконання 
батьківських 
обов’язків, 
сім’я в якій 
існує ризик 

передачі дітей 
до закладів для 
дітей-сиріт та 

дітей, які 
позбавлені 

батьківського 
піклування

11
Ткаченко
Анастасія
Анатоліївна,
30.10.2011рн.

30.10.2011р.
н.

Ткаченко
Наталія

Петрівна,
06.05.1981р.н.

вулиця
Піонерська, 25, 

місто Мала 
Виска,

Новоукраїнськ

низький
виховний
потенціал

матері
ухилення від



ого району, 
Кіровоградсько 

ї області

виконання 
батьківських 
обов’язків, 
сім’я в якій 
існує ризик 

передачі 
дитини до 

закладів для 
дітей-сиріт та 

дітей, які 
позбавлені 

батьківського 
піклування

12 Сокуренко
Вікторія
Сергіївна

12.12.2019р.
н.

Сокуренко
Вікторія

Сергіївна,
23.11.1993р.н.

вулиця Глінки, 
46, місто 

Кропивницьки 
й, КНП

«Кіровоградськ 
ий обласний 

спеціалізовани 
й будинок 

нового типу 
Кіровоградсько 

ї обласної 
ради»

мати - 
позбавлена 

батьківських 
прав батько - 
ч.1 ст. 135 СК 

України

13

14

15

16

17

18

Шупейко
Сергій
Володимиров

09.01.2006р.
н.

ич
Шупейко
Вадим
Олександрови

04.05.2007р.
н.

ч
Шупейко
Артем
Дмитрович

06.02.2010р.
н.

Шупейко
Крістіна
Дмитрівна

Шупейко
Наталія
Іванівна,

11.12.1985р.н.
20.02.2013р.

н.

вулиця 
Київська, 44, 
місто Мала 

Виска,
Новоукраїнськ 

ого району, 
Кіровоградсько 

ї області

Шупейко
Анастасія
Вікторівна

16.11.2015р.
н.

Шупейко
Вікторія

29.01.2019р.
н.

низький
виховний
потенціал

матері
ухилення від 

виконання 
батьківських 
обов’язків, 
сім’я в якій 
існує ризик 

передачі 
дитини до 

закладів для 
дітей-сиріт та 

дітей, які 
позбавлені 

батьківського 
піклування



Вікторівна

19

20

21

Пантилєєва
Таїсія
Олександрівн
а

03.05.2008р.
н.

Пантилєєв
Дмитро
Олександрови

13.03.2014р.
н.

ч
Пантилєєв
Гнат
Олександрови

01.03.2014р.
н.

Пантилєєва
Наталія
Іванівна,

22.01.1974р.н.,
Болотський
Олександр

Анатолійович,
20.10.1968р.н.

провулок 
Шкільний, 7, 

село
Краснопілка,

Новоукраїнськ
ого

району,
Кіровоградсько

ї
області

ухилення від 
виконання 

батьківських 
обов’язків, 
існує ризик 
позбавлення 

матері
батьківських

прав

ч

22 Бабенко
Олександр
Вікторович

24.02.2009р.
н.

Бабенко
Віктор

Сергійович,
16.08.1976р.н.

вулиця О. 
Ковтуна 22, 
місто Мала 

Виска,
Новоукраїнськ 

ого району, 
Кіровоградсько 

ї області 
дитини 

тимчасово 
влаштована до 

Центру 
соціально 

психологічної 
реабілітації 

місто
Кропивницьки

й

подано позов 
на позбавлення 

гр. Бабенка 
В.С.

батьківських 
прав відносно 

дитини 
Бабенка О.В.

23

24

Ремньова 
Світлана 
Г еннадіївна

22.08.2016р.
н.

Ремньов
Олександр
Геннадійович

12.03.1019р.
н.

Ремньова
Азіза

Аманівна,
12.12.1990р.н.

вулиця 
Степова, 12, 

село
Миролюбівка, 
Новоукраїнськ 

ого району, 
Кіровоградсько 

ї
області

низький 
виховний 
потенціал 
батьків, 

ухилення від 
виконання 

батьківських 
обов’язків, 
існує ризик 
позбавлення 
батьківських 

прав
25 Г ромчук 

Іван Іванович
01.07.2004р.

н.
Г ромчук 

Олена
вулиця

Матросова 123,
низький

виховний



26 Г ромчук
Каріна
Іванівна

30.03.2007р.
н.

27 Громчук
Віталій
Іванович

24.09.2010р.
н.

28 Громчук
Сергій
Іванович

11.06.2013р.
н.

29 Громчук
Артем
Іванович

11.05.2016р.
н.

30 Громчук
Максим
Іванович

17.03.2019р.
н.

31 Корнієнко
Аліна
Миколаївна

06.06.2006р.
н.

32 Корнієнко
Костянтин
Миколайович

15.04.2010р.
н.

33 Корнієнко
Богдана
Миколаївна

25.02.2012р.
н.

34 Корнієнко
Артем
Миколайович

15.12.2013р.
н.

35 Корнієнко
Єва
Миколаївна

04.03.2020р.
н.

Ігорівна, 
27.01.1980р.н., 
Г ромчук Іван 
Михайлович, 
01.01.1977р.н

місто Мала 
Виска,

Новоукраїнськ 
ого району, 

Кіровоградсько 
ї області

потенціал 
батьків, 

ухилення від 
виконання 

батьківських 
обов’язків, 
існує ризик 
позбавлення 
батьківських 

прав

Корнієнко
Світлана

Борисівна,
05.06.1983р.н.

вулиця
Матросова 103, 

місто Мала 
Виска,

Новоукраїнськ 
ого району, 

Кіровоградсько 
ї області

низьким 
виховний 
потенціал 

матері, 
ухилення від 

виконання 
батьківських 
обов’язків, 
існує ризик 
позбавлення 
батьківських 

прав

35 -  дітей 
12 -  сімей

Керуючий 
справами 
виконавчого 
комітету міської 
ради Людмила ЛИННИК



ПРОЕКТ 

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

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

від вересня 2021 року
Р І Ш Е Н Н Я

№

м. Мала Виска

Про доцільність позбавлення
Савіної І.М., 21.07.1983р.н.,
батьківських прав та затвердження 
висновку Комісії з питань захисту прав 
дитини від 27.08.2021

Розглянувши письмову заяву гр. Савіної Інни Михайлівни, 21.07.1983 року 
народження, яка надійшла 19.08.2021, №С-1651-П, до Маловисківської міської ради, щодо 
позбавлення заявниці, батьківських прав, відносно дітей Савіної Ольги Вікторівни,
09.11.2004 року народження, Савіна Михайла Вікторовича, 17.11.2008 року народження, 
Савіної Антоніни Вікторівни, 15.03.2013 року народження, за ухилення від виконання 
батьківських обов’язків, що у відповідності з ст. 152, ч. 4, ст. 155, п. 2, ч. 1 ст. 164 
Сімейного Кодексу України, є підставою позбавлення батьківських прав у судовому 
поряду.

Витяг з протоколу №7 позачергового засідання Комісії з питань захисту прав 
дитини Маловисківської міської ради від 27.08.2021.

Клопотання служби у справах дітей Маловисківської міської ради «Про доцільність 
позбавлення гр. Савіної Інни Михайлівни, 21.07.1983 року народження, батьківських 
прав» та затвердження висновку Комісії з питань захисту прав дитини від 27.08.2021.

Керуючись підпунктом 4, п. «б», ч. 1, ст. 34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», п. 2, ч. 1 ст. 164, ст. 180 Сімейного кодексу України, 
ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства», «Конвенцією ООН про права дітей», 
постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання 
діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», положенням 
про Службу у справах дітей Маловисківської міської ради затвердженого рішенням сесії 
міської ради від 25 червня 2021 року № 698 та положенням про Комісію з питань захисту 
прав дитини, затвердженого рішенням сесії міської ради від 27 квітня 2021 року № 494, з 
метою соціально-правового захисту неповнолітніх дітей, виконавчий комітет 
Маловисківської міської ради -

ВИРІШИВ:

1. За доцільне, позбавити гр. Савіну Інну Михайлівну, 21.07.1983 року народження, 
батьківських прав, відносно дітей Савіної Ольги Вікторівни, 09.11.2004 року народження, 
Савіна Михайла Вікторовича, 17.11.2008 року народження, Савіної Антоніни Вікторівни, 
15.03.2013 року народження, за ухилення від виконання батьківських обов’язків.



2. Затвердити висновок Комісії з питань захисту прав дитини Маловисківської міської 
ради, про доцільність позбавлення гр. Савіної І.М., 21.07.1983 року народження, 
батьківських прав, згідно додатку № 1.
3. Надати до суду на підставі ухвали про відкриття провадження щодо позбавлення 
гр. Савіної І.М., 21.07.1983 року народження, батьківських прав відносно дітей Савіної 
Ольги Вікторівни, 09.11.2004 року народження, Савіна Михайла Вікторовича, 17.11.2008 
року народження, Савіної Антоніни Вікторівни, 15.03.2013 року народження, висновок 
Комісії з питань захисту прав дитини від 27.08.2021 «Про доцільність позбавлення гр. 
Савіної І.М., 21.07.1983 року народження, батьківських прав, відносно дітей Савіної 
Ольги Вікторівни, 09.11.2004 року народження, Савіна Михайла Вікторовича, 17.11.2008 
року народження, Савіної Антоніни Вікторівни, 15.03.2013 року народження, за ухилення 
від виконання обов’язків по вихованню дітей».
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова Юрій ГУЛЬДАС



Додаток № 1
до рішення виконкому міської 
ради від вересня 2021 року №

ВИСНОВОК
Комісії з питань захисту прав дитини Маловисківської міської ради Про доцільність 
позбавлення гр. Савіної Інни Михайлівни, 21.07.1983 року народження, батьківських 

прав відносно дітей Савіної Ольги Вікторівни, 09.11.2004 року народження, Савіна 
Михайла Вікторовича, 17.11.2008 року народження, Савіної Антоніни Вікторівни, 
15.03.2013 року народження, за ухилення від виконання обов’язків по вихованню

дитини

На засідання позачергової комісії з питань захисту прав дитини Маловисківської 
міської ради (далі - Комісія) від 27 серпня 2021 року, на підставі заяви гр. Савіної Інни 
Михайлівни, 21.07.1983 року народження, яка надійшла 19.08.2021, №С-1651-П, до 
Маловисківської міської ради, щодо позбавлення заявниці, батьківських прав, відносно 
дітей неповнолітньої Савіної Ольги Вікторівни, 09.11.2004 року народження, та 
малолітнього Савіна Михайла Вікторовича, 17.11.2008 року народження, малолітньої 
Савіної Антоніни Вікторівни, 15.03.2013 року народження, за ухилення від виконання 
батьківських обов’язків по вихованню дітей, а саме: забезпечення права дитини на 
належне батьківське виховання, піклування про здоров’я дітей, їх фізичний, духовний та 
моральний розвиток, поваги до прав дитини та її людську гідність, виховування дитини в 
дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та родини, свого народу, 
своєї Батьківщини, забезпечення здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, 
готування її до самостійного життя і обов’язок батьків утримувати дитину, що у 
відповідності з ст. 152, ч. 4, ст. 155, п. 2, ч. 1 ст. 164, 180 Сімейного Кодексу України, є 
підставою позбавлення батьківських прав у судовому поряду.

Було винесено питання, про доцільність позбавлення гр. Савіної Інни Михайлівни, 
21.07.1983 року народження, відносно дітей неповнолітньої Савіної Ольги Вікторівни,
09.11.2004 року народження, малолітнього Савіна Михайла Вікторовича, 17.11.2008 року 
народження, малолітньої Савіної Антоніни Вікторівни, 15.03.2013 року народження, за 
ухилення від виконання батьківських обов’язків, відповідності зі ст. 152, ч. 4, ст. 155, п. 2, 
ч. 1, ст. 164, ст. 180 Сімейного Кодексу України.

За час спільного проживання гр. Савіної І.М., 21.07.1983р.н., гр. Савіна В.І., 
народилось четверо спільних дітей Савіна Людмила Вікторівна, 24.07.2002р.н., Савіна 
Ольга Вікторівна, 09.11.2004р.н., Савін Михайло Вікторович, 17.11.2008р.н., Савіна 
Антоніна Вікторівна, 15.03.2013р.н..

У період часу з 2016 року по 2021 року гр. Савіна І.М. разом зі своїм чоловіком гр. 
Савіним В.І. , систематично ухилялись від виконання батьківських обов’язків та вживали 
алкогольні напої.

16.07.2020, гр. Савін В.І. помер, а гр. Савіна І.М. продовжувала ухилятись від 
виконання батьківських обов’язків та систематично вживала алкогольні напої.

Будинок сім’ї гр. Савіної І.М., розташований за адресою: вул. Петрича, 45а, 
село Паліївка, Новоукраїнського району, Кіровоградської області. Складається з двох 
кімнат, вітальні та веранди. Санітарно-гігієнічні норми порушені, умови виховання дітей 
не відповідають вимогам. Опалення пічне. Дрова відсутні. Кімнати та будинок 
потребують капітальних ремонтних робіт. Будинок знаходиться у аварійному стані, не 
придатний для проживання. Їжа відсутня. Присадибна ділянка відсутня. Підсобне 
господарство не ведеться. В будинку відсутні умови для виховання та проживання дітей. 
В одній з кімнат у наявності три ліжка для відпочинку дітей, один стіл, два стільці, шафа.



У дітей в наявності літній, зимовий одяг та взуття у зношеному стані, брудні, неохайні та 
розкидані по підлозі. Іграшки та меблі старі, розламані. Постільна білизна на ліжках в 
наявності, стара, брудна та зношена.

Діти влаштовані та навчаються у Паліївському НВК. Діти не забезпечені 
книжками, зошитами, канцелярським приладдям.

Постійний заробіток у гр. Савіної І.М., відсутній.
Сім’я проживає за рахунок державної соціальної допомоги по втраті годувальника. 

Кошти отримані за рахунок державної соціальної допомог використовуються для 
придбання їжі та одягу для дітей.

Більшу частину коштів отриманих під час тимчасових заробітків гр. Савіна І.М., 
використовує на власні потреби, а саме придбання алкогольних напоїв.

На обліку служби зайнятості у пошуках роботи ні гр. Савіна І.М., не перебуває.
Протягом 2016 - 2021 років з гр. Савіною І.М., неодноразово працівниками служби 

у справах дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради, представниками 
Паліївського старостату, інспектор Маловисківського відділу поліції, фельдшером 
Паліївського ФАПу проводились бесіди з питання виконання батьківських обов’язків та 
вживання алкогольних напоїв у присутності дітей.

Окрім цього, на засіданнях опікунської ради у 2017, 2018 роках та засіданнях 
Комісії з прав захисту дітей у 2019 році гр. Савіній І.М. та гр. Савіну В.І. було винесено 
попередження за порушення п. 2, п. 4, ст. 150, ст. 180 Сімейного Кодексу України, а саме: 
піклування про дітей за ухилення та невиконання батьківських обов’язків по відношенню 
до дітей Савіної О.В., 09.11.2004р.н., Савіна М.В., 17.11.2008р.н., Савіної А.В.,
15.03.2013р.н., їх фізичний, духовний та моральний розвиток, і обов’язок батьків 
утримувати дітей та систематичне вживання алкогольних напоїв у присутності дітей.

Були встановлені терміни з метою покращення умов проживання дітей. У період 
яких гр. Савіна М.І. та гр. Савін В.І. покращували умови проживання дітей, але через 
деякий час гр. Савіна М.І. та гр. Савін В.І. повертались до свого звичного способу життя.

Враховуючи викладене вище та обставини, що гр. Савіна І.М., не створила умови 
для утримання, виховання та розвитку дітей, керуючись ст.ст. 164, 180 Сімейного кодексу 
України, ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства», керуючись 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 26 грудня 2019 року 
№ 1994 та положенням про Комісію з питань захисту прав дитини, затвердженого 
рішенням сесії міської ради від 5 березня 2021 року № 328, з метою соціально-правового 
захисту прав малолітніх дітей, з метою соціально-правового захисту прав дітей,
вважає за доцільне позбавити гр. Савіну Інну Михайлівну, 21.07.1983 року народження, 
батьківських прав, відносно дітей: а саме неповнолітньої Савіної Ольги Вікторівни,
09.11.2004 року народження, малолітнього Савіна Михайла Вікторовича, 17.11.2008 року 
народження, малолітньої Савіної Антоніни Вікторівни, 15.03.2013 року народження, та 
систематичне вживання алкогольних напоїв у судовому порядку.

Керуючий справами виконавчого комітету 
Маловисківської міської ради Людмила ЛИННИК



ПРОЄКТ 

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

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

від 2021 року №
м. Мала Виска

Про надання дозволу на 
проведення робіт по видаленню 
зелених насаджень на території 
м.Мала Виска

Розглянувши колективне звернення від мешканців будинку №57 від 21.07.2021 року, 
з проханням провести обстеження дерев по вул.Центральна, 57, в зв’язку з проведенням 
санітарної очистки та пониження крон дерев, які ростуть біля багатоквартирного 
житлового будинку та завдають руйнації даху та будівлі, на підставі акта обстеження 
зелених насаджень, що підлягають видаленню №15 від 10 серпня 2021 року, комісія 
виявила: дерева, породи «Горіх» в кількості 3 од., «Липа» - 4 од., «Дуб» - 1 од. в зв’язку 
тим, що розлогі бокові гілки завдають шкоди елементам багатоповерхової житлової 
будівлі та можливості пошкодження майна мешканцям, засмічення водовідвідних систем 
(лівневої каналізації), комісія вирішила: видалити дерево породи «Горіх» в кількості 1 од., 
провести розчистку бокових гілок, які ростуть в сторону житлового багатоповерхового 
будинку «Горіх» - 2 од, «Липа» - 4 од., «Дуб» - 1 од., рекомендувати мешканцям будинку 
на ділянці видалення дерева «Горіх» висадити молоді саджанці в м.Мала Виска, 
вул.Центральна, 57, відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року №1045 «Про затвердження 
Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» та рішення сесії 
Маловисківської міської ради №488 від 27 квітня 2021 року «Про створення комісії з 
обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню на території Маловисківської 
міської ради», беручи до уваги пропозиції комісії при виконавчому комітеті міської ради 
щодо доцільності проведення вищевказаних робіт, виконком міської ради

В И Р І Ш И В:
1. Надати дозвіл КП «Мала Виска-МКП» без оплати їх відновлювальної вартості 

на проведення робіт по видаленню дерева породи «Горіх» в кількості 1 од., провести 
розчистку бокових гілок, які ростуть в сторону житлового багатоповерхового будинку 
«Горіх» - 2 од, «Липа» - 4 од., «Дуб» - 1 од. по вул.Центральна, 57 в м.Мала Виска.

2. Мешканцям будинку по вул.Центральна, 57, на ділянці видалення дерева 
«Горіх» висадити молоді саджанці.

3. Попередити керівника комунального підприємства «Мала Виска МКП» Лисенка 
В.П. дотримуватися правил безпеки при проведенні вищевказаних робіт.

4. Територію на місці видалених дерев привести в належний санітарний стан.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

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

Міський голова Юрій ГУЛЬДАС



ПРОЄКТ 

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

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

від 2021 року №
м. Мала Виска

Про надання дозволу на 
проведення робіт по видаленню 
зелених насаджень на території 
м.Мала Виска

Розглянувши звернення начальника відділу освіти, молоді та спорту В.Онипсенка 
№01-25/88/6 від 03.08.2021 року, з проханням провести обстеження дерев на території 
КЗ «Маловисківський ліцей ім..Г.М.Перебийноса», в зв’язку з сухими та аварійними 
деревами, враховуючи їх віковий стан та сухі розлогі бокові гілки, які можуть завдати 
шкоди при падінні мешканцям та учням міста на підставі акта обстеження зелених 
насаджень, що підлягають видаленню №17 від 10 серпня 2021 року, комісія вирішила 
видалити: дерева породи: «Ялина» - 1 од., «Береза» - 10 од., «Каштан» - 1 од, «Абрикоса» 
- 1 од., «Слива» - 1 од., «Горіх» - 2 од, «Вишня» - 1 од, «Ясень» - 1 од, «Клен» - 3 од, 
«Черемха» - 2 од. Провести розчистку сухих вершин та бокових гілок дерев: породи 
«Береза» - 6 од., «Каштан» - 1 од, «Абрикоса» - 4 од, «Горіх» - 8 од., «Ясень» - 1 од. 
Провести пониження крони: «Тополя» - 2 од, «Липа» - 1 од. «Алича» - 1 од. в м.Мала 
Виска, вул.Шкільна, 3 на території КЗ «Маловисківський ліцей ім..Г.М.Перебийноса», 
відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 
Закону України «Про благоустрій населених пунктів», відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 01.08.2006 року №1045 «Про затвердження Порядку видалення 
дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» та рішення сесії Маловисківської 
міської ради №488 від 27 квітня 2021 року «Про створення комісії з обстеження зелених 
насаджень, що підлягають видаленню на території Маловисківської міської ради», беручи 
до уваги пропозиції комісії при виконавчому комітеті міської ради щодо доцільності 
проведення вищевказаних робіт, виконком міської ради

В И Р І Ш И В:
1. Надати дозвіл КП «Мала Виска-МКП» без оплати їх відновлювальної вартості 

на проведення робіт по видаленню дерев породи: - «Ялина» - 1 од., «Береза» - 10 од., 
«Каштан» - 1 од, «Абрикоса» - 1 од., «Слива» - 1 од., «Горіх» - 2 од, «Вишня» - 1 од, 
«Ясень» - 1 од, «Клен» - 3 од, «Черемха» - 2 од.; провести розчистку сухих вершин та 
бокових гілок дерев: - породи «Береза» - 6 од., «Каштан» - 1 од, «Абрикоса» - 4 од, 
«Горіх» - 8 од., «Ясень» - 1 од.; провести пониження крони: - «Тополя» - 2 од, «Липа» - 1 
од. «Алича» - 1 од. в м.Мала Виска, вул.Шкільна, 3 на території КЗ «Маловисківський 
ліцей ім..Г.М.Перебийноса».

2. Попередити керівника комунального підприємства «Мала Виска МКП» Лисенка 
В.П. дотримуватися правил безпеки при проведенні вищевказаних робіт.

3. Територію на місці видалених дерев привести в належний санітарний стан.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М.
Міський голова Юрій ГУЛЬДАС



ПРОЄКТ 

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

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

від 2021 року №
м. Мала Виска

Про надання дозволу на 
проведення робіт по видаленню 
зелених насаджень на території 
м.Мала Виска

Розглянувши усне звернення гр.Кириленка В.К. від 10.08.2021 року, з проханням 
провести обстеження аварійних дерев по вул.Центральна, 51 а, в зв’язку з їх віковим 
станом, їх дуплистістю та несуть потенційну загрозу падіння на прибудинкову територію, 
завдають технічної шкоди елементам будівель, засмічення водовідвідних систем, 
руйнування фундаментів будівлі відділу освіти міської ради та власників прибудов 
(сараїв) їх розміщення в близькій відстані від будівель та споруд, які можуть нанести 
шкоду при падінні, на підставі акта обстеження зелених насаджень, що підлягають 
видаленню №14 від 10 серпня 2021 року, комісія вирішила: видалити - 2 дерева породи 
«Липа», 1 дерево породи «Клен», які знаходяться по вул.Центральна, 51 а, в м.Мала 
Виска, відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 
10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року №1045 «Про затвердження Порядку 
видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» та рішення сесії 
Маловисківської міської ради №488 від 27 квітня 2021 року «Про створення комісії з 
обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню на території Маловисківської 
міської ради», беручи до уваги пропозиції комісії при виконавчому комітеті міської ради 
щодо доцільності проведення вищевказаних робіт, виконком міської ради

В И Р І Ш И В:
1. Надати дозвіл КП «Мала Виска-МКП» без оплати їх відновлювальної вартості 

на проведення робіт по видаленню - 2 дерев породи «Липа», 1 дерева породи «Клен», які 
знаходяться по вул.Центральна, 51 а, в м.Мала Виска.

2. Попередити керівника комунального підприємства «Мала Виска МКП» Лисенка 
В.П. дотримуватися правил безпеки при проведенні вищевказаних робіт.

3. Територію на місці видалених дерев привести в належний санітарний стан.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

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

Міський голова Юрій ГУЛЬДАС



ПРОЄКТ 

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

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

від 2021 року №
м. Мала Виска

Про надання дозволу на 
проведення робіт по видаленню 
зелених насаджень на території 
м.Мала Виска

Розглянувши лист гр.Туркуль В.Є. від 30.06.2021 року №Т-1215-П, з проханням 
провести обстеження аварійного дерева на території кладовища (старе -  нове) в м.Мала 
Виска, яке несе небезпеку та становить потенційну загрозу падіння та пошкодження 
могили батька Бровченка Єдуарда Тихоновича та могил, що знаходяться поряд, на 
підставі акта обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню №12 від 03 серпня 
2021 року, згідно висновку комісії якої необхідно провести роботи по видаленню - 1 
дерева породи «Ялина», які знаходяться на території кладовища (старе -  нове) на 
центральній алеї в м.Мала Виска, відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року №1045 «Про 
затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» 
та рішення сесії Маловисківської міської ради №488 від 27 квітня 2021 року «Про 
створення комісії з обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню на території 
Маловисківської міської ради», беручи до уваги пропозиції комісії при виконавчому 
комітеті міської ради щодо доцільності проведення вищевказаних робіт, виконком міської 
ради

В И Р І Ш И В:
1. Надати дозвіл КП «Мала Виска-МКП» без оплати їх відновлювальної вартості 

на проведення робіт по видаленню - 1 дерева породи «Ялина», які знаходяться на 
території Кладовища (старе -  нове) на центральній алеї біля могили Бровченка Єдуарда 
Тихоновича в м.Мала Виска.

2. Попередити керівника комунального підприємства «Мала Виска МКП» Лисенка 
В.П. дотримуватися правил безпеки при проведенні вищевказаних робіт.

3. Територію на місці видаленого деревп привести в належний санітарний стан.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

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

Міський голова Юрій ГУЛЬДАС



ПРОЄКТ 

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

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

від 2021 року №
м. Мала Виска

Про надання дозволу на 
проведення робіт по видаленню 
зелених насаджень на території 
м.Мала Виска

Розглянувши усне звернення від гр.Коваленка Анатолія Петровича від 10.08.2021 
року, з проханням провести обстеження дерев по вул.Центральна, 62, (біля приміщення 
пенсійного фонду) щодо їх аварійного стану, на підставі акта обстеження зелених 
насаджень, що підлягають видаленню №16 від 10 серпня 2021 року, комісія виявила 
дерева, породи «Тополя» в кількості 2 од., «Береза» - 1 од., «Липа» - 1 од. в зв’язку з 
віковим станом та сухими розлогими боковими гілками, які можуть завдати шкоди при 
падінні мешканцям та учням міста, комісія вирішила: видалити дерево породи «Тополя» в 
кількості 2 од., «Береза» - 1 од., провести розчистку бокових гілок дерева породи «Липа»
- 1 од. в м.Мала Виска, вул.Центральна, 62, відповідно до ст. 30 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених 
пунктів», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року №1045 
«Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених 
пунктах» та рішення сесії Маловисківської міської ради №488 від 27 квітня 2021 року 
«Про створення комісії з обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню на 
території Маловисківської міської ради», беручи до уваги пропозиції комісії при 
виконавчому комітеті міської ради щодо доцільності проведення вищевказаних робіт, 
виконком міської ради

В И Р І Ш И В:
1. Надати дозвіл КП «Мала Виска-МКП» без оплати їх відновлювальної вартості 

на проведення робіт по видаленню дерев породи «Тополя» в кількості 2 од., «Береза»
- 1 од., провести розчистку бокових гілок дерева породи «Липа» - 1 од. в м.Мала Виска, 
вул.Центральна, 62.

2. Попередити керівника комунального підприємства «Мала Виска МКП» Лисенка 
В.П. дотримуватися правил безпеки при проведенні вищевказаних робіт.

3. Територію на місці видалених дерев привести в належний санітарний стан.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

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

Міський голова Юрій ГУЛЬДАС



ПРОЄКТ 

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

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

від 2021 року №
м. Мала Виска

Про надання дозволу на 
проведення робіт по видаленню 
зелених насаджень на території 
м.Мала Виска

Розглянувши звернення Спірідонова Є.О. від 22.07.2021 року №С-1408-П, з 
проханням провести обстеження аварійних дерев на по вул.Центральна, 121, в зв’язку з 
їх віковим станом, маючи розлогі сухі бокові гілки та які розташовані в охоронній зоні 
повітряних ліній електропередач (ЛЕП) і які несуть потенційну загрозу падіння на 
покрівлю магазину та лінію ЛЕП, на підставі акта обстеження зелених насаджень, що 
підлягають видаленню №11 від 03 серпня 2021 року, комісія вирішила: видалити - 1 
дерево породи «Акація», яке знаходиться біля опори ЛЕП; видалити повністю крайню 
гілку - 1 дерева «Акації», яка росте на повітряну лінію ЛЕП; пониження крони та обрізку 
сухих гілок - 1 дерева «Акація»; обрізка сухих гілок 2 -  дерев «Акація», які знаходяться на 
по вул.Центральна, 121 в м.Мала Виска, відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року №1045 «Про 
затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» 
та рішення сесії Маловисківської міської ради №488 від 27 квітня 2021 року «Про 
створення комісії з обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню на території 
Маловисківської міської ради», беручи до уваги пропозиції комісії при виконавчому 
комітеті міської ради щодо доцільності проведення вищевказаних робіт, виконком міської 
ради

В И Р І Ш И В:
1. Надати дозвіл КП «Мала Виска-МКП» без оплати їх відновлювальної вартості 

на проведення робіт по видаленню - 1 дерева породи «Акація», яке знаходиться біля 
опори ЛЕП; видалити повністю крайню гілку - 1 дерева «Акації», яка росте на повітряну 
лінію ЛЕП; пониження крони та обрізку сухих гілок - 1 дерева «Акація»; обрізка сухих 
гілок 2 -  дерев «Акація», які знаходяться на по вул.Центральна, 121 в м.Мала Виска.

2. Попередити керівника комунального підприємства «Мала Виска МКП» Лисенка 
В.П. дотримуватися правил безпеки при проведенні вищевказаних робіт.

3. Територію на місці видалених дерев привести в належний санітарний стан.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

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

Міський голова Юрій ГУЛЬДАС



ПРОЄКТ 

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

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

від 2021 року №
м. Мала Виска

Про надання дозволу на 
проведення робіт по видаленню 
зелених насаджень на території 
с.Паліївка

Розглянувши лист старости Паліївського старостинського округу Л.В.Шамкої від 
25.06.2021 року №28, з проханням провести обстеження сухих дерев на території 
кладовища в с.Паліївка, які несуть небезпеку та становлять потенційну загрозу падіння та 
пошкодження могил, на підставі акта обстеження зелених насаджень, що підлягають 
видаленню №10 від 03 серпня 2021 року, згідно висновку комісії якої необхідно провести 
роботи по видаленню - 5 дерев породи «Береза», які знаходяться на території 
Кладовища в с.Паліївка, відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року №1045 «Про 
затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» 
та рішення сесії Маловисківської міської ради №488 від 27 квітня 2021 року «Про 
створення комісії з обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню на території 
Маловисківської міської ради», беручи до уваги пропозиції комісії при виконавчому 
комітеті міської ради щодо доцільності проведення вищевказаних робіт, виконком міської 
ради

В И Р І Ш И В:
1. Надати дозвіл КП «Мала Виска-МКП» без оплати їх відновлювальної вартості 

на проведення робіт по видаленню - 5 дерев породи «Береза», які знаходяться на 
території Кладовища в с.Паліївка.

2. Попередити керівника комунального підприємства «Мала Виска МКП» Лисенка 
В.П. дотримуватися правил безпеки при проведенні вищевказаних робіт.

3. Територію на місці видалених дерев привести в належний санітарний стан.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

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

Міський голова Юрій ГУЛЬДАС



ПРОЄКТ 

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

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

від 2021 року №
м. Мала Виска

Про надання дозволу на 
проведення робіт по видаленню 
зелених насаджень на території м.
Мала Виска

Розглянувши лист Маловисківського РЕМ ПАТ «Кіровоградобленерго» від 
21.07.2021 року №05/57, з проханням провести обстеження аварійних дерев по 
вул.Промислова в м.Мала Виска, маючі розлогі бокові гілки, які розташовані в охоронній 
зоні повітряних ліній електропередач «ЛЕП», які несуть небезпеку для життя жителям 
міста та становлять потенційну загрозу падіння на пішохідну зону та пошкодження 
повітряних ліній, на підставі акта обстеження зелених насаджень, що підлягають 
видаленню №9 від 03 серпня 2021 року, згідно висновку комісії якої необхідно провести 
роботи по видаленню - 25 дерев породи «Тополя», 2 -  дерева породи «Клен»; провести 
пониження крони та видалення бокових гілок, які ростуть в сторону ліній ЛЕП - 2 дерева 
породи «Ясень», які знаходяться по вул. Промислова в місті Мала Виска, відповідно до 
ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 Закону України 
«Про благоустрій населених пунктів», відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 01.08.2006 року №1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, 
газонів і квітників у населених пунктах» та рішення сесії Маловисківської міської ради 
№488 від 27 квітня 2021 року «Про створення комісії з обстеження зелених насаджень, що 
підлягають видаленню на території Маловисківської міської ради», беручи до уваги 
пропозиції комісії при виконавчому комітеті міської ради щодо доцільності проведення 
вищевказаних робіт, виконком міської ради

В И Р І Ш И В:
1. Надати дозвіл КП «Мала Виска-МКП» без оплати їх відновлювальної вартості 

на проведення робіт по видаленню - 25 дерев породи «Тополя», 2 -  дерева породи 
«Клен»; провести пониження крони та видалення бокових гілок, які ростуть в сторону 
ліній ЛЕП - 2 дерева породи «Ясень», які знаходяться по вул. Промислова в місті Мала 
Виска.

2. Попередити керівника комунального підприємства «Мала Виска МКП» Лисенка 
В.П. дотримуватися правил безпеки при проведенні вищевказаних робіт.

3. Територію на місці видалених дерев привести в належний санітарний стан.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

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

Міський голова Юрій ГУЛЬДАС



ПРОЄКТ 

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

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

від 2021 року №
м. Мала Виска

Про надання дозволу на 
проведення робіт по видаленню 
зелених насаджень на території 
м.Мала Виска

Розглянувши звернення Чмихун М.П. від 02.08.2021 року №37, з проханням 
провести обстеження аварійного дерева по вул.Центральна, 53 А, в зв’язку з його 
віковим станом, буревієм пошкоджено цілісність дерева та який несе потенційну загрозу 
падіння на прибудинкову територію та житловий будинок, на підставі акта обстеження 
зелених насаджень, що підлягають видаленню №13 від 10 серпня 2021 року, комісія 
вирішила: видалити - 1 дерево породи «Ялина» та з рекомендацією начальнику КП «Мала 
Виска ЖЕД» на даному місці висадити молоді саджанці в кількості 10 од., які знаходяться 
по вул.Центральна, 53 А, в м.Мала Виска, відповідно до ст. 30 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених 
пунктів», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року №1045 
«Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених 
пунктах» та рішення сесії Маловисківської міської ради №488 від 27 квітня 2021 року 
«Про створення комісії з обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню на 
території Маловисківської міської ради», беручи до уваги пропозиції комісії при 
виконавчому комітеті міської ради щодо доцільності проведення вищевказаних робіт, 
виконком міської ради

В И Р І Ш И В:
1. Надати дозвіл КП «Мала Виска-МКП» без оплати їх відновлювальної вартості 

на проведення робіт по видаленню - 1 дерева породи «Ялина» по вул.Центральна, 53
A, в м.Мала Виска.

2. Начальнику КП «Мала Виска ЖЕД» на місці видалення дерева висадити молоді 
саджанці в кількості 10 од.

3. Попередити керівника комунального підприємства «Мала Виска МКП» Лисенка
B. П. дотримуватися правил безпеки при проведенні вищевказаних робіт.

4. Територію на місці видалених дерев привести в належний санітарний стан.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

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

Міський голова Юрій ГУЛЬДАС



ПРОЄКТ 

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

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

від 2021 року
Р І Ш Е Н Н Я 

м. Мала Виска
№

Про розгляд заяви Пилипенко В.В.

Розглянувши заяву Пилипенко Віталія Вікторовича, який проживає в с.Димине, вул. 
Молодіжна 5, з проханням погодити місце розташування об'єкту дрібнороздрібної торгівлі 
продукцією вирощеною у власному господарстві, керуючись ст.30 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Маловисківської міської ради

ВИРІШИВ:
1. Погодити Пилипенко Віталію Вікторовичу з 25.08.2021 року по 16.09.2021 року 

розміщення об'єкту дрібнороздрібної торгівлі в м. Мала Виска по :
- Вул. Шевченка біля магазину «Файно Маркет» (схема №8)

2. Зобов'язати Пилипенко В.В. вчасно сплачувати місцеві податки та збори КП 
«Міський ринок», згідно затверджених тарифів на послуги.

3. Попередити Пилипенко В.В. про необхідність:
- утримання прилеглої території в належному санітарному стані.
- заборону торгівлі в громадських місцях тютюновими виробами, алкогольними та 
слабоалкогольними напоями.
- в обов'язковому порядку укласти з КП «Мала Виска Водоканал» договір на 
вивезення ТПВ.
- дотримання правил торгівлі.

4. В разі недотримання вимог пунктів 2, 3 даного рішення, дозвіл на розміщення 
об'єкту торгівлі буде скасовано.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів влади Бакалінського О.М.

Міський голова Юрій ГУЛЬДАС



ПРОЄКТ 

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

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

Від 2021 року
Р І Ш Е Н Н Я

м. Мала Виска
№

Про розгляд заяви 4 ДПРЗ ГУ ДСНС 
у Кіровоградській області

Розглянувши заяву 4 ДЕРЖАВНОГО ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНОГО ЗАГОНУ 
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У 
КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ, з проханням надати дозвіл на розміщення зовнішньої 
реклами за адресою: м. Мала Виска, вул. Велігіна, 133Б, (біля пожежної частини) 
керуючись ст..30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішенням 
Маловисківської міської ради №1644 від 25 липня 2019 року «Про затвердження правил 
розміщення зовнішньої реклами на території Маловисківської територіальної громади», 
виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:
4. Надати дозвіл 4 ДЕРЖАВНОМУ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНОМУ ЗАГОНУ 
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У 
КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ на розміщення зовнішньої реклами за адресою: м. Мала 
Виска, вул. Велігіна, 133 Б у вигляді рекламного засобу - білборду розміром 6,0 м. х 
3,0 м.
2. 4 ДЕРЖАВНОМУ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНОМУ ЗАГОНУ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У 
КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ розмістити зовнішню рекламу відповідно до дозволу, 
підтримувати її належний естетичний та технічний стан, забезпечити маркуванням 
встановленої форми. Після закінчення терміну дії дозволу та договору демонтувати 
зовнішню рекламу та привести місце її розміщення у належний стан або продовжити їх 
термін дії.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів влади Бакалінського О.М.

Міський голова Юрій ГУЛЬДАС



ПРОЄКТ 

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

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

Від 2021 року
Р І Ш Е Н Н Я

м. Мала Виска
№

Про розгляд заяви ТОВ «Лізинг Фармація»

Розглянувши заяву ТОВ «Лізинг Фармація» , яке зареєстровано в м.Харків, в’їзд 
Білостоцький, 3 з проханням надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами за адресою: 
м. Мала Виска, вул. Шевченка, 9б/86б, керуючись ст..30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та рішенням Маловисківської міської ради №1644 від 25 
липня 2019 року «Про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами на території 
Маловисківської територіальної громади», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:
5. Надати дозвіл ТОВ «Лізинг Фармація» на розміщення зовнішньої реклами за 
адресою: м. Мала Виска, вул. Шевченка, 9б/86б:
- щит на фасаді розміром 2,0 м. х 2,2 м.;
- щит на фасаді (вивіска) розміром 9,3 м. х 0,8 м.;
- щит на фасаді розміром 2,0 м. х 2,2 м.;
- рекламний вказівник (хрест) розміром 0,63 м. х 0,63 м.
2. Встановити що:
2.1. термін дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами - 5 років;
2.2. до виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламного засобу, приступити після 
отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами;
2.3. відповідальність за технічний стан рекламного засобу, порушення вимог техніки 
безпеки під час розташування та експлуатації рекламного засобу несе розповсюджувач 
зовнішньої реклами згідно із законодавством.
4. ТОВ «Лізинг Фармація»:
- заключити договір з КП «Мала Виска Водоканал» на вивіз ТПВ;
- провести демонтаж рекламних матеріалів після закінчення терміну дії дозволу.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М.

Міський голова Юрій ГУЛЬДАС


