
 

 

 

 
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 грудня 2021 року                                         №  448 

                                                           м. Мала Виска 

 

Про перевиконання дохідної частини загального  

фондубюджету Маловисківської міської ради   

за січень – листопад 2021 року 

 

     Заслухавши інформацію начальника фінансового управління  

виконавчого комітету міської ради Похили Л.В. про офіційний висновок 

щодо перевиконання дохідної частини загального фонду  бюджету 

територіальної громади  січень – листопад  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 – листопад 2021  року.  

2.  Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова                                                              Юрій ГУЛЬДАС 

 

 

 

 



 

 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    від  09 грудня 2021 року                                           №  449 

                                                  м. Мала Виска 

 

Про схвалення проекту рішення 

«Про бюджет Маловисківської 

міської територіальної громади  

на 2022 рік» 

 

 

Відповідно до  статей 21,76 Бюджетного Кодексу України, керуючись 

статтею 28 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

             

                                                             ВИРІШИВ:   

 

1. Схвалити проект рішення  «Про бюджет Маловисківської міської 

територіальної громади на 2022 рік» (додається).  

2.  Фінансовому Управлінню міської ради надати даний  проект 

рішення для розгляду на чергове засідання  Маловисківської міської ради. 

3.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.  

 

 

 

Міський голова                                                               Юрій ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  09 грудня 2021 року      № 450 

м. Мала Виска 

Про схвалення   Програми 

соціально- економічного розвитку 

Маловисківської міської  

територіальної громади   на 2022 

рік 

 

 

Керуючись   ст.27  Закону України «Про місцеве самоврядування  в 

Україні» , Законом України «  Про прогнозування та розроблення   програм 

економічного і соціального розвитку   України», постановою   Кабінету 

Міністрів  від  26 квітня  2003 року № 621 « Про розроблення прогнозних і 

програмних документів економічного і соціального  розвитку  та складання 

проекту   державного бюджету» (із змінами і доповненнями)  та з метою  

реалізації державної політики в  соціальній, економічній та культурній 

сферах, виконавчий комітет Маловисківської міської ради ,- 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.Схвалити   Програму  соціально-економічного  розвитку 

Маловисківської міської   територіальної громади   на 2022  рік (додатки 

додаються). 

2.  Подати на чергове  засідання сесії  Маловисківської міської ради на 

затвердження Програму  соціально-економічного  розвитку Маловисківської 

міської  територіальної громади   на 2022 рік. 

             3. Контроль за виконанням рішення покласти на  секретаря міської 

ради Постолюк Л.А. 

 

 

 

                                                                                            

Міський голова                                                                   Юрій ГУЛЬДАС 



  
 

 

 

 
 

 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  09 грудня 2021 року                                                                    № 451 

м. Мала Виска 

Про затвердження звіту про 

здійснення Маловисківською міською 

радою державної регуляторної 

політики у 2021 році  

 

 

Керуючись пунктом «б» статті 27 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 38 Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», 

виконавчий комітет Маловисківської  міської ради,- 

 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.Затвердити щорічний звіт про здійснення Маловисківською міською 

радою державної регуляторної політики у 2021 році (додаток 1, додаток 2)  

2.Подати на чергове засідання сесії міської ради на затвердження звіт 

про здійснення Маловисківською міською радою державної регуляторної 

політики у 2021 році (додаток 1, додаток 2). 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 

Міський голова                                                               Юрій ГУЛЬДАС 

 

                                                                                         

                                                                                       



                                                                                         Додаток № 1 

                                                                                              до рішення виконкому  

                                                                                             від 09  грудня 2021 р.  

                                                                                        № 451 

 

 

ЗВІТ 

про здійснення Маловисківською міською радою 

державної регуляторної політики на території Маловисківської  міської 

ради  за 2021 рік 

 

Регуляторними органами на території Маловисківської міської  

територіальної  громади є Маловисківська  міська  рада та її виконавчий 

комітет.  

Регуляторний акт – це прийнятий регуляторним органом нормативно-

правовий акт, який спрямований на правове регулювання  господарських 

відносин, а  також адміністративних відносин між регуляторними органами 

або іншими органами державної влади та суб'єктами гоподарювання. 

Реалізація на території Маловисківської міської  територіальної  громади 

державної регуляторної політики здійснюється відповідно до основних 

принципів державної регуляторної політики, визначених Законом України 

"Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності" (далі - Закон). 

        З метою  передбачуваності регуляторної політики, реалізації принципу 

послідовності та у відповідності до вимог Закону України від 11.09.2003 № 

1160-VI «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року 

№ 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та 

відстеження результативності регуляторного акта» підготовка  регуляторних 

актів Маловисківською міською радою у 2021 році здійснювалась за 

ініціативою виконавчих органів Маловисківської  міської ради відповідно до 

Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері 

господарської діяльності Маловисківської міської ради Маловисківської 

міської територіальної громади на 2021 рік (далі План)  затверджений 

рішенням другої сесії восьмого скликання Маловисківської міської ради від 

15 грудня 2020 року № 43. 

        З метою виконання регуляторної діяльності міською радою та її 

виконавчими органами запроваджено таку організаційну систему: 

        - планування діяльності міської ради та її виконкому з підготовки 

проектів регуляторних актів; 

        -  підготовка проектів регуляторних актів та проведення аналізу їх 

регуляторного впливу; 

        - оприлюднення проектів регуляторних актів та аналізу їх регуляторного 

впливу на офіційному сайті Маловисківської міської ради та у районній 

газеті «Маловисківські вісті»; 



        - дотримання термінів обговорення проектів регуляторних актів до 

впровадження регуляторної діяльності; 

        - врахування, у разі наявності, пропозицій і зауважень до проектів або 

діючих регуляторних актів чи вмотивоване їх відхилення; 

        - забезпечення інформаційної відкритості з питань державної 

регуляторної політики (шляхом публікації відповідної інформації у районній 

газеті «Маловисківські вісті» та на  офіційному сайті Маловисківської 

міської ради; 

       - винесення проектів на розгляд сесії міської ради; 

       - забезпеченням широкого доступу до діючих регуляторних актів.    

       - здійснення відстежень результативності дій  прийнятих регуляторних 

актів.  

        Протягом поточного року з метою проінформованості громадян та 

відповідно до вимог чинного законодавства всі рішення з планування 

діяльності міської ради з питань підготовки проектів регуляторних актів були 

офіційно оприлюднені у визначені Законом терміни шляхом розміщення в 

мережі Інтернет на офіційному сайті Маловисківської міської ради.         

          На виконання затвердженого плану діяльності з питань підготовки 

проектів регуляторних актів у 2021 році міською радою було підготовлено 5 

та затверджено радою 3 регуляторних акти, а саме: 

- рішення сесії Маловисківської  міської ради  від  25 червня  2021 року 

№ 697 «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку 

на території Маловисківської міської ради (Маловисківської 

територіальної громади) на 2022 рік»  

- рішення сесії Маловисківської  міської ради  від  25 червня 2021 

року № 696 «Про встановлення розмірів орендної плати за земельні 

ділянки на території Маловисківської міської ради 

(Маловисківської  територіальної громади) на 2022 рік» 

- рішення сесії Малоисківської міської ради від 25 листопада 2021 

року «Про затвердження тарифів за наданнпослуг КП «Міський 

ринок» 

         Відповідно до статті 34 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою 

отримання пропозицій щодо удосконалення проектів рішень, які виносяться 

на розгляд міської ради, до Державної регуляторної служби України 

протягом 2021 року Маловисківською міською радою надіслано п’ять 

проектів регуляторних актів.  

         На виконання протокольного рішення засідання членів міжрегіональної 

робочої групи при ДРС з питань здійснення державної регуляторної політики 

та проведення дерегуляції господарської діяльності на регіональному рівні 

від 08.07.2021 року № 1 в поточному році проведено перегляд існуючих 

(чинних) регуляторних актів прийнятих Маловисківською міською радою. 

Так, згідно із сформованим реєстром діючих (чинних) регуляторних актів 



Маловисківської міської ради та її виконавчого комітету станом на 01 грудня 

2021 року діє 29  регуляторних актів (перелік зазначено у додатку 2). 
        З метою проведення моніторингу результативності регуляторних актів 

та визначення оцінки і контролю за їх провадженням затверджений план-

графік здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів 

із зазначенням термінів здійснення заходів з відстеження результативності дії 

регуляторних актів. 
        На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 

року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та 

відстеження результативності регуляторного акта» Маловисківською 

міською радою протягом 2021 року  підготовлено звіти про  базове та 

повторне  відстеження результативності регуляторних актів. 

        Для забезпечення відкритості та прозорості регуляторної діяльності на 

офіційному вебсайті Маловисківської міської ради діє рубрика "Регуляторна 

політика ", у якій розміщено: 

- план з підготовки проєктів регуляторних актів; 

- план-графік відстеження результативності діючих регуляторних актів на 

календарний рік; 

- звіти про відстеження результативності дії регуляторних актів; 

- реєстр чинних регуляторних актів; 

- інформація про здійснення державної регуляторної політики в області. 

 

 

 

Керуючийсправамивиконавчогокомітету                                                                                        

Маловисківської міської ради                              Людмила ЛИННИК 

                      

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

               



                                                                                                                                                                    

                                                                                              Додаток № 2 

                                                                                              до рішення виконкому                                                                                                            

                                                                                              від 09 грудня 2021 р.  

                                                                                        № 451 

 

 

Р Е Є С Т Р 

чинних  регуляторних  актів  виданих   Маловисківською міською радою 

станом  на  01 грудня  2021 року 

 

№  

п/

п 

Назва регуляторного 

акту 

Номер та дата 

прийняття 

регуляторного 

акту 

Розробник 

регуляторного 

акту 

Номер та 

дата 

внесення 

змін до 

регуляторн

ого акту 

1 Про затвердження 

Порядку переведення 

житлових приміщень 

(житлових будинків) у  

нежитлові та їх 

реконструкції під 

розміщення об’єктів 

невиробничої сфери і 

нежитлових приміщень 

Рішення сесії 

Маловисківської 

міської ради  

від 29 серпня  

2017 року  

№ 694 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківсько

ї міської ради  

 

2  «Про встановлення 

ставок та пільг зі сплати 

земельного податку на 

території 

Маловисківської міської 

ради (Маловисківської 

об’єднаної 

територіальної громади) 

на 2021 рік» 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міської ради   

від  2 липня  

2020 року  

№ 2322 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківсько

ї міської ради  

 

3   «Про затвердження 

Правил розміщення 

зовнішньої реклами   на 

території 

Маловисківської міської 

ради Маловисківської 

міської об’єднаної 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міської ради   

від  25 липня   

2019 року  

№ 1644 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківсько

ї міської ради  

 



територіальної громади» 

4  «Про затвердження 

технічної документації з 

нормативної грошової 

оцінки земельних 

ділянок міста Мала 

Виска Маловисківської 

міської ради 

Маловисківського 

району Кіровоградської 

області»; 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міської ради  

 від  27 червня   

2018 року  

№ 1085 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківсько

ї міської ради  

 

5  «Про затвердження 

технічної документації з 

нормативної грошової 

оцінки земельних 

ділянок села Краснопілка 

Маловисківської міської 

ради Маловисківського 

району Кіровоградської 

області»; 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міської ради   

від  27 червня   

2018 року  

№ 1086 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківсько

ї міської ради  

 

6  «Про затвердження 

технічної документації з 

нормативної грошової 

оцінки земельних 

ділянок селища 

Заповідне 

Маловисківської міської 

ради Маловисківського 

району Кіровоградської 

області»; 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міської ради  

 від  27 червня   

2018 року 

 № 1087 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківсько

ї міської ради  

 

7  «Про затвердження 

технічної документації з 

нормативної грошової 

оцінки земельних 

ділянок селища Вишневе 

Маловисківської міської 

ради Маловисківського 

району Кіровоградської 

області» 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міської ради  

 від  27 червня   

2018 року  

№ 1088 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківсько

ї міської ради  

 

8 Про затвердження 

технічної документації з  

нормативної грошової 

оцінки земель                      

Рішення сесії  
Маловисківської  

міської ради  

від 30 вересня  

Виконавчий 

комітет 

Маловисківсько

ї міської ради 

 



с. Паліївка 2016 року  

№ 323 

9 Про затвердження 

технічної документації з  

нормативної грошової 

оцінки земель                      

с. Веселе 

Рішення сесії  
Маловисківської  

міської ради  

від 30 вересня  

2016 року  

№ 325 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківсько

ї міської ради 

 

10  «Про затвердження 

технічної документації з 

нормативної грошової 

оцінки земельних 

ділянок села 

Олександрівка 

Маловисківської міської 

ради Маловисківського 

району Кіровоградської 

області»; 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міської ради  

 від  27 червня   

2018 року  

№ 1089 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківсько

ї міської ради  

 

11 «Про затвердження 

технічної документації з 

нормативної  грошової 

оцінки земельних 

ділянок села Тарасівка 

Маловисківської міської 

ради Маловисківського 

району Кіровоградської 

області»; 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міської ради   

від  27 червня   

2018 року  

№ 1090 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківсько

ї міської ради  

 

12  «Про затвердження 

технічної документації з 

нормативної грошової 

оцінки земельних 

ділянок села 

Новомиколаївка 

Маловисківської міської 

ради Маловисківського 

району Кіровоградської 

області»; 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міської ради   

від  27 червня   

2018 року  

№ 1091 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківсько

ї міської ради  

 

13 Про затвердження 

технічної документації з  

нормативної грошової 

оцінки земель                      

с. Первомайське 

Рішення сесії  
Маловисківської  

міської ради  

від 30 вересня  

2016 року  

№ 324 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківсько

ї міської ради 

 



14  «Про затвердження 

Правил з благоустрою на 

території 

Маловисківської міської 

ради об’єднаної 

територіальної громади»; 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міської ради   

від  29 березня  

2018 року  

№ 950 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківсько

ї міської ради  

 

15  «Про   затвердження   

ставок     єдиного 

податку   для   першої   

та другої групи фізичних 

осіб-підприємців на 2021 

рік по Маловисківській 

міській раді 

Маловисківській ОТГ» 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міської ради   

від  2 липня  

 2020 року  

№ 2321 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківсько

ї міської ради  

 

16  «Про встановлення 

ставок та пільг зі сплати 

податку на нерухоме 

майно, відмінне від 

земельної ділянки по 

Маловисківській  

міській раді 

(Маловисківській 

об’єднаній 

територіальній громаді) 

на 2020 рік»; 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міської ради   

від  25 червня   

2019 року 

 № 1597 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківсько

ї міської ради  

 

17  «Про встановлення 

ставки акцизного  

податку з реалізованих 

суб’єктами 

господарювання  

роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів   на 

території 

Маловисківської міської 

ради   Маловисківської 

ОТГ на 2021 рік» 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міської ради   

від  2 липня   

2020 року  

№ 2319 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківсько

ї міської ради  

 

18  «Про встановлення 

ставки  транспортного  

податку» 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міської ради   

від  2 липня   

2020 року  

№ 2320 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківсько

ї міської ради  

 

19  «Про затвердження Рішення сесії Виконавчий  



Положення про порядок 

продажу земельних 

ділянок комунальної 

власності та права на їх 

оренду на земельних 

аукціонах на території 

Маловисківської міської 

ради» 

Маловисківської  

міської ради   

від  25 червня   

2019 року  

№ 1601 

комітет 

Маловисківсько

ї міської ради 

20 «Про  обмеження 

реалізації  алкогольних 

напоїв на території міста 

Мала Виска та 

Маловисківської ОТГ в 

нічний час». 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міськоїради  

 від  25 червня   

2019 року 

 № 1596 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківсько

ї міської ради 

 

21 «Про затвердження 

Порядку добровільного 

відшкодування 

безпідставно збережених 

коштів за використання 

земель комунальної 

форми власності на 

території 

Маловисківської міської 

об’єднаної 

територіальної громади з 

порушенням вимог 

законодавства»   

Рішення сесії 

Маловисківської 

міської ради   

від  28 листопада 

2019 р  

№ 1923 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківсько

ї міської ради 

 

22 «Про затвердження 

Положення про оренду 

землі в Маловисківській 

міській ОТГ»  

Рішення сесії  
Маловисківської  

міської ради  

від 28 листопада 

2019 року  

№ 1922   

Виконавчий 

комітет 

Маловисківсько

ї міської ради 

 

23 «Про затвердження 

Положення  про оренду 

комунального майна  

Маловисківської ОТГ»  

Рішення сесії  
Маловисківської  

міської ради  

від 28 листопада 

2019 року 

№ 1860 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківсько

ї міської ради 

 

24 «Про затвердження 

Положення про 

приватизацію об'єктів 

комунальної власності 

Рішення  сесії  
Маловисківської  

міської ради  

від 28 листопада 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківсько

ї міської ради 

 



Маловисківсь-кої міської 

обєднаної територіальної 

громади  (малу 

приватизацію)»  

2019 року 

 № 1858 

25 «Про затвердження 

Положення про порядок 

присвоєння поштових  

адрес об'єктам 

нерухомості у 

Маловисківській міській 

об' єднаній 

територіальній громаді»  

Рішення сесії  
Маловисківської  

міської ради  

від 28 листопада 

2019 року  

№ 1857 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківсько

ї міської ради 

 

26 «Про затвердження 

Положення про Порядок 

відчуження майна 

комунальної  

власностіМаловисківсько

ї міської об'єднаної 

територіальної громади»  

Рішення сесії 
Маловисківської  

міської ради  

 від 28 листопада 

2019 року  

№ 1856 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківсько

ї міської ради 

 

27 «Про затвердження 

Положення про 

приватизацію об'єктів 

комунальної  власності 

Маловисківської міської 

об’єднаної 

територіальної громади 

(малу приватизацію)» 

 

Рішення сесії   
Маловисківської  

міської ради  

від 28 листопада 

2019 року  

№ 1859 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківсько

ї міської ради 

 

28 «Про створення  органу 

приватизації житлового 

фонду, та порядку 

передачі  квартир 

(будинків) , жилих 

приміщень у 

гуртожитках у власність 

громадян 

Маловисківської ОТГ»  

Рішення сесії  ві 
Маловисківської  

міської ради  

від 28 листопада 

2019 року 

 № 1855 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківсько

ї міської ради 

 

29 «Про затвердження 

Положення про 

діяльність аукціонної 

комісії для продажу 

об’єктів спільної 

власності 

Рішення сесії  

Маловисківської  

міської ради   

від 28 листопада 

2019 року 

 № 1861   

Виконавчий 

комітет 

Маловисківсько

ї міської ради 

 



 

 

 

 Керуючий   справами  виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради                                        Людмила ЛИННИК                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маловисківської міської 

об’єднаної 

територіальної громади»  



 

 

 
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  грудня  2021 року               №  452 

                                          м. Мала Виска   

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради від 

12.08.2021 р. №260 «Про організацію 

харчування учнів та вихованців 

закладів освіти Маловисківської 

міської ради» 

 

Керуючись ст.140, 146 Конституції України, підпунктом 6 п. «а», 

підпунктом 8 п. «б» ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про 

повну загальну середню освіту», «Про статус і соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», постановою 

Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року №116 «Про 

затвердження порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, 

учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах», 
постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року №305 «Про 

затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку», наказом МОНУ та МОЗУ від 17 квітня 2006 

року №298/227 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей 

у дошкільних навчальних закладах» (зі змінами), з метою забезпечення 

якісного харчування та дотримання гарантійних пільг дітей закладів освіти 

Маловисківської міської  територіальної громади виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради,- 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради від 12.08.2021 р. №260 «Про організацію харчування учнів та 

вихованців закладів освіти Маловисківської міської ради» та викласти його в 

новій редакції:  



«1. Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради забезпечити організацію харчування учнів та вихованців 

закладів загальної середньої, дошкільної освіти на території Маловисківської 

міської ТГ у межах відповідних бюджетних призначень на 2022 рік. 

2. Встановити вартість харчування одного учня в закладах загальної 

середньої освіти та вихованця – в закладах дошкільної освіти 

Маловисківської міської ради на 2022 рік, згідно з додатком 1. 

3. Встановити категорії учнів та вихованців закладів освіти 

Маловисківської міської ТГ, які звільняються від плати за харчування, згідно 

з переліком (додаток 2) та визначити початок звільнення від плати за 

харчування з дня подання заяви та відповідних документів до закладу освіти 

матері (батька) або особи, яка їх замінює. 

4. Затвердити Порядок організації харчування дітей, батьки яких є 

учасниками АТО/ООС, на 2022 рік (додаток 3). 

5. Встановити знижку щодо плати для батьків за харчування дітей у 

закладах дошкільної освіти у розмірі 50% сім'ям, які мають трьох і більше 

дітей. 

6. Встановити розмір плати, що вносять батьки або особи, які їх 

заміняють, за харчування дітей у закладах дошкільної освіти: 

- на рівні 60 % від повної вартості на день у місті Мала Виска; 

- на рівні 40% від повної вартості на день у сільській місцевості. 

7. Дозволити керівникам закладів освіти за рахунок спонсорів, батьків 

збільшувати вартість харчування однієї дитини за умови дотримання чинного 

законодавства. 

8. Рішення виконавчого комітету міської ради від 12.08.2021 р. №260 

«Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти 

Маловисківської міської ради» вважати таким, що втратило чинність. 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                  Юрій ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток № 1 

до рішення виконкому від 

09.12.2021 року № 452 

 

ВАРТІСТЬ 

харчування одного учня та вихованця в закладах освіти Маловисківської 

міської ради на 2022 рік 

 
Категорія Вартість харчування, грн 

1 2 

Для вихованців закладів дошкільної освіти 40,0 

Для учнів 1- 4 класів закладів загальної 
середньої освіти 

20,0 

Для учнів 5-11 класів пільгових категорій 
закладів загальної середньої освіти  

20,0 

Для учнів 5-11 класів закладів загальної 
середньої освіти (за рахунок коштів батьків) 

20,0 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Маловисківської  міської  ради                                     Людмила ЛИННИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток№ 2 

до рішення виконкому від 

09.12.2021 року № 452 

 
ПЕРЕЛІК 

категорій учнів та вихованців в закладах освіти Маловисківської міської 

ради, які звільняються від плати за харчування 

 

1. Учні 1-4 класів закладів загальної середньої освіти. 

2. Учні із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України 

«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям». 

3. Діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування. 

4. Діти, один із батьків яких: 

- захищав/захищає незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 

України і брав/бере безпосередню участь в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 

антитерористичної операції у період її проведення, в операції 

об’єднаних сил ЗСУ; 

- загинув чи помер, захищаючи незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України і беручи безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи 

безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її 

проведення, в операції об’єднаних сил ЗСУ; 

- постраждалий учасник Революції Гідності. 

5. Діти із сімей переселенців із зони АТО/ООС. 

6. Діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час 

виконання службових обов'язків. 

7. Вихованці закладів дошкільної освіти, у сім'ях яких сукупний дохід на 

кожного члена за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення 

прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), а також вихованці 

закладів дошкільної освіти із сімей, які отримують допомогу відповідно до 

Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім'ям». 

8. Вихованці закладів дошкільної освіти та учні закладів загальної 

середньої освіти, які потерпіли внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. 

9. Діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних 

класах (групах). 

 



Керуючий справами виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради                               Людмила ЛИННИК 

Додаток 3 

до рішення виконкому міської 

ради 

від 09.12.2021 року № 452 
 

ПОРЯДОК 
 

організації харчування дітей, батьки яких є учасниками АТО/ООС 
на 2022 рік 

 
1. Даний Порядок регламентує питання щодо організації харчування у 
2022 році учнів та вихованців закладів освіти на території Маловисківської 
міської ТГ, батьки яких є учасниками АТО/ООС. 
2. Категорії учнів та вихованців закладів освіти, які звільняються від 
сплати за харчування: 

 Категорія Термін надання 
пільги 

1.1 Діти, батьки яких загинули під час 
участі в АТО/ООС 

Протягом 2022 року 

1.2 Діти, батьки яких є учасниками 
бойових дій на території проведення 

АТО/ООС 

Протягом 2022 року 

1.3 Діти, батьки яких беруть участь ООС Протягом перебування 
в зоні ООС 

1.4 Діти, батьки яких отримали 
інвалідність під час участі а АТО/ООС 

Протягом 2022 року 

1.5 
Діти, батьки яких зникли безвісти або 

потрапили в полон під час участі в 
АТО/ООС 

Протягом перебування 
в полоні, тощо 

1.6 Діти померлих учасників АТО/ООС Протягом 2022 року 

3. Перелік документів, що подаються до закладів освіти для отримання 
пільги: 

3.1. Діти, віднесені до категорії 1.1., 1.6. звільняються від плати за 
харчування на підставі таких документів: заяви матері (батька) або особи, яка 
їх замінює, про звільнення від плати за харчування, копії свідоцтва про 
смерть або довідки про загибель під час проведення АТО/ООС. 

3.2. Діти, віднесені до категорії 1.2 звільняються від плати за харчування на 
підставі таких документів: заяви матері (батька) або особи, яка їх замінює, 
про звільнення від плати за харчування, копії посвідчення учасника бойових 
дій в зоні АТО/ООС. 

3.3. Діти, віднесені до категорії 1.3 звільняються від плати за харчування на 
підставі таких документів: заяви матері (батька) або особи, яка їх замінює, 
про звільнення від плати за харчування, довідки з військової частини або 
інших військових формувань, щодо перебування військовослужбовця в зоні 
ООС. 

3.4. Діти, віднесені до категорії 1.4 звільняються від плати за харчування на 
підставі таких документів: заяви матері (батька) або особи, яка їх заміняє, 



про звільнення від плати за харчування, копії посвідчення інваліда війни, що 
отримано внаслідок служби в зоні АТО/ООС. 

3.5. Діти віднесені до категорії 1.5 звільняються від плати за харчування на 

підставі таких документів: заяви матері (батька) або особи, яка їх заміняє, 

про звільнення від плати за харчування, копії довідки з військової частини 

або інших військових формувань, щодо перебування військовослужбовця у 

полоні, визнання його зниклим безвісти, тощо. 

4. Учні, вихованці, які віднесені до категорій, зазначених в пунктах 1.1., 

1.2., 1.4., 1.6. звільняються від плати за харчування з дня подання заяви до 

закладу освіти до 31 грудня 2022 року». 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради                                          Людмила ЛИННИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
У К Р А Ї Н А  

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т  

  

Р І Ш Е Н Н Я  

  

від  09  грудня  2021 року                               № 453 

                                         м. Мала Виска 

Про надання гр. Шинкарю Д.П., 

07.12.1982р.н., дозволу на 

укладення договору оренди 

нерухомого майна від імені дітей 

з ТОВ «Хюррем» 

 

 

 Розглянувши письмове звернення гр. Шинкар Д.П., 07.12.1982р.н., яке 

надійшло 04.10.2021, № Ш-1929-П до Маловисківської міської ради, щодо 

надання дозволу на укладення договору оренди нежитлового приміщення 

(комплексу), який знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер 

3523110100:50:004:0055, за адресою: вулиця Челюскіна, будинок 1, місто 

Мала Виска, Новоукраїнського району, Кіровоградська область, загальною 

прощею 603,8кв.м., від імені дітей, Шинкар Валерії Дмитрівни, 23.03.2006 

року народження, Шинкар Володимира Дмитровича, 03.10.2007 року 

народження, Шинкар Павла Дмитровича, 28.06.2016 року народження, із 

товариством з обмеженою відповідальністю «Хюррем» та письмового 

звернення гр. Шинкар Дмитра Павловича, 07.12.1982 року народження, і 

звернення, яке надійшло 19.10.2021, № Ш-2011-П до Маловисківської міської 

ради із уточненнями, щодо надання дозволу на укладення договору оренди 

нежитлового приміщення (комплексу) за адресою: вулиця Челюскіна, 

будинок 1, місто Мала Виска, Новоукраїнського району, Кіровоградська 

область, загальною прощею 603,8кв.м., на земельній ділянці кадастровий 

номер 3523110100:50:004:0055, від імені дітей,  Шинкар Валерії Дмитрівни, 

23.03.2006 року народження, Шинкар Володимира Дмитровича, 03.10.2007 

року народження, Шинкар Павла Дмитровича, 28.06.2016 року народження, у 

частині 1/32 частки комплексу на кожну дитину із подальшим укладення 

законним представником гр. Шинкар Дмитром Павловичем, договору оренди 

з товариством із обмеженою відповідальністю «Хюррем» на термін 5 років, 

витяг з протоколу засідання Комісії з питань захисту прав дитини 



Маловисківської міської ради від 23.11.2021, клопотання служби у справах 

дітей Маловисківської міської ради від 26.11.2021 і подані документи, 

відповідно до ч. 1, ст. 19, ст. 177 Сімейного кодексу України, ст. 30, ст. 31, ст. 

32, ст. 34, ст. 35, ст. 203, ст. 242 Цивільного кодексу України, ст. 17, ст. 18 

Закону України «Про охорону дитинства», пунктів 65-67 Порядку 

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

прав дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 866 

«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав 

дитини», керуючись пп. 4 п. “б” ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», захищаючи майнові інтереси дітй, виконавчий 

комітет Маловисківської міської ради, -  

 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати гр. Шинкарю Дмитру Павловичу, 07.12.1982 року народження, 

дозвіл на укладення договору оренди нежитлового приміщення (комплексу), 

за адресою:вулиця Челюскіна, будинок 1, місто Мала Виска, 

Новоукраїнського району, Кіровоградська область, загальною прощею 

603,8кв.м., на земельній ділянці кадастровий номер 3523110100:50:004:0055, 

з товариством із обмеженою Відповідальністю «Хюррем» від імені дітей; 

- Шинкар Валерії Дмитрівни, 23.03.2006 року народження, у частині 1/32 

комплексу, яке належить їй на підставі свідоцтва про право на спадщину за 

законом № 316 від 05.10.2020, до досягнення повноліття, набуття повної 

право-, дієздатності; 

- Шинкар Володимира Дмитровича, 03.10.2007 року народження, у 

частині 1/32 комплексу, яке належить йому на підставі свідоцтва про на 

спадщину за законом № 317 від 05.10.2020, до досягнення повноліття, 

набуття повної право-, дієздатності; 

- Шинкар Павла Дмитровича, 28.06.2016 року народження, у частині 

1/32 комплексу, яке належить йому на підставі свідоцтва про право власності 

на спадщину за законом № 318 від 05.10.2020, терміном на 5 років. 

2. Попередити законного представника дітей гр. Шинкаря Д.П., 

07.12.1982р.н., про відповідальність за порушення чинного законодавства 

щодо захисту майнових прав дітей. 

3. Зобов’язати гр. Шинкаря Д.П., 07.12.1982р.н., після укладання 

договору оренди нежитлового приміщення (комплексу), за адресою: вулиця 

Челюскіна, будинок 1, місто Мала Виска, Новоукраїнського району, 

Кіровоградська область, загальною прощею 603,8кв.м., на земельній ділянці 

кадастровий номер 3523110100:50:004:0055, з ТОВ «Хюррем» від імені дітей, 

Шинкар Валерії Дмитрівни, 23.03.2006 року народження, у частині 1/32 

комплексу, яке належить їй на підставі свідоцтва про право на спадщину за 

законом № 316 від 05.10.2020, до досягнення повноліття, набуття повної 

право-, дієздатності; 



- Шинкар Володимира Дмитровича, 03.10.2007 року народження, у 

частині 1/32 комплексу, яке належить йому на підставі свідоцтва про на 

спадщину за законом № 317 від 05.10.2020, до досягнення повноліття, 

набуття повної право-, дієздатності; 

- Шинкар Павла Дмитровича, 28.06.2016 року народження, у частині 

1/32 комплексу, яке належить йому на підставі свідоцтва про право власності 

на спадщину за законом № 318 від 05.10.2020, терміном на 5 років, надати 

службі у справах дітей Маловисківської міської ради копію договору оренди 

та витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступника голови 

Комісії з питань захисту прав дитини Маловисківської міської ради Жовтило 

А.В. 

 

 

Міський голова                 Юрій ГУЛЬДАС 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
У К Р А Ї Н А  

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т  

  

Р І Ш Е Н Н Я  

  

від  09  грудня  2021 року                  № 454 

 м. Мала Виска 

 

Про доцільність позбавлення                       

гр. Корвякової О.А., 

05.09.1975р.н., батьківських прав і 

затвердження висновку Комісії з 

питань захисту прав дитини від 

23.11.2021 

 

 

1. Розглянувши письмове звернення гр. Корвякової Надії Олександрівни,                   

07.04.1955 року народження, яке надійшло 08.11.2021, № К-2133-П до 

Маловисківської міської ради, щодо доцільності позбавлення гр. Корвякової 

Олени Андріївни, 05.09.1975 року народження, яка та зареєстрована за 

адресою: вулиця О. Ковтуна, будинок 140, місто Мала Виска, 

Новоукраїнського району, Кіровоградської області, проживає за адресою: 

вулиця Західна будинок 14 Г, квартира 25, місто Київ, батьківських прав 

відносно дитини Корвякова Володимира Миколайовича, 11.03.2015 року 

народження, за ухилення   від виконання ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ч. 4, 

ст. 155, ст. 180 Сімейного кодексу України, а саме: забезпечення права 

дитини на належне батьківське виховання, піклування про здоров’я дитини, 

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 ч. 4, ст. 155, п. 2, ч. 1, ст. 164 Сімейного Кодексу України, є 

підставою позбавлення батьківських прав у судовому поряду. 

Клопотання служби у справах дітей Маловисківської міської ради, від 

26.11.2021 щодо доцільності позбавлення гр. Корвякової О.А., 05.09.1975р.н., 



батьківських прав відносно сина Корвякова В.М., 11.03.2015р.н. і 

затвердження висновку Комісії з питань захисту прав дитини від 23.11.2021. 

Витяг з протоколу засідання Комісії з питань захисту прав дитини 

Маловисківської міської ради від 23.11.2021 року та подані документи. 

Керуючись підпунктом 4, п. «б», ч. 1, ст. 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», п. 2, п. 4, ч. 1 ст. 164, ст. 180 Сімейного 

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

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

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

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

справах 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 малолітньої 

дитини виконавчий комітет Маловисківської міської ради –  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. За доцільне, позбавити гр. Корвякову Олену Андріївну, 05.09.1975 року 

народження, батьківських прав відносно сина Корвякова Володимира 

Миколайовича, 11.03.2015 року народження, за ухилення від виконання 

обов’язків по вихованню дитини. 

2. Затвердити висновок Комісії з питань захисту прав дитини 

Маловисківської міської ради, про доцільність позбавлення гр. Корвякової 

Олени Андріївни, 05.09.1975 року народження, батьківських прав відносно 

сина Корвякова Володимира Миколайовича, 11.03.2015 року народження, за 

ухилення від виконання обов’язків по вихованню дитини, згідно додатку № 

1. 

3. Надати до суду на підставі ухвали про відкриття провадження щодо 

позбавлення   гр. Корвякової Олени Андріївни, 05.09.1975 року народження, 

батьківських прав відносно сина Корвякова Володимира Миколайовича, 

11.03.2015 року народження, висновок Комісії   з питань захисту прав дитини 

від 23.11.2021 «Про доцільність позбавлення                                    гр. 

Корвякової О.А., 05.09.1975р.н., батьківських прав і затвердження висновку 

Комісії з питань захисту прав дитини від 23.11.2021». 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступника голови 

Комісії з питань захисту прав дитини Маловисківської міської ради Жовтило 

А.В. 

 

 

Міський голова                               Юрій ГУЛЬДАС 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВОК 

Комісії з питань захисту прав дитини Маловисківської міської ради, 

про доцільність позбавлення гр. Корвякової Олени Андріївни, 05.09.1975 

року народження, батьківських прав відносно сина 

Корвякова Володимира Миколайовича, 11.03.2015 року народження, 

за ухилення від виконання обов’язків 

 

2. На засідання Комісії з питань захисту прав дитини Маловисківської 

міської ради  від 23.11.2021, на підставі письмового звернення гр. Корвякової 

Надії Олександрівни,  07.04.1955 року народження, яке надійшло 08.11.2021, 

№ К-2133-П до Маловисківської міської ради, щодо доцільності позбавлення 

гр. Корвякової Олени Андріївни, 05.09.1975 року народження, яка та 

зареєстрована за адресою: вулиця О. Ковтуна, будинок 140, місто Мала 

Виска, Новоукраїнського району, Кіровоградської області, проживає за 

адресою: вулиця Західна будинок 14 Г, квартира 25, місто Київ, батьківських 

прав відносно дитини Корвякова Володимира Миколайовича, 11.03.2015 

року народження, за ухилення   від виконання ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, 

ч. 4, ст. 155, ст. 180 Сімейного кодексу України, а саме: забезпечення права 

дитини на належне батьківське виховання, піклування про здоров’я дитини, 

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 ч. 4, ст. 155, п. 2, ч. 1, ст. 164 Сімейного Кодексу України, є 

підставою позбавлення батьківських прав у судовому поряду. 

Винесено питання про доцільність позбавлення гр. Корвякової Олени 

Андріївни, 05.09.1975 року народження, батьківських прав відносно сина 

Корвякова Володимира Миколайовича, 11.03.2015 року народження, за 

ухилення від виконання ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ч. 4, ст. 155, ст. 180 

Сімейного кодексу України, а саме: забезпечення права дитини на належне 

батьківське виховання, піклування про здоров’я дитини, їх фізичний, 

духовний та моральний розвиток, поваги до прав дитини та її людську 

Додаток № 1 

до рішення виконкому міської 

ради від  09  грудня 2021 року № 
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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 ч. 4, ст. 155, п. 2, ч. 1, ст. 164 Сімейного Кодексу України, є 

підставою позбавлення батьківських прав у судовому поряду. 

У період часу з травня 2018 року по листопад 2018 року гр. Корвякова 

О.А., 05.09.1975р.н., проживала за адресою: вулиця О. Ковтуна, будинок 140, 

місто Мала Виска, Кіровоградської області разом з сином Корвяковим 

Володимиром Миколайовичем, 11.03.2015р.н.. 

З травня 2018 року гр. Корвякова О.А., ухиляється від виконання 

обов’язків по вихованню сина Корвяковим Володимиром Миколайовичем, 

11.03.2015 року народження, а саме, не виконує ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 

1, ч. 4, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу України, а саме: забезпечення 

права дитини на належне батьківське виховання, піклування про здоров’я 

дитини, 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 ч. 4, ст. 155, п. 2, ч. 1, ст. 164 Сімейного Кодексу 

України, є підставою позбавлення батьківських прав у судовому поряду. 

 Під час неодноразових обстежень помешкання було встановлено, що у 

будинку дві житлові кімнати, в яких частково проведено ремонтні роботи, 

санітарно-гігієнічні умови порушені. У будинку частково створено умови для 

виховання та розвитку дитини. 

 Дитина відпочивала з матір’ю на одному дивані. Власне ліжко у дитини 

відсутнє. Постільна білизна на дивані в наявності. Іграшки старі, розламані, 

дитячий одяг та взуття зношені. Їжа в наявності, але в недостатній кількості. 

 Присадибна ділянка необроблена. Підсобне господарство не ведеться. 

Заробіток відсутній. Сім’я проживала на державні соціальні виплати при 

народженні, малозабезпеченості та пенсію по втраті годувальника. 

 07.09.2018 від невідомої особи до служби у справах сім’ї та дітей 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради надійшло звернення, про 

те, що у будинку за адресою: вулиця О.Ковтуна, будинок 140, місто Мала 

Виска, Новоукраїнського району, Кіровоградської області, де проживає мати 

з дитиною, збираються сторонні особи жіночої та чоловічої статі, які 

вживають алкогольні напої, виражаються нецензурною лайкою та вчиняють 

бійки у присутності дитини. Мати вживає алкогольні напої та залишає 

дитину на сусідів, чи то сторонніх осіб. 

 Одразу після надходження повідомлення до служби у справах сім’ї та 

дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради, протягом 20хв. 

спільно з представниками ювенальної превенції Маловисківського відділу 

поліції, було організовано виїзд за вказаною адресою для проведення роботи 



щодо встановлення факту загрози життю і здоров’ю дитини і усунення 

причин та умов, що загрожують життю та здоров’ю дитини. 

 Під час обстеження умов проживання сім’ї гр. Корвякової О.А., 

службою у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради спільно з інспектором ювенальної превенції Маловисківського 

відділу поліції, було складено акт обстеження умов проживання сім’ї та 

встановлено, що у будинок складається з веранди та трьох кімнат у віконних 

рамах яких частково наявне, віконне скло. У веранді та кімнатах брудно,                  

наявні недопалки цигарок, порожні пляшки з під алкогольних напоїв, 

брудний посуд. Санітарно-гігієнічні умови порушені та не відповідають 

вимогам. Їжа відсутня. 

 Власне ліжко у дитини відсутнє. Постільна білизна на дивані де спала 

дитина з матір’ю брудна. Іграшки старі, розламані, дитячий одяг та взуття 

зношені. 

 У будинку не створені умови для виховання та розвитку дитини. 

 Присадибна ділянка необроблена. Підсобне господарство не ведеться. 

Заробіток відсутній. Сім’я проживає на державні соціальні виплати при 

народженні, малозабезпеченості та пенсію по втраті годувальника, які гр. 

Корвяковою О.А. використовуються не за призначенням. Окрім цього, на 

момент обстеження умов проживання сім’ї, дитина Корвяков В.М. 

знаходився у сторонніх осіб вдома. 

 Від надання пояснень, з приводу вживання алкогольних напої зі 

сторонніми особами, виражання нецензурною лайкою та вчинення бійок у 

присутності дитини та залишення дитини без нагляду, чи то залишення 

дитини на сусідів, сторонніх осіб, гр. Корвякова О.А., 

відмовилась. 

 Оцінивши ситуацію, яка склалась в сім’ї гр. Корвякової О.А. і те, що за 

місцем проживання вбачається загроза життю та здоров’ю дитини з боку 

матері та сторонніх осіб, службою у справах сім’ї та дітей виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради спільно з представниками ювенальної 

превенції Маловисківського відділу поліції було складено акт про вилучення 

дитини Корвякова Володимира Миколайовича, 11.03.2015р.н. та тимчасово 

влаштовано до баби гр. Корвякової Надії Олександрівни, 07.04.1955р.н. за 

адресою: вул. Європейська, 90, м. Мала Виска, Кіровоградської області до 

моменту вирішення питання щодо подальшого влаштування дитини. 

Не зважаючи на контроль з боку служби у справах сім’ї та дітей 

виконавчого комітету міської ради і те, що на за засіданні Комісії з питань 

захисту прав дитини, яке відбулось 17.07.2018, де гр. Корвяковій О.А. 

05.09.1975р.н., було винесено попередження, за ухилення від виконання ч. 1, 

ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ч. 4, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу України, а 

саме: забезпечення права дитини на належне батьківське виховання, 

піклування про здоров’я дитини, 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 ч. 4, ст. 155, п. 2, п. 4, ч. 1, 

ст. 164 Сімейного Кодексу України, є підставами позбавлення батьківських 

прав у судовому поряду, гр. Корвякова О.А. продовжувала ухилятись від 

виконання обов’язків по вихованню сина Корвякова В.М.. 

 З моменту вилучення Корвякова Володимира Миколайовича, 

11.03.2015 року народження, мати гр. Корвякова О.А., 05.09.1975р.н., з 

дитиною спілкується дуже рідко, продовжує ухилятись від виконання ч. 1, ч. 

2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ч. 4, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу України, а 

саме: забезпечення права дитини на належне батьківське виховання, 

піклування про здоров’я дитини, 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 ч. 4, ст. 155, п. 2, ч. 1, ст. 164 

Сімейного Кодексу України, є підставою позбавлення батьківських прав у 

судовому поряду. 

Беручи до уваги, викладене вище, Комісія з питань захисту прав 

дитини Маловисківської міської ради, керуючись ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч.1, ч. 

4 ст. 155, п. 2, ч. 1,    ст. 164, 180 Сімейного кодексу України, ч. 1 ст. 12, ст. 

17 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 прав дитини, вважає за доцільне: 

1. Позбавити гр. Корвякову Олену Андріївну, 05.09.1975 року 

народження, батьківських прав відносно сина Корвякова Володимира 

Миколайовича, 11.03.2015 року народження, за ухилення від виконання 

обов’язків по вихованню дитини; 

2. Рекомендувати виконавчому комітету Маловисківської міської ради 

винести рішення «Про доцільність позбавлення гр. Корвякової О.А., 

05.09.1975р.н., батьківських прав» і затвердити висновок Комісії з питань 

захисту прав дитини від 23.11.2021. 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради                                         Людмила ЛИННИК 
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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 грудня  2021 року                        №  455 

                                         м. Мала Виска   

 

Про доцільність позбавлення                       

гр. Островської Т.А., 

16.12.1979р.н., батьківських прав і 

затвердження висновку Комісії з 

питань захисту прав дитини від 

23.11.2021 

 

 

Розглянувши письмове звернення гр. Сипливої Галини Федорівни, 

16.01.1956 року народження, яке надійшло 10.11.2021, № С-2160-П до 

Маловисківської міської ради, щодо доцільності позбавлення гр. Островської 

Тетяни Анатолівни, 16.12.1979 року народження, батьківських прав відносно 

дитини Островської Богдани Олександрівни, 29.12.2009 року народження, за 

ухилення від виконання батьківських обов’язків, а саме: піклування про 

здоров’я дитини, його фізичний, духовний та моральний розвиток, поваги до 

прав дитини та  її людської гідності і обов’язок батьків утримувати дитини та 

систематичне вживання алкогольних напоїв, що у відповідності з ч. 4, ст. 155, 

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

батьківських прав у судовому поряду. 

Клопотання служби у справах дітей Маловисківської міської ради, від 

26.11.2021 щодо доцільності позбавлення гр. Островської Тетяни 

Анатолівни, 16.12.1979 року народження, батьківських прав відносно дитини 

Островської Богдани Олександрівни, 29.12.2009 року народження і 

затвердження висновку Комісії з питань захисту прав дитини від 23.11.2021. 

Витяг з протоколу засідання Комісії з питань захисту прав дитини 

Маловисківської міської ради від 23.11.2021 року та подані документи. 

Керуючись підпунктом 4, п. «б», ч. 1, ст. 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», п. 2, п. 4, ч. 1 ст. 164, ст. 180 Сімейного 



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

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

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

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

справах 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 малолітньої 

дитини виконавчий комітет Маловисківської міської ради –  

 

ВИРІШИВ: 

5. За доцільне, позбавити гр. Островську Тетяну Анатолівну, 16.12.1979 

року народження, батьківських прав відносно доньки Островської Богдани 

Олександрівни, 29.12.2009 року народження, за ухилення від виконання 

обов’язків по вихованню дитини та систематичне вживання алкогольних 

напоїв, що є загрозою для його життя та здоров’я. 

6. Затвердити висновок Комісії з питань захисту прав дитини 

Маловисківської міської ради, про доцільність позбавлення гр. Островської 

Тетяни Анатолівни, 16.12.1979 року народження, батьківських прав відносно 

доньки Островської Богдани Олександрівни, 29.12.2009 року народження, за 

ухилення від виконання обов’язків по вихованню дитини та систематичне 

вживання алкогольних напоїв, згідно додатку № 1. 

7. Надати до суду на підставі ухвали про відкриття провадження щодо 

позбавлення гр. Островської Тетяни Анатолівни, 16.12.1979 року 

народження, батьківських прав відносно доньки Островської Богдани 

Олександрівни, 29.12.2009 року народження, висновок Комісії з питань 

захисту прав дитини від 23.11.2021 «Про доцільність позбавлення                                        

гр. Островської Тетяни Анатолівни, 16.12.1979 року народження, 

батьківських прав відносно доньки Островської Богдани Олександрівни, 

29.12.2009 року народження, за ухилення від виконання обов’язків по 

вихованню дитини та систематичне вживання алкогольних напоїв». 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступника голови 

Комісії з питань захисту прав дитини Маловисківської міської ради Жовтило 

А.В. 

 

 

Міський голова                                Юрій ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВОК 

Комісії з питань захисту прав дитини Маловисківської міської ради, 

про доцільність позбавлення гр. Островської Тетяни Анатолівни, 

16.12.1979 року народження, батьківських прав відносно доньки 

Островської Богдани Олександрівни, 29.12.2009 року народження за 

ухилення від виконання обов’язків та систематичне вживання 

алкогольних напоїв 

 

На засідання Комісії з питань захисту прав дитини Маловисківської 

міської ради від 23.11.2021, на підставі письмового звернення гр. Сипливої 

Галини Федорівни, 16.01.1956 року народження, яке надійшло 10.11.2021, № 

С-2160-П до Маловисківської міської ради, щодо доцільності позбавлення гр. 

Островської Тетяни Анатолівни, 16.12.1979 року народження, батьківських 

прав відносно дитини Островської Богдани Олександрівни, 29.12.2009 року 

народження, за ухилення від виконання батьківських обов’язків, а саме: 

піклування про здоров’я дитини, його фізичний, духовний та моральний 

розвиток, поваги до прав дитини та її людської гідності і обов’язок батьків 

утримувати дитини та систематичне вживання алкогольних напоїв, що у 

відповідності з ч. 4, ст. 155, п. 2, п.4, ч. 1 ст. 164 ст. 180 Сімейного Кодексу 

України є підставами позбавлення батьківських прав у судовому поряду. 

Клопотання служби у справах дітей Маловисківської міської ради, від 

26.11.2021 щодо доцільності позбавлення гр. Островської Тетяни 

Анатолівни, 16.12.1979 року народження, батьківських прав відносно дитини 

Островської Богдани Олександрівни, 29.12.2009 року народження, за 

ухилення від виконання батьківських обов’язків, а саме: піклування про 

здоров’я дитини, його фізичний, духовний та моральний розвиток, поваги до 

прав дитини та її людської гідності і обов’язок батьків утримувати дитини та 

систематичне вживання алкогольних напоїв, що у відповідності з ч. 4, ст. 155, 

п. 2, п.4, ч. 1 ст. 164, ст. 180 Сімейного Кодексу України, є підставами 

позбавлення батьківських прав у судовому поряду. 

Винесено питання про доцільність позбавлення гр. Островської Тетяни 

Анатолівни, 16.12.1979 року народження, батьківських прав відносно дитини 

Островської Богдани Олександрівни, 29.12.2009 року народження, за 

Додаток № 1 

до рішення виконкому міської 

ради від 09 грудня 2021 року № 

455    



ухилення від виконання батьківських обов’язків, а саме: піклування про 

здоров’я дитини, його фізичний, духовний та моральний розвиток, поваги до 

прав дитини та її людської гідності і обов’язок батьків утримувати дитини та 

систематичне вживання алкогольних напоїв, що у відповідності з ч. 4, ст. 155, 

п. 2, п.4, ч. 1 ст. 164, ст. 180 Сімейного Кодексу України, є підставами 

позбавлення батьківських прав у судовому поряду. 

 Під час неодноразових обстежень умов проживання сім’ї гр. 

Островської Т.А., яка проживає по вулиці Івана Мазепи, 62, місто Мала 

Виска, Новоукраїнського району, Кіровоградської області, яка перебуває під 

соціальним супроводом та обліку сімей,  що опинились у складних життєвих 

обставинах у зв’язку з ухиленням гр. Островської Т.А., від виконання 

батьківських обов’язків по відношенню до дитини Островської Б.О., 

встановлено, будинок складається з трьох кімнат та веранди. Умови 

проживання незадовільні, санітарно-гігієнічні умови порушені та не 

відповідають нормам. У будинку не прибрано, брудно. Кімнати потребують 

ремонтних робіт. Опалення пічне. Дрова у наявності, але у невеликій 

кількості. Продукти харчування в наявності у недостатній кількості. Світло 

підключене. Присадибна ділянка не оброблена. На подвір’ї не прибрано. 

Підсобне господарство не ведеться. 

Ліжко на якому відпочиває дитина знаходиться в одній кімнаті з 

ліжком батьків. Постіль білизна брудна, зношена. Місце для виконання 

домашніх завдань відсутнє. Особисті речі дитини частково знаходяться в 

тумбі та розкидані по кімнатах. Одяг, взуття дитини брудні зношені рвані. 

 Постійна робота у гр. Островської Тетяни Анатолівни, 16.12.1979 року 

народження та  співмешканця Сипливого Олександра Вікторович, 27.06.1983 

року народження, відсутня. На обліку служби зайнятості у пошуках роботи 

гр. Островська Т.А., гр. Сипливий О.В., не перебувають. 

 Сім’я проживає за рахунок тимчасових заробітків та державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, які використовуються на 

придбання, алкогольних напоїв, цигарок, частково для придбання продуктів 

харчування та оплати за світло. Інший дохід в сім’ї відсутній. 

Дитина Островська Б.О., навчається у КЗ «Маловисківський ліцей                                         

ім. М.Г. Перебейноса». Батьки не цікавиться навчанням доньки, не надають 

їй належного догляду та не приділяє уваги у вихованні. З класним 

керівником не спілкуються. В наслідок чого малолітня Островська Б.О., 

пропускає навчання без поважних причин, знаходиться в темний період доби 

у громадських місцях без супроводу дорослих, чи то у супроводі сторонніх 

осіб або в них вдома. 

 Неодноразово з гр. Островською Т.А., представниками служби у 

справах дітей Маловисківської міської ради (далі - Служба), психологом КЗ 

«Маловисківський ліцей ім. М.Г. Перебейноса», де навчається малолітня 

Островська Б.О., представником ювенальної превенції станції № 1 (м. Мала 

Виска) Новоукраїнського РВП ГУ в Кіровоградській області, фахівцем з 

соціальної роботи Комунального підприємства «Маловисківський центр 



надання соціальних послуг», проводилась індивідуальна профілактична 

робота. 

 Окрім цього, відповідно до інформації Маловисківського відділу 

поліції, гр. Островська Т.А., неодноразово притягався до адміністративної 

відповідальності у порядку  ч. 1, ч. 2, ст. 184 КУпАП, ч.1, ст. 173-2 КУпАП, 

та неодноразово Островській Т.А., було винесено попередження про 

ухилення від виконання батьківських обов’язків відносно доньки 

Островської Б.О., і встановлено терміни для виправлення та покращення 

умов проживання та виховання дитини. 

 09.11.2021, Службою спільно з фахівцем із соціальної роботи КП 

«Маловисківський центр надання соціальних послуг», тимчасово 

виконуючим обов’язки директора КЗ «Маловискіський ліцей ім. Г.М. 

Перебейноса», було проведено обстеження умов проживання сім’ї гр. 

Островської Т.А., яка проживає по вулиці Івана Мазепи, 62, місто               

Мала Виска, Новоукраїнського району, Кіровоградської області, яка 

перебуває під соціальним супроводом та обліку сімей, що опинились у 

складних життєвих обставинах у зв’язку з ухиленням гр. Островської Т.А., 

від виконання батьківських обов’язків по відношенню до дитини Островської 

Б.О., а саме, піклування про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та 

моральний розвиток, поваги до прав дитини та її людської гідності і 

обов’язок батьків утримувати дитини та систематичне вживання алкогольних 

напоїв, не піклування про стан здоров’я дитини, її фізичний, духовний та 

моральний розвиток, поваги до прав дитини та її людської гідності і 

обов’язок батьків утримувати дитину та систематичне вживання алкогольних 

напоїв. 

 Під час обстеження умов проживання сім’ї встановлено, будинок 

номер 62 по вулиця Івана Мазепи 62, в місті Мала виска, Новоукраїнського 

району, Кіровоградської області складається з трьох кімнат та веранди. 

Умови проживання не задовільні, санітарно-гігієнічні умови порушені та не 

відповідають вимогам. На момент обстеження у будинку брудно, не 

прибрано, холодно. Кімнати та будинок, потребують ремонтних робіт. 

Опалення пічне. Дрова та тверде пальне, відсутні. Продукти харчування, 

відсутні. Присадибна ділянка не оброблена. Підсобне господарство не 

ведеться. 

Ліжко на якому відпочиває дитина знаходиться в одній кімнаті з 

ліжком батьків. Постіль білизна брудна, зношена. Місце для виконання 

домашніх завдань відсутнє. Особисті речі дитини частково знаходяться в 

тумбі та розкидані по кімнатах. Одяг, взуття дитини брудні зношені рвані. 

Громадянка Островська Т.А., знаходилась в стані алкогольного 

сп’яніння. 

 Враховуючи викладене вище, і те що гр. Островська Т.А., 

16.12.1979р.н., систематично вживає алкогольні напої, немає наміру й 

бажання покращувати умови проживання, виховання доньки Островської 

Б.О., 29.12.2009р.н., і те що з боку матері гр. Островської Т.А. та її 



співмешканця гр. Сипливого О.В., існує загроза для життя та здоров’я 

дитини. 

 Оцінивши ситуацію, яка склалась в сім’ї гр. Островської Т.А., 

Службою на підставі акту оцінки потреби, малолітню Островську Богдану 

Олександрівну, 29.12.2009 року народження, було вилучено з сім’ї матері гр. 

Островської Тетяни Анатоліївни, 16.12.1979 року народження, і тимчасово 

влаштовано на проживання та виховання до баби гр. Сипливої Галини 

Федорівни, 16.01.1956 року народження за адресою: будинок номер 17, 

вулиця Польова, місто Мала Виска, Новоукраїнський район, Кіровоградська 

область. 

Від надання пояснень щодо ситуації яка склалась в сім’ї гр. Островська 

Т.А.., відмовся, так як, знаходилась в стані алкогольного сп’яніння. 

Беручи до уваги, викладене вище, Комісія з питань захисту прав 

дитини Маловисківської міської ради, керуючись ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч.1, ч. 

4 ст. 155, п. 2, п. 4,  ч. 1, ст. 164, 180 Сімейного кодексу України, ч. 1 ст. 12, 

ст. 17 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 прав дитини, вважає за 

доцільне: 

1. Позбавити гр. Островську Тетяну Анатоліївну, 16.12.1979 року 

народження, батьківських прав відносно доньки Островської Богдани 

Олександрівни, 29.12.2009 року народження; 

2. Рекомендувати виконавчому комітету Маловисківської міської ради 

винести рішення «Про доцільність позбавлення гр. Островської Т.А., 

16.12.1979р.н., батьківських прав» і затвердити висновок Комісії з питань 

захисту прав дитини від 23.11.2021; 

3. У разі винесення та затвердження рішення виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради «Про доцільність позбавлення гр. Островської 

Т.А., 16.12.1979р.н., батьківських прав», Службі, подати до суду позовну 

заяву про позбавлення прав гр. Островської Тетяни Анатоліївни, 16.12.1979 

року народження, батьківських прав відносно доньки                Островської 

Богдани Олександрівни, 29.12.2009 року народження. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради                       Людмила ЛИННИК 

 

 

 



 

 

 

 

               
У К Р А Ї Н А  

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т  

  

Р І Ш Е Н Н Я  

  

від  09 грудня  2021 року              № 456 

                                         м. Мала Виска   

Про попередження гр. Заболотної 

Н.С., 04.01.1987р.н., за ухилення 

від виконання батьківських 

обов’язків і затвердження 

висновку Комісії з питань захисту 

прав дитини від 23.11.2021 

 

 

Розглянувши клопотання служби у справах дітей Маловисківської 

міської ради від 26.11.2021 «Про попередження гр. Заболотної Н.С., 

04.01.1987р.н., за ухилення від виконання батьківських обов’язків» і 

затвердження висновку Комісії з питань захисту прав дитини від 23.11.2021, 

витяг з протоколу засідання десятої Комісії з питань захисту прав дитини 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 23.11.2021 та подані 

документи. 

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

самоврядування в Україні» ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 164, ст. 180 

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

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

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

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

справах 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 малолітньої 

дитини, виконавчий комітет Маловисківської міської ради - 

 

ВИРІШИВ: 



1. Попередити гр. Заболотну Наталію Станіславівну, 04.01.1987 року 

народження, за ухилення від виконання батьківських обов’язків, а саме, не 

виконання ч. 1, ч. 2, ч. 4, ч. 7,    ст. 150, ч. 1, ч. 4, ст. 155, ст. 180 Сімейного 

Кодексу України, піклування про дітей Заболотну Олену Ігорівну, 08.08.2018 

року народження, Дорошенко Анатолія Ігорівича, 22.06.2021 року 

народження, піклування про дітей, слідкування за їх станом здоров’я, 

фізичним, духовним, моральним розвитком, поваги до прав дітей, 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 

дітей до самостійного життя і обов’язок батьків утримувати дітей, що у 

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

є підставами, позбавлення батьківських прав у судовому порядку. 

2. Встановити гр. Заболотній Наталії Станіславівні, 04.01.1987 року 

народження, термін у строк тридцяти робочих днів, починаючи з наступного 

дня проведення Комісії з питань захисту прав дитини з метою усунення 

причин ухилення та неналежного виконання батьківських обов’язків, 

передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 4, ч. 7, ст. 150, ч. 1, ч. 4, ст. 155, ст. 180 180 

Сімейного Кодексу України та створення за місцем проживання у будинку 

34, по вулиці Пятихатській, в селі Паліївка, Новоукраїнського району, 

Кіровоградської області, належних умов для виховання, утримання та 

розвитку дітей. 

3. Закріпити за сім’єю міждисциплінарну команду для організації 

соціального захисту дитини у складі: 

- спеціаліста служи у справах дітей Маловисківської міської ради, 

Рудого С.І.; 

- фахівця з соціальної роботи Комунального підприємства 

«Маловисківський центр надання соціальних послуг», Горову О.В.; 

- старосту Паліївського старостинського округу, Шамку Л.В.; 

- завідуючу Паліївськм ФАП, Дрозд В.О.; 

- інспектора ювенальної превенції відділення №1 (м. Мала Вика) 

Новоукраїнського РВП в Кіровоградській області, Перехрест І.І.. 

4. 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 Заболотної Олени Ігорівни, 08.08.2018 року 

народження, Дорошенко Анатолія Ігоровича, 22.06.2021 року народження в 

сім’ї матері гр. Заболотної Наталії Станіславівни, 04.01.1987 року 

народження. 

5. Затвердити висновок Комісії з питань захисту прав дитини 

Маловисківської міської ради, про попередження гр. Заболотної Н.С., 

04.01.1987р.н., за ухилення від виконання батьківських обов’язків, 

передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 4, ч. 7, ст. 150, ч. 1, ч. 4, ст. 155, ст. 180 180 

Сімейного Кодексу України, а саме, піклування про дітей Заболотну Олену 

Ігорівну, 08.08.2018 року народження, Дорошенко Анатолія Ігоровича, 

22.06.2021 року народження , слідкування за їх станом здоров’я, фізичним, 



духовним, моральним розвитком, поваги до прав дітей, 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 дітей до самостійного 

життя і обов’язок батьків утримувати дітей, що у відповідності з ч. 4, ст. 155,   

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

батьківських прав у судовому порядку, на підставі витягу з протоколу 

засідання десятої Комісії з питань захисту прав дитини Маловисківської 

міської ради від 23.11.2021 (згідно додатку 1). 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступника голови 

Комісії з питань захисту прав дитини Маловисківської міської ради Жовтило 

А.В. 

 

 

 

Міський голова                                  Юрій ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Додаток № 1 

до рішення виконкому від 

09 грудня 2021 року № 456 

 

ВИСНОВОК 

Комісії з питань захисту прав дитини 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради 

про попередження гр. Заболотній Наталії Станіславівні, 04.01.1987 року 

народження, 

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

4, ст. 150, 

ч. 1, ч. 4, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу України, відносно дітей 

Заболотної Олени Ігорівни, 08.08.2018 року народження, 

Дорошенко Анатолія Ігоровича, 22.06.2021 року народження 

 

На засідання комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому 

комітеті Маловисківської міської ради від 23 листопада 2021 року на підставі 

клопотання служби у справах дітей Маловисківської міської ради, винесено 

питання щодо попередження гр. Заболотній Наталії Станіславівні, 04.01.1987 

року народження, за ухилення від виконання батьківських обов’язків, а саме, 

невиконання ч. 1, ч. 2, ч. 4, ч. 7, ст. 150, ч. 1, ч. 4, ст. 155,  ст. 180 Сімейного 

Кодексу України, піклування про дітей Заболотну Олену Ігорівну, 08.08.2018 

року народження, Дорошенко Анатолія Ігоровича, 22.06.2021 року 

народження, слідкування за станом здоров’я дітей, їх фізичним, духовним, 

моральний розвиток, поваги до прав дітей, 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 дітей до самостійного життя і 

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

4, ч. 1 ст. 164 Сімейного Кодексу України, є підставами позбавлення 

батьківських прав у судовому поряду. 

Службою у справах дітей міської ради (далі - Служба) спільно з 

фахівцями з соціальної роботи КП «Маловисківськкий центр надання 

соціальних послуг», представниками Паліївського старостинського округу, у 

період з 2018 року по листопад   2021 року, неодноразово проводились 

обстеження умов проживання сім’ї гр. Заболотної Н.С., 04.01.1987р.н., та 

співмешканця Дорошенко І.П., 11.09.1985р.н., які проживають по вулиці 

Пятихатській 34 в селі Паліївка, Новоукраїнського району, Кіровоградської 

області, яка перебувають під соціальним супроводом КП «Маловисківськкий 

центр надання соціальних послуг», як така, що опинились у складних 



життєвих обставинах у зв’язку з ухиленням гр. Заболотною Н.С., від 

виконання батьківських обов’язків по відношенню до дітей Заболотної О.І., 

08.08.2018р.н., Дорошенко А.І., 22.06.2021 року народження, а саме, 

піклування про дітей, слідкування за станом здоров’я дітей, їх фізичним, 

духовним, моральний розвиток, поваги до прав дітей, 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 дітей до самостійного 

життя і обов’язок батьків утримувати дітей піклування про дитину, 

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 дітей до досягнення ними повноліття та систематичне 

вживання алкогольних напоїв, що у відповідності ч. 4, ст. 155,    п. 2, п.4, ч. 1 

ст. 164 Сімейного Кодексу України, є підставами позбавлення батьківських 

прав у судовому порядку. 

 Під час обстежень встановлено, будинок складається з двох кімнат та 

веранди. Умови проживання задовільні, санітарно-гігієнічні умови у межах 

норм. На моменти обстежень у будинку прибрано. Кімнати потребують 

ремонтних робіт. Опалення пічне. Дрова у наявності, але у невеликій 

кількості. Продукти харчування в наявності. Світло підключене. Присадибна 

ділянка не оброблена. Ведеться підсобне господарство. 

 У дітей в наявності одне окреме ліжко для відпочинку однієї дитини. 

Інша дитина відпочиває з матір’ю на одному ліжку. 

 Одяг та взуття у дітей в наявності, але зношені. Чисті лише деякі речі. 

Іграшки старі, розламані. 

 Заболотна Н.Т., перебуває у декретній відпустці. Співмешканець гр. 

Дорошенко І.П., працює у Палівському старостаті. 

 Сім’я проживає за рахунок заробітної плати гр. Дорошенка І.П. та 

державних соціальних виплат на дітей при народженні. 

 Отримані кошти, використовуються на придбання, продуктів 

харчування, алкогольних напоїв, цигарок, оплати за світло. Окрім цього гр. 

Заболотна Н.С., отримує кошти за оренду земельного паю. Інший дохід в 

сім’ї відсутній. 

 Дитина Заболотна О.І, відвідує дитячий садок. Батьки виявляють 

інтересу до успіхів дитини. Постійно спілкуються з вихователем по 

телефону. 

 Враховуючи викладене вище та обставини, що сім’я гр. Заболотної 

Н.С., гр. Дорошенка І.П., перебуває під перебуває під соціальним 

супроводом. 

Комісія з питань захисту прав дитини Маловисківської міської ради, 

вважає  за доцільне: 

1. Винести попередження гр. Заболотній Наталії Станіславівні, 04.01.1987 

року народження, яка проживають за адресою: вулиця П’ятихатська, 34, село 

Паліївка, Новоукраїнського району, Кіровоградської області, за ухилення від 



виконання батьківських обов’язків, відносно дітей Заболотної Олени 

Ігорівни, 08.08.2018 року народження, Дорошенко Анатолія Ігоровича, 

22.06.2021 року народження, а саме: ч. 1, ч. 2, ч. 4, ч. 7,  ст. 150, ч. 1, ч. 4, ст. 

155, ст. 180 Сімейного Кодексу України, піклування про дітей, слідкування за 

їх станом здоров’я, фізичним, духовним, моральним розвитком, поваги до 

прав дітей, 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 дітей до самостійного життя і обов’язок батьків 

утримувати дітей, що у відповідності з ч. 4, ст. 155,   п. 2, п. 4, ч. 1 ст. 164 

Сімейного Кодексу України, є підставами позбавлення батьківських прав у 

судовому поряду; 

2. Встановити, гр. Заболотній Н.С., 04.01.1987р.н., випробувальний 

термін протягом тридцяти робочих днів, починаючи з наступного дня 

проведення Комісії з питань захисту прав дитини Маловисківської міської 

ради, з метою усунення причин ухилення та неналежного виконання 

батьківських обов’язків, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 4, ч. 7, ст. 150,  ч. 1, ч. 4, 

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

ст. 180 Сімейного Кодексу України та створення за місцем проживання у 

будинку 34, по вулиці Пятихатській в селі Паліївка, Новоукраїнського 

району, Кіровоградської області, належних умов для виховання, утримання 

та розвитку дітей. 

3. Закріпити за сім’єю міждисциплінарну команду для організації 

соціального захисту дитини у складі: 

- спеціаліста служи у справах дітей Маловисківської міської ради, 

Рудого С.І.; 

- фахівця з соціальної роботи Комунального підприємства 

«Маловисківський центр надання соціальних послуг», Горову О.В.; 

- старосту Паліївського старостинського округу, Шамку Л.В.; 

- завідуючу Паліївськм ФАП, Дрозд В.О.; 

- інспектора ювенальної превенції відділення №1 (м. Мала Вика) 

Новоукраїнського РВП в Кіровоградській області, Перехрест І.І.. 

4. У разі не виправлення ситуації, яка склалась в сім’ї гр. Заболотної Н.С., 

Службі у справах дітей, подати на чергове засідання Комісії з питань захисту 

прав дитини Маловисківської міської ради клопотання із винесенням питання, 

щодо доцільності позбавлення гр. Заболотної Наталії Станіславівни, 

04.01.1987 року народження, батьківських прав відносно дітей, за ухилення 

від виконання ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ч. 4, ст. 155, ст. 180 Сімейного 

Кодексу України, що у відповідності з ч. 4, ст. 155, п. 2, п. 4, ч. 1 ст. 164 

Сімейного Кодексу України є підставами позбавлення батьківських прав у 

судовому порядку; 

5. Рекомендувати виконавчому комітету Маловисківської міської ради 

винести рішення «Про попередження гр. Заболотної Н.С., 04.01.1987р.н., за 

ухилення від виконання батьківських обов’язків» і затвердити висновок 

Комісії з питань захисту прав дитини   від 23.11.2021. 

 



 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради                 Людмила ЛИННИК 

 
 

 

 
У К Р А Ї Н А  

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т  

  

Р І Ш Е Н Н Я  

  

від  09 грудня  2021 року               № 457 

                                         м. Мала Виска   

 

Про попередження гр. Грузін 

Я.О., 07.01.1984р.н., гр. Грузін 

С.С., 22.10.1989р.н., за ухилення 

від виконання батьківських 

обов’язків і затвердження 

висновку Комісії з питань захисту 

прав дитини від 23.11.2021 

 

 

Розглянувши клопотання служби у справах дітей Маловисківської 

міської ради від 26.11.2021 «Про попередження гр. Грузін Я.О., 

07.01.1984р.н., гр. Грузін С.С., 22.10.1989р.н., за ухилення від виконання 

батьківських обов’язків» і затвердження висновку Комісії з питань захисту 

прав дитини Маловисківської міської ради від 23.11.2021», витяг з протоколу 

засідання десятої Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради від 23.11.2021 та подані документи. 

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

самоврядування в Україні» ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 164, ст. 180 

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

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

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

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

справах 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 малолітньої 

дитини, виконавчий комітет Маловисківської міської ради - 

 

ВИРІШИВ: 

4. Попередити гр. Грузін Яну Олександрівну, 07.01.1984 року 

народження, гр.. Грузін Сергія Сергійовича, 22.10.1989 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 Грузін Софію Сергіївну, 12.02.2015 року народження, його станом 

здоров’я, фізичним, духовним та моральний розвитком, здобуття дитиною 

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

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

155, п. 2, ч. 1 ст. 164 Сімейного Кодексу України, є підставою, позбавлення 

батьківських прав у судовому порядку. 

5. Встановити гр. Грузін Яні Олександрівні, 07.01.1984 року народження,                                       

гр. Грузін Сергію Сергійовичу, 22.10.1989 року народження, термін у строк 

тридцяти робочих днів, починаючи з наступного дня проведення Комісії з 

питань захисту прав дитини з метою усунення причин ухилення та 

неналежного виконання батьківських обов’язків, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4, 

ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу України та створення за 

місцем проживання у будинку 94, по вулиці Челюскіна, в місті Мала Виска, 

Новоукраїнського району, Кіровоградської області, належних умов для 

виховання, утримання та розвитку дитини. 

6. Закріпити за сім’єю міждисциплінарну команду для організації 

соціального захисту дитини у складі: 

- спеціаліста служи у справах дітей Маловисківської міської ради, 

Рудого С.І.; 

- фахівця з соціальної роботи Комунального підприємства 

«Маловисківський центр надання соціальних послуг», Горову О.В.; 

- тимчасово виконуючого обов’язки директора КЗ «Маловисківський 

ліцей  ім. Г.М. Перебейноса», Самченко А.О.; 

- соціального педагога КЗ «Маловисківський ліцей ім. Г.М. 

Перебейноса», Чебану А.С.; 

- практикуючого психолога КЗ «Маловисківський ліцей ім. Г.М. 

Перебейноса», Федорової О.Ф.; 

- класного керівника 1 А класу КЗ «Маловисківський ліцей ім. Г.М. 

Перебейноса», Лисенко О.М; 

- медичної сестри КЗ «Маловисківський ліцей ім. Г.М. Перебейноса», 

Кравченко І.В.; 

- інспектора ювенальної превенції відділення №1 (м. Мала Вика) 

Новоукраїнського РВП в Кіровоградській області, Перехрест І.І.. 

4. 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 Грузін Софії Сергіївни, 12.02.2015 року 



народження у сім’ї батьків гр. Грузін Яни Олександрівни, 07.01.1984 року 

народження, гр. Грузін Сергія Сергійовича, 22.10.1989 року народження. 

5. Затвердити висновок Комісії з питань захисту прав дитини 

Маловисківської міської ради, про попередження гр. Грузін Яни 

Олександрівни, 07.01.1984 року народження, гр.  Грузін Сергія Сергійовича, 

22.10.1989 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 Грузін Софію Сергіївну, 12.02.2015 року народження, її здоров’я, 

фізичний, духовний та моральний розвиток, поваги до прав дитини та його 

людської гідності, виховання в дусі поваги до прав та свобод інших людей, 

любові до своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини, готування 

його до самостійного життя і обов’язок батьків утримувати дитину що у 

відповідності з ч. 4 ст. 155, п. 2, п. 4, ч. 1 ст. 164 Сімейного кодексу України,                      

є підставами позбавлення батьківських прав у судовому порядку, на підставі 

витягу з протоколу засідання десятої Комісії з питань захисту прав дитини 

Маловисківської міської ради від 23.11.2021 (згідно додатку 1). 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступника голови 

Комісії з питань захисту прав дитини Маловисківської міської ради Жовтило 

А.В. 

 

 

 

Міський голова                                  Юрій ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Додаток № 1 

до рішення виконкому від 

09 грудня 2021 року № 457 

 

ВИСНОВОК 

Комісії з питань захисту прав дитини 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради 

про попередження гр. Грузін Яни Олександрівни, 07.01.1984р.н., гр. 

Грузін Сергія Сергійовича, 22.10.1989р.н., за ухилення від виконання 

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

180 Сімейного Кодексу України, відносно 

доньки Грузін Софії Сергіївни, 12.02.2015 року народження 

 

На засідання комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому 

комітеті Маловисківської міської ради від 23 листопада 2021 року на підставі 

клопотання служби у справах дітей Маловисківської міської ради, винесено 

питання щодо попередження  гр. Грузін Яни Олександрівни, 07.01.1984 року 

народження, гр. Грузін Сергія Сергійовича, 22.10.1989 року народження, за 

ухилення від виконання батьківських обов’язків, а саме  ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 

150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу України, піклування про Грузін 

Софії Сергіївни, 12.02.2015 року народження, слідкуванням за її станом 

здоров’я, фізичним, духовним та моральним 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 та 

систематичне вживання алкогольних напоїв, що у відповідності з ч. 4, ст. 155, 

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

позбавлення батьківських прав у судовому порядку. 

Службою у справах дітей міської ради (далі - Служба) спільно з 

фахівцями з соціальної роботи КП «Маловисківськкий центр надання 

соціальних послуг», представниками поліції, у період з квітня 2020 року по 

листопад 2021 року неодноразово проводились обстеження умов проживання 

сім’ї гр. Грузін Я.О., 07.01.1984р.н., гр. Грузін С.С., 22.10.1989р.н., які 

проживають по вулиці Челюскіна, 94, місто Мала Виска, Новоукраїнського 

району, Кіровоградської області, яка перебуває на обліку Служби, як така, 

що опинились у складних життєвих обставинах у зв’язку з ухиленням гр. 

Грузін Я.О., гр. Грузін С.С., від виконання батьківських обов’язків по 

відношенню до дитини Грузін С.С., 12.02.2015р.н., а саме,піклування про 

дитину, 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 та систематичне 

вживання алкогольних напоїв, що у відповідності ч. 4, ст. 155, п. 2, п.4, ч. 1 

ст. 164 Сімейного Кодексу України, є підставою позбавлення батьківських 

прав у судовому порядку. 

 Під час обстежень встановлено, будинок складається з трьох кімнат та 

веранди. Умови проживання незадовільні, санітарно-гігієнічні умови 

порушені та не відповідають нормам. На моменти обстежень у будинку не 

прибрано, брудно. Кімнати потребують ремонтних робіт. Опалення пічне. 

Дрова у наявності, але у невеликій кількості. Продукти харчування в 

наявності. Світло підключене. Присадибна ділянка не оброблена. На подвір’ї 

не прибрано. Підсобне господарство не ведеться. 

 У дитини для відпочинку в наявності розкладне крісло. Постіль білизна 

брудна, зношена. Крісло для відпочинку дитини знаходиться у кімнаті 

батьків. Власна кімната у дитини відсутня. 

 Одяг та взуття в дитини у наявності, але зношені. Чисті лише деякі 

речі. Іграшки старі, розламані. Відсутній стіл для виконання домашніх 

завдань. 

 Постійна робота у гр. Грузін Я.О., 07.01.1984р.н., гр. Грузін С.С., 

22.10.1989р.н., відсутня. 

 Сім’я проживає за рахунок тимчасових заробітків гр. Грузін С.С., 

22.10.1989р.н.. Кошти отримані за рахунок тимчасових заробітків, 

використовуються на придбання, їжі, алкогольних напоїв, цигарок, частково 

оплати за світло. Інший дохід в сім’ї відсутній. 

 Державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям гр. Грузін Я.О. 

та гр. Грузін С.С., не отримують у зв’язку із недбанням ненадання 

відповідних документів до відділу соціального захисту населення, праці, 

охорони здоровя Маловисківської міської ради. 

 Дитина Грузін С.С., навчається у КЗ «Маловисківський ліцей ім. 

Перебейноса». Батьки не виявляють інтересу до успіхів у навчанні дитини. З 

класним керівним спілкуються рідко по телефону. 

 Враховуючи викладене вище та обставини, що сім’я гр. Грузін Я.О., гр. 

Грузін С.С., перебуває під контролем та обліку Служби, перебуває під 

соціальним супроводом та за сім’єю закріплена міждисциплінарна команда, 

встановлено термін для виправлення і те, що дитина відвідує 

загальноосвітній заклад, батьки намагаються слідкувати за станом здоров’я 

дитини, керуючись ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, п. 2, п. 4 ч. 1 ст. 164, ст. 

180 Сімейного кодексу України, ст. 12 Закону України «Про охорону 

дитинства», керуючись 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 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. 

Комісія з питань захисту прав дитини Маловисківської міської ради, 

вважає  за доцільне: 

1. Попередити гр. Грузін Яну Олександрівну, 07.01.1984 року 

народження, гр. Грузін Сергія Сергійовича, 22.10.1989 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 Грузін Софію Сергіївну, 12.02.2015 року народження, його станом 

здоров’я, фізичним, духовним та моральний розвитком, здобуття дитиною 

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

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

155, п. 2, ч. 1 ст. 164 Сімейного Кодексу України, є підставою, позбавлення 

батьківських прав у судовому порядку. 

2. Встановити гр. Грузін Яні Олександрівні, 07.01.1984 року народження,                                       

гр. Грузін Сергію Сергійовичу, 22.10.1989 року народження, термін у строк 

тридцяти робочих днів, починаючи з наступного дня проведення Комісії з 

питань захисту прав дитини з метою усунення причин ухилення та 

неналежного виконання батьківських обов’язків, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4, 

ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу України та створення за 

місцем проживання у будинку 94, вулиця Челюскіна, 94, місто Мала Виска, 

Кіровоградської області, належних умов для виховання, утримання та 

розвитку дитини. 

3. Закріпити за сім’єю міждисциплінарну команду для організації 

соціального захисту дитини у складі: 

- спеціаліста служи у справах дітей Маловисківської міської ради, 

Рудого С.І.; 

- фахівця з соціальної роботи Комунального підприємства 

«Маловисківський центр надання соціальних послуг», Горову О.В.; 

- тимчасово виконуючого обов’язки директора КЗ «Маловисківський 

ліцей  ім. Г.М. Перебейноса», Самченко А.О.; 

- соціального педагога КЗ «Маловисківський ліцей ім. Г.М. 

Перебейноса», Чебану А.С.; 

- практикуючого психолога КЗ «Маловисківський ліцей ім. Г.М. 

Перебейноса», Федорової О.Ф.; 

- класного керівника 1 А класу КЗ «Маловисківський ліцей ім. Г.М. 

Перебейноса», Лисенко О.М; 

- медичної сестри КЗ «Маловисківський ліцей ім. Г.М. Перебейноса», 

Кравченко І.В.; 

- інспектора ювенальної превенції відділення №1 (м. Мала Вика) 

Новоукраїнського РВП в Кіровоградській області, Перехрест І.І.. 

4. 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 Грузін Софії Сергіївни, 12.02.2015 року 

народження у сім’ї батьків гр. Грузін Яни Олександрівни, 07.01.1984 року 

народження, гр. Грузін Сергія Сергійовича, 22.10.1989 року народження. 

4. Рекомендувати виконавчому комітету Маловисківської міської ради 

винести рішення «Про попередження гр. Грузін Я.О., 07.01.1984р.н., гр. 

Грузін С.С., 22.10.1989р.н., за ухилення від виконання батьківських 

обов’язків» та затвердити висновок Комісії з питань захисту прав дитини від 

23.11.2011. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради                     Людмила ЛИННИК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
У К Р А Ї Н А  

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т  

  

Р І Ш Е Н Н Я  

  

від  09 грудня  2021 року               № 458 

                                         м. Мала Виска   

 

  

Про внесення змін до рішення                     

№ 418 від 11 листопада 2021 

року                   та затвердження 

списків дітей,                    які 

опинились у складних                       

життєвих обставинах і 

проживають                            на 

території Маловисківської 

територіальної громади 

 

Розглянувши клопотання служби у справах дітей Маловисківської 

міської ради від 26.11.2021 «Про внесення змін до рішення № 418 від 11 

листопада 2021 року та затвердження списків дітей, які опинились у 

складних життєвих обставинах і проживають                            на території 

Маловисківської територіальної громади», витяг з протоколу засідання 

десятої Комісії з питань захисту прав дитини Маловисківської міської ради 

від 23.11.2021. 

Керуючись статтями 140, 146 конституції України, пп. 4, п. «б», ч. 1, ст. 

34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 

України «Про органи і служби справах дітей та спеціальні установи для 

дітей», постановою Кабінету Міністрів України «Про забезпечення 

соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах» 

від 1 червня 2020 р. № 585, постановою Кабінету Міністрів України                     

«Про організацію надання соціальних послуг» від 1 червня 2020 р. № 587, 

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 з метою 



захисту та забезпечення реалізації прав, свобод дитини, виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради, - 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради                     № 418 від 11 листопада 2021 року «Про внесення 

змін до рішення № 324 від 14 вересня                   2021 року 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). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів влади Жовтило А.В. 

 

 

 

Міський голова                            Юрій ГУЛЬДАС 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток № 1 

до рішення виконкому 

від 09  грудня 2021 року № 

458  

 

СПИСОК  

дітей, які опинились у складних життєвих обставинах і проживають на 

території 

Маловисківської територіальної громади станом на 23.11.2021 

№ 

п/п 
П.І.П. дитини 

Дата 

народження 

П.І.П. батьків, 

(опікунів, 

піклувальників, 

прийомних 

батьків) 

Адреса 

проживання 

Причини 

складних 

життєвих 

обставин 

1. 
Савіна Ольга 

Вікторівна 

09.11.2004р.

н. 

Савіна Інна 

Михайлівна, 

21.07.1983р.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 

2. 

Савін 

Михайло 

Вікторович 

17.11.2008р.

н. 

3. 

Савіна 

Антоніна 

Вікторівна 

15.03.2013р.

н. 

4. 

Громчук 

Вікторія 

Олександрівн

а 

21.03.2007р.

н. 

Громчук 

Тетяна 

Миколаївна, 

07.02.1974р.н., 

вулиця 

Шкільна, 68, 

село Паліївка, 

Новоукраїнськ

низький 

виховний 

потенціал 

батьків 



5. 

Заболотна 

Людмила 

Олександрівн

а 

15.04.2012р.

н. 

Заболотній 

Олександр 

Станіславович

, 

15.03.1982р.н. 

ого району 

Кіровоградсько

ї 

області 

ухилення від 

виконання 

батьківських 

обов’язків, 

сім’я в якій 

існує ризик 

передачі дітей 

до закладів для                 

дітей-сиріт та 

дітей, які 

позбавлені 

батьківського 

піклування 

6. 

Заболотний 

Ярослав 

Олександрови

ч 

09.09.2018р.

н. 

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. 

Бобейко 

Вероніка 

Віталіївна 

29.06.2015р.

н. 

Бобейко 

Антоніна 

Михайлівна, 

18.02.1975р.н. 

Бобейко 

Віталій 

Григорович, 

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 

9. 

Бобейко 

Андрій 

Віталійович 

29.07.2009р.

н. 

10

. 

Бобейко 

Катерина 

Віталіївна 

24.05.2004р.

н. 



12

. 

Шупейко 

Сергій 

Володимиров

ич 

09.01.2006р.

н. 

Шупейко 

Наталія 

Іванівна, 

11.12.1985р.н. 

вулиця 

Київська, 44, 

місто Мала 

Виска, 

Новоукраїнськ

ого району, 

Кіровоградсько

ї області 

низький 

виховний 

потенціал 

матері 

ухилення від 

виконання 

батьківських 

обов’язків, 

сім’я в якій 

існує ризик 

передачі 

дитини до 

закладів для 

дітей-сиріт та 

дітей, які 

позбавлені 

батьківського 

піклування 

13

. 

Шупейко 

Вадим 

Олександрови

ч 

04.05.2007р.

н. 

14

. 

Шупейко 

Артем 

Дмитрович 

06.02.2010р.

н. 

15

. 

Шупейко 

Крістіна 

Дмитрівна 

20.02.2013р.

н. 

16

. 

Шупейко 

Анастасія 

Вікторівна 

16.11.2015р.

н. 

17

. 

Шупейко 

Вікторія 

Вікторівна 

29.01.2019р.

н. 

18

. 

Пантилєєва 

Таїсія 

Олександрівн

а 

03.05.2008р.

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 

19

. 

Пантилєєв 

Дмитро 

Олександрови

ч 

13.03.2014р.

н. 

20

. 

Пантилєєв 

Гнат 

Олександрови

ч 

01.03.2014р.

н. 

21

. 

Корнієнко 

Аліна 

Миколаївна 

06.06.2006р.

н. 

Корнієнко 

Світлана 

Борисівна, 

05.06.1983р.н. 

вулиця 

Матросова 103, 

місто Мала 

Виска, 

Новоукраїнськ

ого району, 

Кіровоградсько

ї області 

низький 

виховний 

потенціал 

матері, 

ухилення від 

виконання 

батьківських 

обов’язків, 

існує ризик 

позбавлення 

батьківських 

прав 

22

. 

Корнієнко 

Костянтин 

Миколайович 

15.04.2010р.

н. 

23

. 

Корнієнко 

Богдана 

Миколаївна 

25.02.2012р.

н. 

24

. 

Корнієнко 

Артем 

Миколайович 

15.12.2013р.

н. 



25

. 

Корнієнко 

Єва 

Миколаївна 

04.03.2020р.

н. 

26

. 

Ніколаєва 

Інна 

Олексіївна 

04.07.2011р.

н. 

Хавренко 

Марина 

Іванівна, 

27.12.1990р.н. 

вулиця Івана 

Сухомлина, 12, 

місто Мала 

Виска, 

Новоукраїнськ

ого району, 

Кіровоградсько

ї області 

низький 

виховний 

потенціал 

матері, 

ухилення від 

виконання 

батьківських 

обов’язків, 

існує ризик 

позбавлення 

батьківських 

прав 

27

. 

Хавренко 

Анастасія 

Русланівна 

09.09.2013р.

н. 

28

. 

Хавренко 

Софія 

Олександрівн

а 

16.09.2018р.

н. 

29

. 

Кубриш 

Ельвіра 

Анатоліївна 

18.08.2009р.

н. 

Опікун 

Клочко Любов 

Іванівна, 

26.06.1962р.н. 

вулиця 

О.Ковтуна, 56, 

місто Мала 

виска, 

Новоукраїнськ

ого району, 

Кіровоградсько

ї області 

Сім’я в якій 

існує фізична 

загроза для 

опікуна з боку 

підопічної 

30

. 

Грузін Софія 

Сергіївна 
12.02.2015 

Грузін Яна 

Олександрівна

, 

07.01.1984р.н., 

Грузін Сергій 

Сергійович, 

22.10.1989р.н. 

вулиця 

Челюскіна, 94, 

місто Мала 

виска, 

Новоукраїнськ

ого району, 

Кіровоградсько

ї області 

низький 

виховний 

потенціал 

батьків, 

ухилення від 

виконання 

батьківських 

обов’язків, 

існує ризик 

позбавлення 

батьківських 

прав 

31

. 

Островська 

Богдана 

Олександрівн

а 

29.12.2009 

Островська 

Тетяна 

Анатоліївна 

16.12.1979р.н. 

вулиця Івана 

Мазепи, 62, 

місто Мала 

Виска, 

Новоукраїнськ

ого району, 

Кіровоградсько

ї області 

низький 

виховний 

потенціал 

матері, 

ухилення від 

виконання 

батьківських 

обов’язків, 

систематичне 

вживання 



алкогольних 

напоїв, існує 

ризик 

позбавлення 

батьківських 

прав 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради                                               Людмила ЛИННИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 09  грудня 2021 року          №  459 

 

м. Мала Виска 

 

Про негайне відібрання дітей                  

від матері 

 

Розглянувши клопотання служби у справах дітей Маловисківської  

міської ради та подані документи, щодо доцільності відібрання дітей 

Плотнікової Марії Олександрівни, 28.11.2017 року народження, Плотнікова 

Олександра Олександровича, 09.10.2020 року народження, від матері гр. 

Плотнікової Олени Олексіївни, 23.02.2000 року народження, встановлено: 

- гр. Плотнікова Олена Олексіївна, 23.02.2000 року народження, 

ухиляється від виконання батьківських обов’язків відносно дітей Плотнікової 

Марії Олександрівни, 28.11.2017 року народження, Плотнікова Олександра 

Олександровича, 09.10.2020 року народження, не поважає дітей, не 

піклується про їх здоров’я, фізичний, духовний та моральний розвиток, не 

виховує дітей у дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до сім’ї 

та родини, свого народу, своєї Батьківщини, не готує дітей до самостійного 

життя, залишає дітей без нагляду чи то сторонніх осіб на тривалий час; 

- 22.11.2021, на підставі акту органу внутрішніх справ України та 

закладу охорони здоров’я про підкинуту чи знайдену дитину та її доставку 

дітей Плотнікову Марію Олександрівну, 28.11.2017 року народження, 

Плотнікова Олександра Олександровича, 09.10.2020 року народження, 

поміщено до КНП «Маловисківська лікарня» місто Мала Виска, ново 

українського району Кіровоградської області; 

- за місцем проживання гр. Плотнікової О.О., не створено умови для 

виховання та розвитку дітей. Кімнати в будинку потребують ремонтних 

робіт. Громадянка   Плотнікова О.О., не бажає та не має наміру покращувати 

і пристосовувати умови для належного виховання та розвитку дітей, 

державної виплати гр. Плотнікова О.О., використовує на придбання 

алкогольних напоїв, цигарок та власні потреби; 



- профілактична робота з гр. Плотніковою О.О., з приводу створення 

належних умов проживання сім’ї, виконання батьківських обов’язків 

відносно дітей, не призвела до позитивного результату, що є загрозою для 

життя та здоров’я дітей Плотнікової М.О., Плотнікова О.О.; 

Згідно з викладеним, виходячи з інтересів дитини, керуючись                                   

частиною 2 статті 170 Сімейного кодексу України, постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.08.2008 року № 866 зі змінами та доповненнями 

«Про діяльність органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав 

дитини», підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради, -  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Зобов’язати начальника служби у справах дітей Маловисківської 

міської ради Захватихату П.В., негайно відібрати малолітніх дітей 

Плотнікову Марію Олександрівну, 28.11.2017 року народження, Плотнікова 

Олександра Олександровича, 09.10.2020 року народження, від матері 

Плотнікової Олени Олексіївни, 23.02.2000 року народження, у зв’язку з 

виникненням безпосередньої загрози для життя та здоров’я дітей з боку 

матері. 

2. Влаштувати Плотнікову Марію Олександрівну, 28.11.2017 року 

народження, Плотнікова Олександра Олександровича, 09.10.2020 року 

народження,до комунального некомерційного підприємства «Маловисківська 

лікарня», Маловисківської міської ради Новоукраїнського району 

Кіровоградської області для проходження медичного огляду та подальшого 

влаштування до комунального некомерційного підприємства 

«Кіровоградський обласний спеціалізований будинок дитини нового типу 

Кіровоградської обласної ради» в місті Кропивницький. 

3. Порушити питання перед КНП «Маловисківська лікарня» (Чурпій К.Л.) 

щодо влаштування малолітніх Плотнікової Марії Олександрівни, 28.11.2017 

року народження, Плотнікова Олександра Олександровича, 09.10.2020 року 

народження, до КНП «Кіровоградський обласний спеціалізований будинок 

дитини нового типу Кіровоградської обласної ради», а саме: 

3.1 Подати клопотання до Департаменту охорони здоров’я Кіровоградської 

обласної державної адміністрації про виділення путівки для малолітніх дітей 

Плотнікової Марії Олександрівни, 28.11.2017 року народження, Плотнікова 

Олександра Олександровича, 09.10.2020 року народження, до КНП 

«Кіровоградський обласний спеціалізований будинок дитини нового типу 

Кіровоградської обласної ради» на повне державне утримання та 

влаштування дітей до вказаного закладу. 



4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради, Жовтило А.В.. 

 

 

 

 

Міський голова        Юрій ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А  

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т  

  

Р І Ш Е Н Н Я  

від  09  грудня  2021 року                № 460 

                                        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 7924,14 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.  

 

Міськийголова                                                                     Юрій ГУЛЬДАС  

  



  

 
У К Р А Ї Н А  

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т  

  

Р І Ш Е Н Н Я  

від  09 грудня 2021 року                                                      № 461   

                                          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 5 911,50 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  

  



  

 
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 грудня 2021 року            № 462  

м. Мала Виска 

 

Про затвердження висновку 

опікунської ради Маловисківської 

міської ради про доцільність 

звільнення Петренка Олександра 

Олександровича, 18.10.1972 р.н. 

від опікунських обов’язків 

відносно підопічного Петренка 

Василя Олександровича, 

15.03.1958 р.н. 

 

 

Відповідно до підпункту 4 пункту б частини першої статті 34, статті 40  

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 67,75 

Цивільного кодексу України, Правил опіки та піклування, затвердженими 

наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, 

Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, 

Міністерства праці та соціальної політики від 26.05.1999 року № 

34/166/131/88, враховуючи депутатське звернення та протокол засідання 

опікунської ради Маловисківської міської ради від 18 листопада 2021 року № 

3,  виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити висновок опікунської ради Маловисківської міської ради 

про доцільність звільнення Петренка Олександра Олександровича, 

18.10.1972 р.н. від опікунських обов’язків відносно підопічного 

Петренка Василя Олександровича, 15.03.1958 р.н. 

2. 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  09 грудня 2021 р.     

                                                                                       № 462 
 

ВИСНОВОК 

Опікунської ради Маловисківської міської ради про доцільність 

звільнення Петренка Олександра Олександровича, 18.10.1972 р.н. від 

опікунських обов’язків відносно підопічного Петренка Василя 

Олександровича, 15.03.1958 р.н. 

 

На засіданні Опікунської ради Маловисківської міської ради від  18 

листопада 2021 року було розглянуто депутатське звернення від Крила Олега 

Анатолійовича. 

У зверненні вказано, що до нього особисто звернувся недієздатний 

Петренко Василь Олександрович, який повідомив, що його опікун Петренко 

Олександр Олександрович залишив його в неопаленому будинку без їжі. На 

підставі звернення Комісією було здійснено виїзд за місцем проживання 

опікуна та підопічного.  В ході обстеження виявлено, що опікуна  Петренка 

Олександра Олександровича вдома немає, підопічний Петренко Василь 

Олександрович знаходиться вдома сам. В будинку холодно, брудно, 

продукти харчування відсутні. В зв’язку з цим Маловисківською міською 

радою як органом опіки та піклування було ініційовано тимчасове 

влаштування до КНП Маловисківської лікарні.  

На підставі обстеження складено акт від 17.11.2021 року № 9. 

 Рішенням виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 11 

листопада 2021 року було затверджено висновок Опікунської ради 

Маловисківської міської ради №4 від 21.10.2021року про винесення 

Петренку О.О., 18.10.1972 р.н. попередження щодо належного виконання 

ним опікунських обов’язків та надання 30-денного терміну для усунення 

недоліків, які були озвучені при огляді умов проживання. 

На запит Маловисківської міської ради від Маловисківського відділу 

поліції ГУНП в Кіровоградській області, було отримано відповідь про 

надходження звернень від Петренка Василя Олександровича про факти 

невиконання його братом Петренком Олександром Олександровичем, 

18.10.1972 р.н., який є його опікуном, обов’язків по його утриманню та 

догляду.  

По даному факту опікун надав Комісії наступні пояснення. З моменту 

спільного проживання між братами складалися нормальні відносини. Але, в 

зв’язку з тим, що підопічний має стійкий психічний розлад, не здатний 



усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними, почалися непорозуміння 

та сварки.  

В ході бесіди  з опікуном з’ясовано, що він не може впоратися з 

опікунськими обов’язками, тому розглядає питання про влаштування 

недієздатного брата до психоневрологічного інтернату.  

Керуючись  ст.67, 75 ЦКУ, Правилами опіки та піклування, 

затверджених наказом Державного комітету України у справах сім’ї та 

молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України 

та Міністерства праці та соціальної політики України, від 26.05.1999 № 

34/166/131/88, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи депутатське звернення та протокол засідання Опікунської ради 

від 18 листопада 2021 року №3, опікунська рада Маловисківської міської 

ради вважає  доцільним звільнити Петренка Олександра Олександровича, 

18.10.1972 р.н. від опікунських обов’язків відносно підопічного Петренка 

Василя Олександровича, 15.03.1958 р.н. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради                                         Людмила ЛИННИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  09 грудня 2021 року        № 463 

 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження висновку 

опікунської ради Маловисківської 

міської ради про доцільність 

встановлення опікуном 

Капустинську Віру Станіславівну, 

24.05.1960 р.н. над її недієздатним 

братом Лимборським Олегом 

Станіславовичем, 26.10.1968 р.н.. 

 

Відповідно до підпункту 4 пункту б частини першої статті 34, статті 40  

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 

55,56,67,71,72,74 Цивільного кодексу України, Правил опіки та піклування, 

затвердженими наказом Державного комітету України у справах сім’ї та 

молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я 

України, Міністерства праці та соціальної політики від 26.05.1999 року № 

34/166/131/88, враховуючи протокол засідання опікунської ради 

Маловисківської міської ради від 18 листопада 2021 року, № 3  виконавчий 

комітет Маловисківської міської ради,- 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити висновок опікунської ради Маловисківської міської ради 

про доцільність встановлення опікуном Капустинську Віру 

Станіславівну, 24.05.1960 р.н. над її недієздатним братом Лимборським 

Олегом Станіславовичем, 26.10.1968 р.н..  

2.  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  09 грудня  2021 р.№ 463 

 

 

ВИСНОВОК 

Опікунської ради Маловисківської міської ради про доцільність 

встановлення опікуном Капустинську Віру Станіславівну, 24.05.1960 р.н. 

над її недієздатним братом Лимборським Олегом Станіславовичем, 

26.10.1968 р.н. 

 

На засіданні Опікунської ради Маловисківської міської ради від  18 

листопада 2021 року було розглянуто заяву, яка надійшла до 

Маловисківської міської ради 2 листопада 2021  року та зареєстрована за № 

К-2102 - П. 

Вивчивши обставини цього питання, розглянувши на засіданні 

опікунської ради Маловисківської міської ради документи та довідки, надані 

заявником, встановлено наступне. 

Капустинська Віра Станіславівна, 24.05.1960 р.н., паспорт ВМ 064549, 

виданий Новоград-Волинським МРВУМВС України в Житомирській області 

від 27.12.1995 року. 

Лимборський Олег Станіславович 26.10.1968 р.н., паспорт ЕА 034447 

виданий Маловисківським РВУМВС від 12.12.1995 року,  проживає за 

адресою: м. Мала Виска, вул. Чабана 70.  

На підставі наданих свідоцтв про народження встановлено, що 

Капустинська В.С. та Лимборський О.С. являються братом та сестрою. 

10 жовтня 2013 року рішенням Маловисківського районного суду 

Кіровоградської області Лимборського Олега Станіславовича визнано 

недієздатним, опікуном встановлено його матір – Лимборську Раїсу 

Олександрівну 01.09.1939 р.н.  

Враховуючи поважний вік матері – Лимборської Раїси Олександрівни, 

якій стало важко виконувати опікунські обов’язки, виникла необхідність для 

встановлення ще одного опікуна для Лимборського О.С. 

За станом здоров'я, відповідно до медичної довідки протипоказань 

щодо виконання повноважень опікуна у гр. Капустинської В.С. не 

встановлено. 

Згідно довідки, виданої Новоград-Волинською міською радою від 

11.10.2021 року № 26, Капустинська Віра Станіславівна працює в органах 

місцевого самоврядування з 29 листопада 2001 року на посаді адміністратора 

ЦНАП Новоград-Волинської міської ради.  



Відповідно до поданої характеристики, за час роботи зарекомендувала 

себе як відповідальний, дисциплінований та сумлінний працівник. За 

характером – спокійна та врівноважена. 

Громадянка Капустинська В.С. має бажання доглядати за рідним 

братом, недієздатним Лимборським О.С. 

Керуючись  ст.60, 63 ЦКУ, Правилами опіки та піклування, 

затверджених спільним наказом Державного комітету України у справах 

сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я 

України та Міністерства праці та соціальної політики України, від 26.05.1999 

№ 34/166/131/88, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

враховуючи протокол від 18.11.2021 року № 3, опікунська рада 

Маловисківської міської ради вважає доцільним призначити опікуном 

Капустинську Віру Станіславівну, 24.05.1960 р.н. над її недієздатним братом 

Лимборським Олегом Станіславовичем, 26.10.1968 р.н. 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради                                               Людмила ЛИННИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 09 грудня 2021 року                                                № 464 

                                                    м. Мала Виска 

 

Про надання одноразової матеріальної 

допомоги  гр. Черському А.В. 

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

         Розглянувши заяву гр. Черського Андрія Віталійовича (паспорт 

002322585 виданий 17 вересня 2018 року), який проживає у м. Мала Виска по 

вул. Сонячна, буд. № 35, з проханням надати матеріальну допомогу, як 

громадянину, який виявив бажання проходити військову службу в Збройних 

силах України та інших формуваннях за контрактом, який набирає чинності з 

29 вересня 2021 року строком на 3 роки керуючись ст. 34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Програми та 

Положення про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам 

Маловисківської міської територіальної громади  на 2021 - 2023 роки, 

затвердженої рішенням міської ради № 321 від 05 березня 2021 року, 

виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Надати гр. Черському Андрію Віталійовичу одноразову матеріальну 

допомогу як громадянину, який виявив бажання проходити військову 

службу в ЗСУ та інших формуваннях за контрактом у розмірі 5000,00 

(п’ять тисяч) грн.  

2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242  «Інші 

видатки на соціальний захист». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило 

А.В. 

Міський голова                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   09 грудня 2021 року                                                         № 465 

                                                             м. Мала Виска 

 

Про надання одноразової матеріальної  

допомоги  гр. Кушнєрьову С.О. 

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

         Розглянувши заяву гр. Кушнєрьова Сергія Івановича (паспорт 

001646140  виданий 13 березня 2018 року), який проживає у с. Первомайське 

по вул. Малахівська, буд. № 13, з проханням надати матеріальну допомогу, 

як громадянину, який виявив бажання проходити військову службу в 

Збройних силах України та інших формуваннях за контрактом, який набирає 

чинності з 26 жовтня 2021 року строком на 3 роки керуючись ст. 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Програми та 

Положення про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам 

Маловисківської міської територіальної громади  на 2021 - 2023 роки, 

затвердженої рішенням міської ради № 321 від 05 березня 2021 року, 

виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

 

4. Надати гр. Кушнєрьову Сергію Олеговичу одноразову матеріальну 

допомогу як громадянину, який виявив бажання проходити військову 

службу в ЗСУ та інших формуваннях за контрактом у розмірі 5000,00 

(п’ять тисяч) грн.  

5. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242  «Інші 

видатки на соціальний захист». 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило 

А.В. 

Міський голова                                                                Юрій ГУЛЬДАС 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  09 грудня 2021 року                                           № 466 

                                                     м. Мала Виска 

 

Про розгляд заяви Ротблат Л.Т., Ротблат О.Г. 

та Ротблата С.О. 

      

       Керуючись ст.ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

Порядком переведення житлових приміщень (житлових будинків) у 

нежитлові та  їх реконструкції під розміщення об’єктів невиробничої сфери і  

нежитлових приміщень  (нежитлових будинків) у житлові на території 

Маловисківської міської територіальної громади, затвердженого рішенням 

Маловисківської міської ради № 694 від 29.08.2017 та розглянувши заяви № 

Р-2188-П від 16.11.2021 р. Ротблат Людмили Теодорівни, № Р-2241-П від 

24.11.2021р. Ротблат Ольги Григорівни, №Р-2240-П від 24.11.2021 р. 

Ротблата Сергія Олександровича з проханням перевести частки спільної 

власності у будинку квартирного типу, що належать їм на підставі свідоцтва 

про право власності на житло від 09.12.1997р. у частки у житловому будинку 

садибного типу, що  знаходиться за адресою вул. Містечкова, 52 у м. Мала 

Виска та враховуючи акт обстеження комісії від 24 листопада 2021 року, 

виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

                                                                В И Р І Ш И В : 

1. Перевести житловий будинок квартирного типу в житловий будинок 

садибного типу, що належить на праві спільної власності гр. Ротблат 

Л.Т., гр. Ротблат О.Г., гр. Ротблату С.О., який розташований за адресою 

вул. Містечкова, 52 у м. Мала Виска. 

2. Направити дане рішення до Маловисківського бюро технічної 

інвентаризації для внесення змін до технічної документації. 

3. Заявникам здійснити заходи щодо внесення змінених відомостей до 

Єдиного державного реєстру. 

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 



 
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 грудня 2021 року                                                   № 467 

                                                             м. Мала Виска 

 

Про розгляд заяви Невойта В.А. 

     

       Керуючись ст.ст. 31, 37 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», та Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності”, 

постановою Кабінету міністрів України № 690 від 07.07.2021 р., «Про 

затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам будівництва, об’єктам 

нерухомого майна»,  Положенням «Про порядок присвоєння поштових адрес 

об'єктам нерухомого майна на території Маловисківської міської 

територіальної громади» затвердженого рішенням сесії Маловисківської 

міської ради № 1084 від 25.11.2021р. та розглянувши заяву гр. Невойта 

Володимира Анатолійовича № Н-2196-П від 16.11.2021р про надання 

дозволу на зміну поштової адреси по вулиці Містечковій, 2а, у м.Мала Виска 

у зв’язку з дублюванням поштової адреси згідно відомостей Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно та враховуючи акт обстеження 

комісії від 24 листопада 2021 року, виконавчий комітет Маловисківської 

міської ради,- 

 

                                                                В И Р І Ш И В : 

1. Змінити поштову адресу житлового будинку в місті Мала Виска по 

вулиці Містечковій, 2 «а» на вул. Містечкова, 2. 

2. Направити дане рішення до Маловисківського Бюро технічної 

інвентаризації для внесення змін до технічної документації. 

3. Заявнику здійснити заходи щодо внесення змінених відомостей до 

Єдиного державного реєстру. 

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 

 

 

 



 

 
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 грудня  2021 року                                                      №  468 

                                                    м. Мала Виска 

 

Про розгляд заяви Воєводи О.П. 

     

         Керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України "Про захист  прав  споживачів", відповідно до 

 Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, затверджених наказом 

Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08 липня 

1996 року № 369, розглянувши заяву Воєводи Олександра Петровича № В-

2179-П від 15.11.2021р., який проживає в с. Оникієве, пр. Лісгоспний, 5 з 

проханням погодити місця розташування об'єкта дрібно роздрібної торгівлі 

ялинками та соснами, виконавчий комітет Маловисківської міської ради, 

 

ВИРІШИВ:  

 

1. Погодити розміщення гр.Воєводі Олександру Петровичу об'єкта дрібно 

роздрібної торгівлі з 17 грудня 2021 року по 31 грудня 2021 року в м. 

Мала Виска по вул. Шевченка (біля магазину Файно Маркет) згідно 

схеми № 8. 

2. Попередити Воєводу Олександра Петровича про необхідність: 

-  утримання прилеглої території в належному санітарному стані; 

- заборону торгівлі в громадському місці тютюновими виробами, 

алкогольними та слабоалкогольними напоями; 

-  дотримання правил торгівлі. 

   3. В разі недотримання вимог пункту 2 даного рішення, дозвіл на 

розміщення об'єкту торгівлі буде скасовано. 

   4.  Координацію дій щодо виконання даного рішення покласти на 

інспектора з благоустрою Комунального Підприємства   «Мала Виска МКП». 

   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 

      

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0372-96


 

 
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 грудня 2021  року                                         № 469 

м. Мала Виска 

Про надання дозволу  на 

проведення робіт по  

видаленню зелених 

насаджень на території 

Олександрівського  

старостинського округу  

Маловисківської  міської 

ради 

 

 Розглянувши заяву старости Олександрівського старостинського 

округу  Маловисківської міської ради В.М.Бобринця  від  01.11.2021  травня  

2021 року   вх. № 3487 з  проханням  провести обстеження зелених 

насаджень, які знаходяться по вул.Центральній  в селі Олександрівка, 

Маловисківського району, щодо гілля дерев, які були пошкоджені внаслідок 

реконструкції дороги М-30, на підставі акта обстеження зелених насаджень, 

що підлягають видаленню № 29  від 16.11.2021 року, згідно висновку комісії 

якої вирішили надати дозвіл на проведення санітарної очистки 

пошкодженого гілля дерев породи «Каштан» - 37 од., яке було пошкоджене 

під час реконструкції автодороги через с.Олександрівка  по вул.Центральна, 

що заважає руху великогабаритного транспорту та на видалення дерева 

«Горіх» - 1 од. біля зупинки по вул.Центральній, враховуючи лист Державної 

екологічної інспекції №2-10326-51 від 11.11.2021 року щодо проведення 

обстеження без залучення представника Інспекції,  відповідно до ст. 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 Закону 

України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони 

тваринного світу» №322-VIII від 9 квітня 2015 року, 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, виконавчий комітет Маловисківської 

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  санітарному підрізуванню сухих, пошкоджених  гілок  зі сторони 

проїжджої частини 38 - дерев  породи «Каштан», які ростуть по 

вул.Центральній в селі Олександрівка; 

- на видалення 1 дерева породи «Горіх» - по вул.Центральній (біля 

зупинки) в селі Олександрівка. 

 2. Попередити керівника комунального підприємства «Мала Виска 

МКП»  Лисенка В.П.: 

- дотримуватися правил охорони праці та безпеки при проведенні 

вищевказаних робіт; 

- деревину спиляного дерева оподаткувати та надавати згідно поданих 

заявок структурних підрозділів міської ради за актом – приймання передачі; 

- забезпечити наведення санітарного порядку в 5-денний термін після 

проведення робіт. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  старосту  

Олександрівського старостинського округу  Маловисківської міської ради 

Бобринця В.М.  

  

 

 

Міський голова                                                                           Юрій ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   09 грудня  2021  року                                 № 470 

м. Мала Виска 

 

Про надання дозволу  на 

проведення робіт по  

видаленню зелених 

насаджень  на території 

с.Первомайське  

  

Розглянувши  заяву  старости Первомайського старостинського округу 

Тупаленко Н.В. від  12  жовтня 2021 року вх. № 3249, з  проханням провести 

обстеження зелених насаджень, які можуть завдати шкоди, на підставі акта 

обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню № 28 від     

16.11.2021 року, згідно висновку комісії вирішили видалити дерева, які 

знаходяться в аварійному стані, сухі, мають розлогі бокові гілки, ростуть під 

лінією ЛЕП,  їхнім віковим станом та становлять загрозу життю мешканцям, 

а саме: породи «Клен американський» - 4 од, «Каштан» - 1 од., «Верба» - 1 

од., «Ясень» - 2 од., «Тополя» - 6 од.,  та  надати дозвіл на розчистку парослі 

та підрізання їх гілля, які заважають руху транспорту по дамбах 

пров.Шкільний, пров.Городський та вул.Малахівська в с.Первомайське,  

враховуючи лист Державної екологічної інспекції №2-10326-51 від 

11.11.2021 року щодо проведення обстеження без залучення представника 

Інспекції, відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо охорони тваринного світу» №322-VIII від 9 квітня 2015 року, 

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, виконавчий 

комітет  Маловисківської 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: «Клен американський» - 4 од, «Каштан» - 1 од., «Верба» - 1 од., 

«Ясень» - 2 од., «Тополя» - 6 од. та  надати дозвіл на розчистку парослі та 

підрізання їх гілля, яке заважає руху транспорту по дамбах пров.Шкільний, 

пров.Городський та вул.Малахівська в с.Первомайське.   

2. Попередити керівника комунального підприємства «Мала Виска 

МКП»  Лисенка В.П.  

- дотримуватися правил охорони праці та безпеки при проведенні 

вищевказаних робіт; 

- деревину спиляних дерев оподаткувати та надавати згідно поданих 

заявок структурних підрозділів міської ради за актом – приймання передачі; 

- забезпечити наведення санітарного порядку в 5-денний термін після 

проведення робіт. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  старосту 

Первомайського старостинського округу .Тупаленко Н.В..  

  

 

  

Міський голова                                                           Юрій ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 09 грудня  2021  року                              № 471 

м. Мала Виска 

 

Про надання дозволу  на 

проведення робіт по  

видаленню зелених 

насаджень  на території 

с.Миролюбівка  

  

Розглянувши  заяву  старости Миролюбівського старостинського округу 

Ткаченко Н.П. від  11  листопада 2021 року вх. №3632, з  проханням провести 

обстеження зелених насаджень, які можуть завдати шкоди, на підставі акта 

обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню № 27 від  

16.11.2021 року, згідно висновку комісії вирішили видалити дерева, які 

знаходяться в аварійному стані, сухі, мають розлогі бокові гілки та їхнім 

віковим станом і становлять загрозу життю мешканцям, а саме: породи «Клен 

американський» - 1 од, «Тополя» - 11 од., на пониження крони дерева 

«Горіх» - 1 од. яке росте під лінією ЛЕП, «Клен американський» - 1 од., та 

провести розчистку сухих гілок дерева породи «Тополя» - 1 од. в 

с.Миролюбівка,  враховуючи лист Державної екологічної інспекції №2-

10430-52 від 15.11.2021 року щодо проведення обстеження без залучення 

представника Інспекції, відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 10 Закону України «Про благоустрій 

населених пунктів», Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо охорони тваринного світу» №322-VIII від 9 

квітня 2015 року, 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, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В:  



 

1.Надати  дозвіл  КП «Мала Виска-МКП»  без оплати їх 

відновлювальної вартості на  проведення   робіт в с.Миролюбівка: 

- пониження крони дерева «Горіх» - 1 од. по вул.Набережна; 

- видалити дерево «Клен американський» - 1 од, «Тополя» - 1 од.; 

пониження крони «Клен американський» 1 од.; проведення санітарної 

обрізки сухих гілок дерева «Тополя» - 1 од. по вул.Центральна; 

- видалити дерева «Тополя» - 10 од. по вул.Південна. 

2. Попередити керівника комунального підприємства «Мала Виска 

МКП»  Лисенка В.П.  

- дотримуватися правил охорони праці та безпеки при проведенні 

вищевказаних робіт; 

- деревину спиляних дерев оподаткувати та надавати згідно поданих 

заявок структурних підрозділів міської ради за актом – приймання передачі; 

- забезпечити наведення санітарного порядку в 5-денний термін після 

проведення робіт. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  старосту 

Миролюбівського старостинського округу Ткаченко Н.П..  

 

 

 

Міський голова                                                                         Юрій ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  09 грудня  2021 року                                            №  472 

                                                    м. Мала Виска 

Про встановлення поточних 

індивідуальних технологічних 

нормативів використання 

питної води для КП «Мала 

Виска Водоканал» 

 

         Керуючись пунктом 5, підпунктом 21 частини «а» статті 30, частиною 

першою статті 52  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтями 2, 4, 13, 29, Закону України «Про питну воду та питне 

водопостачання», відповідно до Порядку розроблення та затвердження 

технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які 

надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення, 

затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-

комунального господарства  від 25.06.2014 №179, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 03.09.2014 року за № 1062/25839 (зі змінами та 

доповненнями),  розглянувши лист комунального підприємства «Мала Виска 

Водоканал»  Маловисківської міської ради від 01.12.2021 № 106 щодо 

встановлення поточних індивідуальних технологічних нормативів 

використання питної води для комунального підприємства «Мала Виска 

Водоканал» з наданими документами, виконавчий комітет Маловисківської 

міської ради,- 

                                          ВИРІШИВ 

1. Встановити поточні індивідуальні технологічні нормативи 

використання питної води для комунальному підприємству «Мала Виска 

Водоканал» строком на 5 років у таких обсягах: 

- технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві в 

обсязі  20,151 м
3
 на 1000 м

3
 піднятої води; 

- технологічні витрати питної води у каналізаційному господарстві в 

обсязі 29,849 м
3
 на 1000 м

3
 піднятої води;  

- втрати та необліковані витрати питної води в обсязі 280,000 м
3
 на 1000 



м
3
 піднятої води. 

2. Комунальному підприємству «Мала Виска Водоканал» забезпечити 

використання питної води у межах нормативів. 

3. Координацію за виконанням даного рішення покласти на начальника 

КП «Мала Виска Водоканал» Аврунова Володимира Анатолійовича. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 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  грудня 2021 року                                                              №  473 

                    м. Мала Виска 

 

Про затвердження інформаційних та технологічних карток 

адміністративних послуг, що надаються через відділ надання 

адміністративних послуг Маловисківської  міської ради  
  
            Керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», частиною 1 ст.8 Закону України «Про адміністративні послуги», 

відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року № 

57 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг», 

від 30 січня 2013 року №44 «Про затвердження вимог до підготовки 

технологічної картки адміністративної послуги», розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 18 серпня 2021 року № 969-р «Про внесення змін до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р № 523», 

наказу ДМС від 10.02.2020 року № 34 «Про затвердження типової 

інформаційної картки адміністративної послуги щодо здійснення 

реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування», виконавчий 

комітет Маловисківської  міської ради,- 

                                                       

                                                     В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити інформаційні картки адміністративних послуг, що 

надаються через відділ надання адміністративних послуг  Маловисківської 

міської ради та віддалені робочі місця, додаються. 

2. Затвердити технологічні картки адміністративних послуг, що 

надаються через відділ надання адміністративних послуг Маловисківської 

міської ради та віддалені робочі місця, додаються. 

3. Суб”єктам надання адміністративних послуг, у разі внесення змін до 

відповідних законів чи інших нормативно-правових актів, забезпечити 

внесення змін у встановленому порядку до інформаційних та технологічних 

карток адміністративних послуг, затверджених цим рішенням, не пізніше 

одного місяця після набрання чинності таких змін. 

4. Начальнику відділу Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради забезпечити 



оприлюднення затверджених інформаційних карток адміністративних 

послуг, що надаються через відділ надання адміністративних послуг 

Маловисківської міської ради та віддалені робочі місця, на офіційному сайті 

Маловисківської міської ради та інформаційних стендах у приміщенні 

ЦНАПу. 

5. Рішення виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 08 

вересня 2016 року № 242 «Про затвердження переліку адміністративних 

послуг інформаційних  та технологічних карток»,  що надаються через відділ  

надання адміністративних послуг Маловисківської  міської ради»» вважати 

таким, що втратило чинність.  

6. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради Людмилу ЛИННИК. 

 

 

 

Міський голова                                                                         Юрій ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  09  грудня  2021 року           №  474 

 

м. Мала Виска 

 

Про надання пільг по батьківській 

платі за відвідування їхніми 

дітьми КЗДО «Веселка» 

 

 Розглянувши заяви громадян міської територіальної громади з 

проханням надати пільгу по батьківській платі за відвідування їхніми дітьми 

КЗДО «Веселка», врахувавши що заявники є учасниками бойових дій, 

керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 року 

№1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних 

навчальних закладів», Порядку встановлення плати для батьків за 

перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних 

навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 21.11.2002 року № 667, виконавчий комітет Маловисківської 

міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В:  

 

1. Надати пільгу у розмірі 100 відсотків по батьківській платі за 

відвідування їхніми дітьми КЗДО «Веселка» на період з 1 грудня 2021 року 

по 1 грудня 2022 року слідуючим громадянам: 

- Ломако Людмилі Вікторівні – її дочка Ломако Аліса; 

-Сливенко Марії Віталіївні- її дочка Тімкова Ангеліна; 

- Жорновий Юрій Володимирович-його син Жорновий Павло. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

Міський голова                                                                   Юрій ГУЛЬДАС 

 

 

 



 

                                                
                                                          У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 09  грудня 2021 року                             № 475  

м. Мала Виска 

 

Про розгляд заяв громадян щодо 

надання пільг по батьківській 

платі за навчання у 

Маловисківській школі мистецтв 

міської ради 

  

            Розглянувши заяви громадян міської територіальної громади з 

проханням надати пільгу по батьківській платі за навчання їхніми дітьми у 

Маловисківській школі мистецтв Маловисківської міської ради, врахувавши 

соціальний статус малозабезпеченої родини, керуючись ст. 32  Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до постанов 

Кабінету Міністрів України від 06.07.1992 року № 374 «Про плату за 

навчання у державних школах естетичного виховання дітей», від 25.03.1997 

року № 260 «Про встановлення розміру плати за навчання у державних 

школах естетичного виховання дітей», рішення сесії Маловисківської міської 

ради від 30.07.2020 року № 2374 «Про затвердження  розміру щомісячної 

батьківської плати за навчання дітей в Маловисківській дитячій школі 

мистецтв», виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

1. При навчанні дитини надати пільгу у нижчезазначеному розмірі 

кожному, по батьківській платі за навчання їхніми дітьми у 

Маловисківській школі естетичного виховання дітей, на період 

навчального року з 1 грудня 2021 року по 01 грудня 2022 року, 

слідуючим громадянам: 

1.1.Навчання з малозабезпечених родин: 

-Квакухі Наталії Василівні-її син Квакуха Керім (100%); 

1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило 

А.В. 

 

Міський голова                                                                  Юрій ГУЛЬДАС 



 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 09  грудня  2021 року                  № 476 

м. Мала Виска 

 Про виділення коштів на 

поховання гр.К.С.І . 

 

Розглянувши заяву гр.К.Т.С. ( паспорт -- № -------- виданий --------- 

року), яка  проживає за адресою: вул.Ц., буд.№ ---, м. М.В., Кіровоградська 

область, з проханням виділити кошти на поховання її сина гр.К.С.І. який 

помер 29.11.2021 року у віці 34 роки та на день смерті не працював і в центрі 

зайнятості на обліку не перебував, керуючись ст. 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  ст.8 Закону України «Про поховання та 

похоронну справу», постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 

року № 99 „Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання 

деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка 

зобов’язалася поховати померлого”, Програмою та Положеням про надання 

одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської ТГ 

на 2021-2023 роки, затверджена рішенням сесії від 05 березня 2021 року № 

321, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити кошти у розмірі 2000,00 (дві тисячі) гривень гр.К.Т.С. на 

поховання  її сина гр. К.С.І.. 

          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 

                                                    

                          

 



 
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  грудня  2021 року                                                              № 477 

                                                        м. Мала Виска 

Про надання грошової 

допомоги на лікування гр.Б. 

І.І. 

 

Розглянувши заяву гр. Б.А.С. (паспорт ---№ -------  виданий  

Маловисківським РВ УМВС України --------- року),  яка проживає в м.М.В., 

вул. М., № ----  з проханням надати допомогу на лікування її чоловіка гр. 

Б.І.І., враховуючи матеріальний стан заявника та діагноз, керуючись ст. 34 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Програмою та 

Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам 

Маловисківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, 

затверджена рішенням міської ради № 321 від 5 березня 2021 року, 

виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр.Б.А.С. грошову допомогу у розмірі 2000,00 (дві тисячі) 

гривень на лікування її чоловіка гр. Б.І.І..  

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 

 

 

 



 
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 грудня  2021 року                                                              № 478 

                                                        м. Мала Виска 

Про надання грошової 

допомоги на лікування гр.Н. 

Н.В. 

 

Розглянувши заяву гр. Н.Н.В.  (паспорт --- № ----  виданий  

Маловисківським РВ УМВС України ----- року),  яка проживає в м.М.В., вул. 

К., № ---,  з проханням надати допомогу на лікування, враховуючи 

матеріальний стан заявника та діагноз, керуючись ст. 34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про 

надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затверджена рішенням 

міської ради № 321 від 5 березня 2021 року,  виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради,- 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр.Н.Н.В. грошову допомогу у розмірі 2000,00 (дві тисячі) 

гривень на лікування.  

2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші 

видатки на соціальний захист». 

            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

Міський голова                                                               Юрій ГУЛЬДАС 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 09  грудня  2021 року                                                              № 479 

                                                        м. Мала Виска 

Про надання грошової 

допомоги на лікування гр.Н. 

В.М. 

 

Розглянувши заяву гр. Н.В.М.  (паспорт ---- № -------  виданий  

Маловисківським РВ УМВС України ------ року),  який проживає в м.М.В., 

вул. К., № ---,  з проханням надати допомогу на лікування, враховуючи 

матеріальний стан заявника та діагноз, керуючись ст. 34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про 

надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затверджена рішенням 

міської ради № 321 від 5 березня 2021 року, виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради,- 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр.Н.В.М. грошову допомогу у розмірі 2000,00 (дві тисячі) 

гривень на лікування.  

2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші 

видатки на соціальний захист». 

            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

Міський голова                                                               Юрій ГУЛЬДАС 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 09 грудня  2021 року                                                              № 480 

                                                        м. Мала Виска 

Про надання грошової 

допомоги на лікування гр.З. 

О.І. 

 

Розглянувши заяву гр. З.О.І.  (паспорт ---- № -----  виданий  

Маловисківським РВ УМВС України ------ року),  який проживає в м.М.В., 

вул. П., № ----,  з проханням надати допомогу на лікування, враховуючи 

матеріальний стан заявника та діагноз, керуючись ст. 34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про 

надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затверджена рішенням 

міської ради № 321 від 5 березня 2021 року, виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради,- 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр.З.О.І  грошову допомогу у розмірі 2000,00 (дві тисячі) 

гривень на лікування.  

2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші 

видатки на соціальний захист». 

            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

Міський голова                                                               Юрій ГУЛЬДАС 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  09  грудня  2021 року                                                              № 481 

                                                        м. Мала Виска 

Про надання грошової 

допомоги на лікування 

гр.М.В.О. 

 

Розглянувши заяву гр. М.В.О.(паспорт ----- № ------  виданий  

Маловисківським РВ УМВС України ------- року),  який проживає в м.М.В., 

вул. П., № ----, кв.№--,  з проханням надати допомогу на лікування, 

враховуючи матеріальний стан заявника та діагноз, керуючись ст. 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Програмою та 

Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам 

Маловисківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, 

затверджена рішенням міської ради № 321 від 5 березня 2021 року, 

виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр.М.В.О.  грошову допомогу у розмірі 2000,00 (дві тисячі) 

гривень на лікування.  

2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші 

видатки на соціальний захист». 

            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

Міський голова                                                               Юрій ГУЛЬДАС 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 09 грудня  2021 року                            № 482 

м.Мала Виска 

 

Про затвердження плану засідань 

виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради на 

2022 рік 

 

 Заслухавши та обговоривши план засідань виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради на 2022 рік, врахувавши пропозиції посадових 

осіб міської ради  та керівників структурних підрозділів Маловисківської 

міської ради, відповідно до статті 53 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Маловисківської міської 

ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити план засідань виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради на 2022 рік (додається).  

 

 2. Зміни та доповнення до плану засідань міськвиконкому вносити по 

мірі необхідності рішенням виконавчого комітету. 

 

           3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                            Юрій ГУЛЬДАС 

 

 

 





                                                                     Додаток 

до рішення виконкому  

  № 482 від 09.12.2021 року 

П  Л  А  Н 

засідань виконавчого комітету міської ради 

у 2022 році 

 

№

п/

п 

 

Питання 

Дата про-

ве-дення 

 

Готує 

 

Доповідає 

1 1. Про звернення громадян; 

2. Про затвердження план-графіку 

проведення заходів з відстеження 

результативності дії регуляторних 

актів виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради на 

2022 рік. 

3.Про організацію харчування 

учнів та вихованців закладів освіти; 

4.Про надання матеріальної 

допомоги особам з інвалідністю 

внаслідок війни та учасникам 

бойових дій, яким виповнилося 90 

років і більше; 

5. Про надання Матеріальної 

допомоги до Дня вшанування 

учасників бойових дій на території 

інших держав (15 лютого) 

13.01 загальний відділ  міської ради 

відділ соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та проєктної 

діяльності 

 

 

 

відділ соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та проектної 

діяльності 

 

 

відділ освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету міської ради 

відділ соціального захисту 

населення, праці та охорони 

здоров”я  

 

Начальник загального відділу 

Начальник відділу соціально-

економічного 

розвитку,інвестицій та проєктної 

діяльності 

 

 

Начальник відділу соціально-

економічного 

розвитку,інвестицій та проєктної 

діяльності 

 

Начальник відділу освіти, молоді 

та спорту виконавчого комітету 

міської ради 

Начальник відділу соціального 

захисту населення, праці та 

охорони здоров”я  



ветеранам Афганістану; 

6. Про надання грошової допомоги 

на оплату користування послуг 

телефонного зв’язку, глобальної 

інформаційної системи Інтернет на 

пільгових засадах особам з 

інвалідністю I групи, які 

пересуваються на інвалідних 

візках; 

7. Про виділення грошової 

допомоги на відшкодування 

компенсації за проїзд окремим 

пільговим категоріям громадян на 

приміських маршрутах, які 

проживають на території 

Маловисківської міської СТГ.  

 

відділ соціального захисту 

населення, праці та охорони 

здоров”я 

 

 

відділ соціального захисту 

населення, праці та охорони 

здоров”я 

 

 

Начальник відділу соціального 

захисту населення, праці та 

охорони здоров”я  

 

 

начальник відділу соціального 

захисту населення, праці та 

охорони здоров”я  

 

2 1.Звіт про виконання бюджету 

територіальної громади за 2021 рік; 

2.Про хід виконання Програми 

соціально-економічного розвитку 

Маловисківської міської СТГ на 

2021 рік; 

3.Про виділення грошової 

допомоги на відшкодування 

компенсації за проїзд окремим 

пільговим категоріям громадян на 

приміських маршрутах, які 

проживають на території 

10.02 Управління фінансів міської ради 

 

відділ соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та проектної 

діяльності 

 

відділ соціального захисту 

населення, праці та охорони 

здоров”я 

Начальник Управління фінансів 

міської ради 

 

Начальник відділу соціально-

економічного розвитку, 

інвестицій та проектної 

діяльності 

Начальник відділу соціального 

захисту населення, праці та 

охорони здоров”я  

 



Маловисківської міської СТГ. 

 

3 1.Про заходи по благоустрою та 

наведенню відповідного 

санітарного стану на підвідомчій 

території; 

2..Про стан охоплення дітей 

дошкільною освітою на території 

Маловисківської міської СТГ; 

3.Про надання матеріальної 

допомоги особам з інвалідністю по 

зору I-ої групи з оплати за 

користування житлово-

комунальними послугами; 

4. Про виділення грошової 

допомоги на відшкодування 

компенсації за проїзд окремим 

пільговим категоріям громадян на 

приміських маршрутах, які 

проживають на території 

Маловисківської міської СТГ; 

5.Про виділення матеріальної 

допомоги для забезпечення осіб з 

інвалідністю та дітей з інвалідністю 

технічними засобами для 

використання в побутових умовах. 

10.03 комунальні підприємства 

Маловисківської  міської ради 

 

 

відділ освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради 

 

відділ соціального захисту 

населення, праці та охорони 

здоров”я 

 

 

відділ соціального захисту 

населення, праці та охорони 

здоров”я 

 

відділ соціального захисту 

населення, праці та охорони 

здоров”я 

керівники комунальних 

підприємств Маловисківської 

міської ради 

 

Начальник відділу освіти, молоді 

та спорту виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради 

Начальник відділу соціального 

захисту населення, праці та 

охорони здоров”я  

 

 

Начальник відділу соціального 

захисту населення, праці та 

охорони здоров”я  

 

Начальник відділу соціального 

захисту населення, праці та 

охорони здоров”я  

 

4 1. Звіт про виконання бюджету 

територіальної громади за I квартал 

14.04 Управління фінансів міської ради 

 

Начальник Управління фінансів 

Маловисківської міської ради 



2022 року; 

2.Про роботу сільських та 

селищного клубів відділу культури 

та туризму виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради; 

3. Про виконання заходів по 

благоустрою та наведенню 

відповідного санітарного стану на 

підвідомчій території; 

4.Про виділення грошової 

допомоги  на відшкодування 

компенсації за проїзд окремим 

пільговим категоріям громадян на 

приміських маршрутах, які 

проживають на території 

Маловисківської міської СТГ; 

5. Про надання матеріальної 

допомоги ветеранам ВВв до Дня 

Перемоги; 

6. Про виділення матеріальної 

допомоги до Дня памяті 

Чорнобильської катастрофи, які 

мешкають на території 

Маловисківської міської СТГ 

 

відділ культури та туризму 

виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради 

 

комунальні підприємства 

Маловисківської міської ради 

 

відділ соціального захисту 

населення, праці та охорони 

здоров”я 

 

відділ соціального захисту 

населення, праці та охорони 

здоров”я 

 

Заступник міського голови, 

начальник відділу культури та 

туризму 

 

Перший заступник міського 

голови, керівники комунальних 

підприємств міської ради 

Начальник відділу соціального 

захисту населення, праці та 

охорони здоров”я  

 

Начальник відділу соціального 

захисту населення, праці та 

охорони здоров”я  

 

5 1.Про відпочинок та літнє 

оздоровлення дітей та молоді; 

2. Про оздоровлення дітей закладів 

дошкільної освіти влітку 2022 року 

12.05 відділ освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради, 

служба сімї та дітей ради 

Начальник відділу освіти, молоді 

та спорту виконавчого комітету 

міської ради, начальник служби 

сімї та дітей ради виконавчого 



на території Маловисківської 

міської СТГ; 

3.Про виділення грошової 

допомоги на відшкодування 

компенсації за проїзд окремим 

пільговим категоріям громадян на 

приміських маршрутах, які 

проживають на території 

Маловисківської міської СТГ. 

 

 

виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради. 

комітету міської ради. 

 

 

Начальник відділу соціального 

захисту населення, праці та 

охорони здоров”я  

 

6 1. Про стан забезпечення населення 

міської територіальної громади 

питною водою. 

2. Про заходи по забезпеченню 

охорони врожаю зернових культур 

та грубих кормів від пожеж та 

недопущення його втрат на 

території міської ради; 

3.Про виділення грошової 

допомоги на відшкодування 

компенсації за проїзд окремим 

пільговим категоріям громадян на 

приміських маршрутах, які 

проживають на території 

Маловисківської СТГ; 

4.Про виділення матеріальної 

допомоги для забезпечення осібз 

09.06 Комунальне підприємство «Мала 

Виска Водоканал»  

 

 

земельний відділ  

 

 

відділ соціального захисту 

населення, праці та охорони 

здоров”я 

 

 

 

відділ соціального захисту 

населення, праці та охорони 

здоров”я 

 Керівник комунального 

підприємства 

«Мала Виска Водоканал» 

 

 

Інспектор з питань ТБ  і НС 

 

 

Начальник відділу соціального 

захисту населення, праці та 

охорони здоров”я  

 

 

 

 

Начальник відділу соціального 

захисту населення, праці та 



інвалідністю та дітей з інвалідністю 

засобами для використання в 

побутових умовах. 

охорони здоров”я  

 

7 1.Звіт про виконання бюджету 

територіальної громади за І 

півріччя 2022 року; 

2.Офіційний висновок щодо 

перевиконання дохідної частини 

загального фонду за І півріччя 2022 

року; 

3. Про розгляд звернення громадян 

Маловисківської міської СТГза  І 

півріччя 2022 року; 

4.Про хід виконання Програми 

соціально-економічного розвитку 

Маловисківської міської СТГ за І 

півріччя 2022 року; 

5.Про виділення грошової 

допомоги на відшкодування 

компенсації за проїзд окремим 

пільговим категоріям громадян на 

приміських маршрутах, які 

проживають на території 

Маловисківської міської СТГ.  

 

14.07 Управління фінансів міської ради 

 

 

Управління фінансів міської ради 

 

 

загальний відділ міської ради  

 

 

відділ соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та проєктної 

діяльності 

 

 

відділ соціального захисту 

населення, праці та охорони 

здоров”я 

Начальник Управління фінансів 

міської ради 

 

 

Начальник Управління фінансів 

міської ради 

 

 

Начальник загального відділу 

міської ради 

 

 

Начальник відділу соціально-

економічного розвитку, 

інвестицій та проектної 

діяльності 

 

Начальник відділу соціального 

захисту населення, праці та 

охорони здоров”я  

 

8 1.Про затвердження офіційного 

висновку щодо перевиконання 

дохідної частини загального фонду 

11.08  

Управління фінансів міської ради 

 

 

Начальник Управління фінансів 

міської ради 



за 7 місяців 2022 року; 

2.Про затвердження паспортів 

маршруту шкільних автобусів; 

3. Про виплату грошової премії 

випускникам закладів загальної 

середньої освіти Маловисківської 

міської ради, які здобули найвищі 

бали на ЗНО; 

4.Про виплату стипендій 

Маловисківського міського голови 

«Гордість громади» для дітей та 

молоді Маловисківської міської 

СТГ; 

5.Про виділення грошової 

допомоги на відшкодування 

компенсації за проїзд окремим 

пільговим категоріям громадян на 

приміських маршрутах, які 

проживають на території 

Маловисківської міської СТГ. 

6.Про заходи до Дня Незалежності 

України та Дня міста; 

7. Про хід сплати 

землекористувачами земельного 

податку та орендної плати 

відділ освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради 

 

відділ освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради 

 

 

 

відділ соціального захисту 

населення, праці та охорони 

здоров”я 

 

 

відділ культури та туризму 

виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради 

відділ земельних відносин 

 

Начальник відділу освіти, молоді 

та спорту виконавчого комітету 

міської ради 

 

Начальник відділу освіти, молоді 

та спорту виконавчого комітету 

міської ради 

 

 

 

Начальник відділу соціального 

захисту населення, праці та 

охорони здоров”я  

 

 

Начальник відділу культури та 

туризму виконавчого комітету 

міської ради  

9 1.Про хід заготовки овочів та 

фруктів для харчування дітей в 

навчальних та дошкільних 

08.09 відділ освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради 

Начальник відділу освіти, молоді 

та спорту виконавчого комітету 

міської ради 



навчальних закладах, 

підпорядкованих міській раді ; 

2. Про затвердження фактичної 

мережі закладів загальної середньої 

освіти Маловисківської міської 

ради на 2022-2023 навчальні роки; 

3.Про затвердження офіційного 

висновку щодо перевиконання 

дохідної частини загального фонду 

за 8 місяців 2022 року; 

4.Про виділення грошової 

допомоги на відшкодування 

компенсації за проїзд окремим 

пільговим категоріям громадян на 

приміських маршрутах, які 

проживають на території 

Маловисківської міської СТГ; 

5.Про виділення матеріальної 

допомоги для забезпечення осіб з 

інвалідністю та дітей з інвалідністю 

технічними засобами для 

використання в побутових умовах; 

6.Про виділення матеріальної 

допомоги до Міжнародного дня 

осіб похилого віку; 

7.Про відзначення Міжнародного 

Дня людей похилого віку; 

8.Про виділення одноразової 

 

відділ освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради 

 

 

Управління фінансів міської ради 

 

 

 

відділ соціального захисту 

населення, праці та охорони 

здоров”я 

 

 

відділ соціального захисту 

населення, праці та охорони 

здоров”я 

 

 

відділ соціального захисту 

населення, праці та охорони 

здоров”я 

 

 

 

відділ соціального захисту 

населення, праці та охорони 

 

Начальник відділу освіти, молоді 

та спорту виконавчого комітету 

міської ради 

 

Начальник Управління фінансів 

міської ради 

 

 

 

начальник відділу соціального 

захисту населення, праці та 

охорони здоров”я 

 

 

начальник відділу соціального 

захисту населення, праці та 

охорони здоров”я 

 

 

начальник відділу соціального 

захисту населення, праці та 

охорони здоров”я 

 

 

 

начальник відділу соціального 

захисту населення, праці та 



адресної грошової допомоги до Дня 

Захисника України (14 жовтня) 

учасникам бойових дій в 

АТО/ООС, Революції Гідності, які 

проживають на території 

Маловисківської міської СТГ;  

9. Про роботу виконавчого 

комітету міської ради та його 

комісій з сім’ями, в яких діти 

опинились в складних життєвих 

обставинах. 

здоров”я 

 

 

 

відділ соціального захисту 

населення, праці та охорони 

здоров”я 

 

 

охорони здоров”я 

 

 

 

Начальник відділу соціального 

захисту населення, праці та 

охорони здоров”я 

 

 

10 1.Про готовність підприємств та 

установ міської комунальної 

власності до роботи в осінньо-

зимовий період 2022-2023 роки; 

2. Затвердження офіційного 

висновку щодо перевиконання 

дохідної частини загального фонду 

за 9 місяців 2022 року; 

3.Про виділення грошової 

допомоги на відшкодування 

компенсації за проїзд окремим 

пільговим категоріям громадян на 

приміських маршрутах, які 

проживають на території 

Маловисківської міської СТГ 

13.10 комунальні підприємства міської 

ради  

 

 

Управління фінансів міської ради 

 

 

відділ соціального захисту 

населення, праці та охорони 

здоров”я 

 

 

Керівники комунальних 

підприємств міської ради 

 

Начальник Управління фінансів 

міської ради 

 

 

Начальник відділу соціального 

захисту населення, праці та 

охорони здоров”я 

 

 

11 1. Про звіт про роботу комісій 

виконавчого комітету 

10.11 Голови комісій, секретар 

Маловисківської  міської ради  

Секретар маловисківської 

міської ради 



Маловисківської міської ради; 

2. Про організаційні заходи та  

підготовку до святкування Нового 

року; 

3.Затвердження звіту про 

виконання бюджету територіальної 

громади за 3 квартали 2022 року; 

4.Затвердження офіційного 

висновку щодо перевиконання 

дохідної частини загального фонду 

за 10 місяців 2022 року; 

5.Погодження проекту бюджету 

територіальної громади на 2023 рік; 

6. Про виділення грошової 

допомоги на відшкодування 

компенсації за проїзд окремим 

пільговим категоріям громадян на 

приміських маршрутах, які 

проживають на території 

Маловисківської міської СТГ; 

7. Про затвердження міських 

Програм на 2023 рік (за напрямком 

соціально-економічного розвитку) 

Відділ культури та туризму 

 

Управління фінансів міської ради 

 

 

Управління фінансів міської ради 

 

 

Управління фінансів міської ради 

 

 

 

відділ соціального захисту 

населення, праці та охорони 

здоров”я 

 

відділ соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та проєктної 

діяльності 

 

 

Начальник відділу культури та 

туризму 

 

Начальник Управління фінансів 

міської ради 

 

 

Начальник Управління фінансів 

міської ради 

 

 

Завідувач сектору фінансів 

міської ради 

 

 

 

відділ соціального захисту 

населення, праці та охорони 

здоров”я 

 

начальник відділу соціально-

економічного розвитку, 

інвестицій та проєктної 

діяльності 

 

12 1.Затвердження офіційного 

висновку щодо перевиконання 

08.12 Управління фінансів міської ради 

 

Начальник Управління фінансів 

міської ради 



дохідної частини загального фонду 

за 11 місяців 2022 року; 

2. Про затвердження  Програми 

соціально-економічного розвитку 

Маловисківської міської СТГ на 

2023 рік; 

3.Про затвердження Звіту про 

здійснення Маловисківською 

міською радою державної 

регуляторної політики у 2022 році; 

4. Про затвердження Плану 

діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів 

Маловисківською міською радою 

на 2023 рік; 

5. Про виділення грошової 

допомоги на відшкодування 

компенсації за проїзд окремим 

пільговим категоріям громадян на 

приміських маршрутах, які 

проживають на території 

Маловисківської міської СТГ; 

6. Про виділення матеріальної 

допомоги для забезпечення осіб з 

інвалідністю та дітей з інвалідністю 

технічними засобами для 

використання в побутових умовах; 

7.Про організацію та проведення 

 

Відділ соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та проєктної 

діяльності 

 

Відділ соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та проєктної 

діяльності 

 

Відділ соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та проєктної 

діяльності 

 

 

Відділ соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та проєктної 

діяльності 

 

 

відділ соціального захисту 

населення, праці та охорони 

здоров”я 

 

 

відділ соціального захисту 

населення, праці та охорони 

здоров”я 

 

 

 

Начальник відділу  соціально-

економічного розвитку, 

інвестицій та проєктної 

діяльності 

Начальник відділу соціально-

економічного розвитку, 

інвестицій та проєктної 

діяльності 

Начальник відділу соціально-

економічного розвитку, 

інвестицій та проєктної 

діяльності 

 

Начальник відділу соціально-

економічного розвитку, 

інвестицій та проєктної 

діяльності 

 

Начальник відділу соціального 

захисту населення, праці та 

охорони здоров”я 

 

 

Начальник відділу соціального 

захисту населення, праці та 

охорони здоров”я 



Новорічних та Різдвяних свят на 

території Маловисківської міської 

СТГ; 

8. Про затвердження плану роботи 

виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради на 

2023 рік 

відділ культури та туризмі 

 

 

структурні підрозділи, керівники 

комунальних підприємств  

виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради 

 

Начальник відділу культури та 

туризму 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету Маловисківської 

міської ради 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради                                                                                                                 Людмила ЛИННИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


