
 
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 11 жовтня 2018 року           №  366 

 

м. Мала Виска 

 

Про звіт про виконання міського 

бюджету за  3 квартал 2018 року 
 

         Заслухавши інформацію завідувача сектору фінансів відділу фінансів та 

бухгалтерського обліку  виконавчого комітету міської ради Похили Л.В. про офіційний 

висновок щодо перевиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету за 

3 квартал 2018 року,  відповідно до підпункту 1 частини «а» статті 28 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 80 Бюджетного кодексу України, 

виконавчий комітет міської ради  

                                                   ВИРІШИВ:   

 

1. Затвердити офіційний висновок щодо перевиконання дохідної частини 

загального фонду  Маловисківського міського бюджету за  січень - вересень 2018 року та 

подати на розгляд чергової сесії міської ради.  
2. Подати на розгляд сесії міської ради звіт про виконання міського бюджету за 3 

квартал 2018 року,зокрема: 

2.1.Довідка про виконання доходної частини міського бюджету за  3 квартал 

2018 року  згідно з додатком 1; 

2.2.Довідка про виконання видаткової частини міського бюджету за 3 квартал 

2018 року  згідно з додатком 2; 

2.3. Інформацію про використання коштів міського бюджету (пояснююча записка 

до звіту про виконання Маловисківського  міського бюджету за 3 квартал 2018 року) 

згідно з додатком 3. 

      3. Опублікувати це рішення на офіційному сайті міської ради не пізніше ніж у 

десятиденний строк з дня його прийняття. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського 

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

 

Міський голова                                        Ю.Л.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  11 жовтня  2018 року                              № 367 

м. Мала Виска 

  

Про затвердження паспортів 

маршруту шкільних автобусів 

  

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про освіту», ст. 21 Закону України «Про 

загальну середню освіту», Законів України «Про дорожній рух», «Про автомобільний 

транспорт», Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, 

затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року №176, 

керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 

подальшого врегулювання питань організації перевезень до місць навчання учнів, дітей та 

педагогічних працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів шкільними 

автобусами виконавчий комітет міської ради 

  

ВИРІШИВ: 

  

1. Затвердити паспорт № 1 маршруту шкільного автобуса (назва маршруту – м. Мала 

Виска – с. Первомайське – с. Краснопілка – м. Мала Виска) (додається). 

2. Затвердити паспорт № 2 маршруту шкільного автобуса (назва маршруту – м. Мала 

Виска – с. Заповідне – м. Мала Виска – с. Вишневе – м. Мала Виска).(додається). 

3. Затвердити паспорт № 3 маршруту шкільного автобуса (назва маршруту – м. Мала 

Виска – с. Паліївка – м. Мала Виска - вул. Матусівська) (додається). 

4. Затвердити паспорт № 4 маршруту шкільного автобуса (назва маршруту – м. Мала 

Виска – с. Веселе – с. Паліївка – м. Мала Виска - вул. Калинова).(додається). 

5. Директору Маловисківської ЗШ № 3 І-ІІІ ступенів (Шусь І.С.) використовувати шкільні 

автобуси відповідно до затвердженого Положення про використання шкільних автобусів 

та відповідно до паспортів маршруту шкільних автобусів. 

6. Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради 

(Шпак А.В.) здійснювати контроль за використанням шкільних автобусів відповідно до 

Положення про використання шкільних автобусів та паспортів маршруту шкільних 

автобусів: 

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського 

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

  

 

Міський голова                                                                                        Ю.Л. 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 11 жовтня 2018 року                   №  368 

 

м. Мала Виска 

 

 

Про готовність підприємств та установ 

міської комунальної власності до роботи в 

осінньо-зимовий період 2018-2019 років 
 

 

Заслухавши інформації начальників КП „Мала Виска Водоканал” В.А.Аврунова, 

КП „Мала Виска - МКП” В.П.Лисенка, КП „Мала Виска житлово-експлуатаційна 

дільниця” М.П.Чмихун, начальника відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради Шпак А.В., начальнику відділу культури та туризму 

Рижикову Ю.О.  про готовність підпорядкованих міській раді підприємств до роботи в 

осінньо-зимовий період 2018-2019 років, відповідно до статті 30 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Інформації керівників підприємств та установ міської комунальної власності про 

готовність підпорядкованих їм підприємств та закладів до осінньо-зимового періоду 2018-

2019 років  взяти до відому. 

 

2. Зобов’язати начальника КП „Мала Виска Водоканал” В.А.Аврунова: 

- завершити перевірку і утеплення оглядових колодязів, ремонт та ревізію  

технічних засобів функціонування систем водозабезпечення та водовідведення; 

- завершити підготовку наявної техніки до роботи в осінньо-зимовий період; 

- забезпечити проведення всіх ремонтних робіт з дотриманням правил техніки 

безпеки та охорони праці. 

 

3. Зобов’язати начальника КП „Мала Виска - МКП” В.П.Лисенка: 

- завершити заготовку протиожеледних матеріалів; 

- створити резерв паливно-мастильних матеріалів на випадок екстремальних 

ситуацій; 

- забезпечити укладення договорів з підприємствами, що мають відповідну техніку, 

на розчистку вулиць міста та сільських населених пунктів міської ради від снігу. 

 

4. Зобов’язати начальника КП „Мала Виска ЖЕД” М.П.Чмихун: 

- постійно проводити огляд та ревізію систем відведення дощових та талих вод на 

будинках з м’якою покрівлею; 

- завершити утеплення вікон та дверей в під’їздах житлових будинків; 



- провести обстеження горищ, димовентиляційних каналів багатоквартирних 

житлових будинків підвідомчого житлового фонду, розташованого на вулицях Жовтневій 

та Спортивній; 

- здійснювати контроль за роботою прибудинкових автономних котелень та 

дотриманням правил техніки безпеки в них. 

 

5. Зобов’язати керівника відділу освіти, молоді та спорту Шпак А.В.: 

- здійснити завезення вугілля і дров в повному обсязі для опалення приміщень 

навчальних закладів; 

- комісійно обстежити котельні навчальних закладів міської ради; 

- завершити заготовку пізніх овочевих культур для харчування дітей. 

6. Зобов”язати начальника відділу культури та туризму Рижикову Ю.О.: 

- подати пропозиції по необхідності проведення капітального чи поточного 

ремонтних робіт у закладах культури міської ради.    

 7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

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

 

 

 

 

 

Міський голова                                              Ю.Л.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 11 жовтня 2018 року                                                                                  №  369 

                                                                  м. Мала Виска 

 

Про відзначення на території ОТГ Дня 

соціального працівника 

______________________________  

  

          Керуючись  ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» згідно з 

Програмою  забезпечення культурно-масових заходів Маловисківської міської ради та її  

виконавчих органів на 2016-2020 роки» затвердженою рішенням сесії від 16.02.2016 року 

№ 69 та з нагоди Дня соціального працівника, виконавчий комітет  міської ради  

  

ВИРІШИВ:  

  

1. Забезпечити  проведення 2 листопада 2018 року заходів присвячених Дню 

соціального працівника на території Маловисківської громади.  

2. Затвердити кошторис витрат згідно з додатком 1.  

3. Відділу фінансів, економіки та бухгалтерського обліку міської ради видатки у сумі 

3000,00 грн. профінансувати за рахунок коштів, передбачених в міському бюджеті на 2018 

рік на виконання Програми щодо забезпечення проведення культурно – масових заходів 

Маловисківської міської ради та її  виконавчих органів на 2016-2020 роки.  

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

питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.  

     

Міський голова                                                                             Ю.Л.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  11  жовтня  2018 року                                                                                            № 370                                                                            

м.Мала Виска 
  

 

Про внесення змін до складу міської 

комісії з визначення кандидатів на 

присвоєння звання «Почесний 

громадянин міста Мала Виска» 

 

 

       Керуючись ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до Положення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Малої 

Виски», затвердженого рішенням міської ради від 8 квітня 2004 року № 169, зі змінами, 

внесеними рішенням міської ради  від  22 грудня 2016 року № 451, виконавчий комітет 

міської ради, 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити новий склад міської комісії з визначення кандидатів на присвоєння звання 

«Почесний громадянин міста Мала Виска», згідно з додатком 1. 

2. Міській комісії з визначення кандидатів на присвоєння звання «Почесний громадянин 

міста Мала Виска» здійснювати свою діяльність відповідно до Положення про присвоєння 

звання «Почесний громадянин міста Мала Виска». 

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

діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

 

Міський голова                                            Ю.Л.Гульдас  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток 1 

Затверджено рішенням 

виконкому міської ради           

від 11.10.2018 року №  370 
 

 

СКЛАД 

міської комісії з визначення кандидатів на присвоєння звання  

«Почесний громадянин міста Мала Виска» 

Голова комісії: 

ПОСТОЛЮК 

Леся Анатоліївна 
- секретар міської ради 

Секретар комісії: 

БРЕХУНЕЦЬ 

Аліна Сергіївна 
- 

діловод загального відділу виконавчого комітету міської 

ради 

Члени комісії: 

БАКАЛІНСЬКИЙ 

Олександр Михайлович 
- 

перший заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

ЖОВТИЛО 

Алла Василівна 
- 

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

ШАПОШНІКОВА 

Анжела Василівана 
- Голова ГО «Наше місто - спільний дім» 

ВАСИЛЬЄВ 

Сергій Анатолійович 

- Інспектор загального відділу (з питань внутрішньої 

політики та зв’язків з громадськістю) 

АРТИШКО 

Валерій Володимирович 
- Депутат міської ради 

НІКОЛЕНКО 

Олександр Васильович 
- Депутат міської ради 

ЖОЛТІКОВА 

Надія Гаврилівна 
- Член ради старійшин міської ради 

 

 

Керуючий справами                                                    Л.І. 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 11 жовтня 2018 року                      №  371 

 

м. Мала Виска 

 
Про виділення коштів для нагородження 

ювілярів міської ОТГ 

______________________________ 

 

       З метою організації привітання ювілярів - працівників підприємств,  установ та 

організацій, членів виконавчого комітету, членів ради старійшин у жовтні-грудні 2018 

року, керуючись частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.  Затвердити кошторис витрат для придбання вітальних пам’ятних адрес, бланків 

відзнак Маловисківської міської ради, квітів та сувенірів,  згідно з додатком 1. 

2.  Відділу фінансів, економіки та бухгалтерського обліку міської ради видатки у 

сумі 4000,00 грн. профінансувати за рахунок коштів, передбачених в міському 

бюджеті на 2018 рік за Програмою  забезпечення культурно-масових заходів 

Маловисківської міської ради та її  виконавчих органів на 2016-2020 роки. 

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

з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

Міський голова                                                                                                Ю.Л.Гульдас 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  Додаток 1 

                                                                                                    до рішення виконкому 

  від  11.10.2018 р. № 371 

 

Кошторис витрат  

для організації привітання ювілярів 
 

№ 

з/п 

                                Найменування видатків Витрати 

 (тис. грн.) 

1 

 

 Квіткова продукція 2000,00 

2 Грамоти, подяки, вітальні адреси, сувеніри 2000,00 

 ВСЬОГО: 4000,00 

 

  

 

 

Керуючий справами                                                                   Л.І.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 11 жовтня 2018 року                                                                              №  372  

                                                                  м. Мала Виска 

 

Про відзначення на території ОТГ Дня 

працівника культури 

______________________________  

  

          Керуючись  ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з 

Програмою  забезпечення культурно-масових заходів Маловисківської міської ради та її  

виконавчих органів на 2016-2020 роки», затвердженою рішенням сесії від 16.02.2016 року 

№ 69 та з нагоди Дня  працівника культури та майстрів народного мистецтва, виконавчий 

комітет  міської ради  

  

ВИРІШИВ:  

  

1. Забезпечити  проведення  9 листопада 2018 року заходів присвячених Дню  працівника 

культури та майстрів народного мистецтва на території Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади.  

2. Затвердити кошторис витрат заходів, зазначених у пункті 1 даного рішення, згідно з 

додатком 1.  

3. Відділу фінансів, економіки та бухгалтерського обліку міської ради видатки у сумі 

11000,00 грн. профінансувати за рахунок коштів, передбачених в міському бюджеті на 

2018 рік, за Програмою щодо забезпечення проведення культурно – масових заходів 

Маловисківської міської ради та її  виконавчих органів на 2016-2020 роки.  

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

питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.  

  

    

Міський голова                                                                             Ю.Л.Гульдас 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток 1 

до рішення виконкому 

від  11.10.2018 р. № 372 

  

Кошторис витрат  
для організації відзначення 

Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва 

на території Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади 

  

№ Найменування видатків 
Витрати 

(тис. грн..) 

Відповідальна особа 

за проведення 

оплати 

1. Придбання квітів 2000 
Відділ культури та 

туризму 

2. Оформлення сцени 3000 
Відділ культури та 

туризму 

3. Придбання сувенірів 2000 
Відділ культури та 

туризму 

4. 
Придбання грамот, подяк, рамок, фото 

паперу 
1000 

Відділ культури та 

туризму 

5. Реквізит 3000 
Відділ культури та 

туризму 

  Всього 11000   

  

  

  

  

  

  

  

  

Керуючий справами                                                                                 Л. І. 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 11 жовтня 2018 року                  №  373 

 

м. Мала Виска 

 

Про надання дозволу на 

пониження рівня води у водоймі 

  

            Розглянувши заяву орендаря земельної ділянки водного фонду гр.Балан В.С., що 

знаходиться на території Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади с. 

Краснопілка, вх. № 18/1285-Б від 02.10.2018 року,  керуючись ст. 10 Водного Кодексу 

України, пп.1 ч.»б» ст.33   Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

       

1. Надати гр.Балану Василю Сергійовичу дозвіл на пониження рівня води у водоймі 

(ставку), земельна ділянка водного фонду,  кадастровий номер 

3523110100:02:002:7510, загальною площею становить 1,5 га., що знаходиться на 

території Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади в 

с.Краснопілка, для проведення робіт по очистці та поглиблення дна ставка. 

2.  Пониження рівня води у водоймі погодити з Кіровоградським обласним виробничим 

управлінням меліорації і водного господарства. 

3. Орендарю земельної ділянки водного фонду гр. Балану В.С.: 

3.1. Повідомити відповідні служби про пониження рівня води, згідно чинного 

законодавства України. 

3.2. Скид води провести відповідно до режиму роботи водного об’єкта на період з 

11.10.2018 року по 11.11.2018 року,  виключаючи підтоплення нижче розташованих 

територій, присадибних ділянок, левад, тощо. 

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

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

  

 

 

 
Міський голова                                                                                     Ю.Л. 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 11 жовтня 2018 року                      №  374 

 

м. Мала Виска 

 
 

Про надання дозволу на 

пониження рівня води у водоймі 

  

                   Розглянувши заяву орендаря земельної ділянки водного фонду гр.Деренюка 

П.А., що знаходиться на території Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади,  за межами населених пунктів на р.Лозуватка, лівої притоки річки Мала Вись, 

басейну П.Буг, вх. № 18/1270-Д від 01.10.2018 року, керуючись ст. 10 Водного Кодексу 

України, пп.1 ч.»б» ст.33 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

       

1. Надати гр.Деренюку Петру Анатолійовичу дозвіл на пониження рівня води у 

водоймі (ставку), земельна ділянка водного фонду, кадастровий номер 

3523110100:02:000:7512,  загальною площею становить 30,0746 га., що знаходиться 

на території Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади, за межами 

населених пунктів на р. Лозуватка, лівої притоки річки Мала Вись, басейну річки 

П.Буг, для проведення робіт по очистці та поглиблення дна ставка. 

2.  Пониження рівня води у водоймі погодити з Кіровоградським обласним виробничим 

управлінням меліорації і водного господарства. 

3. Орендарю земельної ділянки водного фонду Гр. Деренюку П.А.: 

3.1. Повідомити відповідні служби про пониження рівня води, згідно чинного 

законодавства України. 

3.2. Скид води провести відповідно до режиму роботи водного об’єкта на період з 

11.10.2018 року по 11.11.2018 року  виключаючи підтоплення нижче розташованих 

територій, присадибних ділянок, левад, тощо. 

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

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

  

 

 

 
Міський голова                                                                                     Ю.Л. 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 11 жовтня 2018 року                              №  375 

 

м. Мала Виска 

 
Про розгляд заяви ФОП Мартиненко С.А.  

 

 Розглянувши заяву ФОП Мартиненка Сергія Анатолійовича, зареєстрованого за 

адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район, с. Миролюбівка,  вул. 

Центральна, № 33, з проханням погодити місця розташування об’єкту дрібнороздрібної 

торгівлі ( жива риба) та затвердити розпорядок їх роботи, керуючись ст.30 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», додатку №1 рішення виконкому міської ради № 

72 від 19.04.2012 року «Про затвердження схем розміщення та правил роботи об’єктів 

тимчасової дрібнороздрібної торгівлі на території Маловисківської міської ради», із 

змінами, виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

1. Погодити ФОП Мартиненку Сергію Анатолійовичу. розміщення об’єкта 

дрібнороздрібної торгівлі (жива риба), з 11 жовтня 2018 року по  11 жовтня 2019 року на 

території міста Мала Виска в наступних місцях: 

-  вул. Велігіна, 2  (біля магазину «Соколівський мясокомбінат»); 

-  вул. Шевченка, 5 (біля магазину «Авілона»). 

2.Затвердити наступний розпорядок роботи об’єктів торгівлі: з 09.00 год. до 14.00    

год., без перерви на обід, вихідний-понеділок. 

3. Зобов”язати ФОП Мартиненка С.А. вчасно сплачувати місцеві податки і збори 

комунальному підприємству «Міський ринок», згідно затверджених тарифів на послуги. 

           4. Попередити ФОП Мартиненко С.А. : 

            -  про необхідність утримання прилеглої території в належному санітарному  

               стані; 

-   заборону торгівлі в інших місцях, які не визначені даним рішенням; 

-   в обов’язковому порядку укласти з КП «Мала Виска Водоканал» договір про    

    вивезення твердих побутових відходів; 

-   дотримання правил торгівлі; 

5. В разі недотримання вимог пунктів 2,3,4 даного рішення, дозвіл на розміщення 

об’єкту торгівлі буде скасовано. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

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

 

 

Міський голова                                                     Ю.Л.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 11 жовтня 2018 року                         №  376 

 

м. Мала Виска 

 
Про виділення матеріальної допомоги до Дня  

Захисника України учасникам бойових дій, які беруть  

(брали) безпосередню участь в антитерористичній операції,  

особам, які отримали інвалідність під час проходження служби 

 в АТО,  сім’ям загиблих учасників Революції Гідності та  учасників  

АТО, які проживають на території Маловисківської міської ОТГ 

 

         Керуючись ст.34  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , 

рішенням Маловисківської міської ради від 31.05.2018 року № 1078 « Про внесення змін 

до Програми та Положення  про надання одноразової  матеріальної допомоги 

громадянам Маловисківської  міської об’єднаної територіальної громади  на 2018 – 

2020 роки», ,  з метою матеріальної підтримки членів сімей загиблих в зоні АТО та 

Революції Гідності, виконавчий комітет міської ради виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Надати матеріальну допомогу до Дня Захисника України  учасникам бойових дій, 

які беруть (брали) безпосередню участь в антитерористичній операції, згідно 

доданих списків на загальну суму 35 000,00 грн. 

2. Надати матеріальну допомогу до Дня Захисника України сім’ям загиблих учасників 

АТО, згідно доданих списків на загальну суму 6 000,00 грн         

3. Надати матеріальну допомогу до Дня Захисника України сім’ям загиблих учасників 

Революції Гідності, згідно доданих списків на загальну суму 3 000 грн 

4. Надати матеріальну допомогу до Дня Захисника України особам, які отримали 

інвалідність під час проходження служби в АТО, згідно доданих списків на 

загальну суму 6 000,00 грн. 

5. Кошти, вказані в п.1-4 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                                                                                   Ю.Л.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    11 жовтня   2018 року                                                                                     №  377 

м. Мала Виска 

 

Про виділення грошової допомоги на відшкодування 

компенсації за проїзд окремим пільговим категоріям  

громадян на приміських маршрутах, які проживають  

на території Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади 

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

         Керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , 

рішенням Маловисківської міської ради від 22.12.2016 року № 449 « Про затвердження 

Програми відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій 

громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом 

по Маловисківській міській раді на 2017-2020 роки»», виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

       1. Надати матеріальну допомогу для відшкодування витрат за проїзд пільговій 

категорії громадян на приміських маршрутах загального користування, згідно доданих 

списків на загальну суму 6444,44 грн. 

        2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3033 «Компенсаційні 

виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян». 

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

питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

Міський голова                                                                                   Ю.Л.Гульдас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток №1 

Рішення виконавчого комітету 

№ 377  від  11.10. 2018 року 

 

Відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій 

громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом  

по Маловисківській міській раді за вересень 2018 рік КПК 0113033 

"Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян" 
«АТ "Ощадбанк» 

№ п/п 
№ 

папка/ 

справа 
П.І.Б. Паспорт 

Ідентифіка

ційний код 

Особовий 

рахунок 
Адреса 

(Кіль-

кість 

білеті

в) 

 

1.  1/3      8 85,44 
2.  2/21      8 85,44 

3.  5/97      8 85,44 

4.  5/98      8 85,44 

5.  1/7      8 85,44 

6.  2/22      8 82,39 

7.  6/102      8 85,44 
8.  7/130      8 85,44 
9.  7/131      8 85,44 

10.  6/112      8 85,44 

11.  1/17      8 85,44 

12.  5/96      8 85,44 

13.  1/13      8 85,44 
14.  1/14      8 85,44 
15.  2/26      8 85,44 

16.  7/124      8 85,44 

17.  6/118      8 85,44 

18.  6/107      8 85,44 

19.  6/108      5 53,40 

20.  7/134      2 21,36 



21.  6/101      8 85,44 

22.  2/37      4 42,72 

23.  3/58      8 85,44 

24.  3/59      8 64,09 

25.  2/40      8 85,44 

ВСЬОГО: 1972,76 

      

 

 

    Керуючий справами                                                                                                                                                                                Л.І. Линник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №2 

Рішення виконавчого комітету 

№  377 від  11.10. 2018 року 

 

Відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій 

громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом  

по Маловисківській міській раді за вересень 2018 рік КПК 0113033 

«Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» 

 

«Райффайзен Банк 

Аваль» 

№ 

п/п 

№ 

папка/ 

справа 
П.І.Б. Паспорт 

Ідентифіка

ційний код 

Особовий 

рахунок 

Номер 

рахунка 
Адреса 

(Кіль

-

кість 

білет

ів) 

Сума 

26.  1/1       8 85,44 

27.  3/43       8 85,44 
28.  1/4       8 85,44 
29.  1/5       8 85,44 

30.  1/11       8 85,44 

31.  3/46       8 85,44 

32.  3/51       8 85,44 

33.  4/77       8 85,44 
34.  1/19       8 85,44 
35.  7/126       8 85,44 

36.  2/32       8 85,44 

37.  5/100       8 61,04 

38.  4/64       8 85,44 

39.  6/105       8 85,44 

ВСЬОГО: 1171,76 

 

     Керуючий справами                                                                                                                                                                             Л.І. Линник 

 



 

Додаток №3 

Рішення виконавчого комітету 

№ 377  від 11.10. 2018 року 

 

 

Відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій 

громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом  

по Маловисківській міській раді за вересень 2018 рік КПК 0113033 

«Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» 

 
ПАТ КБ «Приват Банк» 

№ 

п/п 

№ 

папка/ 

справа 
П.І.Б. Паспорт 

Ідентифіка

ційний код 

Особовий 

рахунок 
Адреса 

(Кіль-

кість 

білетів) 
Сума 

40.  6/109      8 85,44 

41.  6/110      8 85,44 

42.  1/6      8 85,44 

43.  5/99      8 85,44 
44.  1/8      8 85,44 
45.  4/78      8 79,34 

46.  5/93      8 85,44 

47.  4/75      7 39,41 

48.  6/106      8 85,44 

49.  2/23      8 85,44 

50.  
1/10/ 

6/119 
     8/8 170,88 

51.  4/73      8 85,44 
52.  6/120      8 85,44 
53.  3/49      8 85,44 

54.  6/113      8 85,44 

55.  7/122      8 85,44 

56.  7/136      8 85,44 

57.  2/25      8 85,44 

58.  3/52/92      8/8 122,08 



59.  2/28      8 61,04 

60.  1/18      8 85,44 

61.  2/29      8 85,44 

62.  4/70      8 85,44 

63.  2/30      8 85,44 
64.  7/135      8 61,04 
65.  4/61      8 85,44 

66.  4/62      8 85,44 

67.  3/55      8 85,44 

68.  5/91      8 85,44 

69.  2/31      8 85,44 

70.  2/33      8 85,44 
71.  2/34      8 85,44 

72.  2/35      8 85,44 

73.  3/57      8 85,44 

74.  7/127      8 64,09 

75.  2/36      5 53,40 

76.  2/39      8 85,44 
77.  5/88      8/8 170,88 

ВСЬОГО: 3299,92 

     

   Керуючий справами                                                                                                                                                                        Л.І. 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  11  жовтня 2018 року                            № 378 

м. Мала Виска 

 Про винесення попередження  гр. 

Рутінській О.О., за ухилення 

від виконання батьківських обов’язків 

та затвердження висновку Комісії з 

питань захисту дитини 

  

 Керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 

164, 180 Сімейного кодексу України, ст. 12 Закону України „Про охорону дитинства”, 

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

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

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

комітету міської ради затвердженого рішенням сесії міської ради від 21 грудня 2017 року 

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

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

захисту прав малолітньої дитини та враховуючи витяг з протоколу № 8 засідання Комісії з 

питань захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 20 

вересня 2018 року виконавчий комітет  міської ради 

  

ВИРІШИВ: 

1.      Попередити гр. Рутінську Оксану Олександрівну, 28.10.1977р.н., за ухилення від 

виконання батьківських обов’язків, а саме п. 2 ст. 150, ст. 180 Сімейного Кодексу України, 

піклування про Рутінського Артема Валерійовича, 17.04.2009р.н., здоров’я дитини, його 

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

відповідності з п. 2, ч. 1, ст. 164 Сімейного Кодексу України є підставою до позбавлення 

батьківських прав. 

2. Встановити гр. Рутінській О.О., термін у строк тридцяти робочих днів, починаючи 

з наступного дня проведення Комісії з питань захисту прав дитини з метою створення за 

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

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

комітету міської ради, порушити питання на Комісії з питань захисту прав дитини яка 

запланована на жовтень 2018 року, про доцільність перебування дитини Рутінського А.В., 

17.05.2009р.н., у сім’ї матері гр. Рутінської О.О., 28.10.1977р.н.. 

4. За результатами розгляду питання на засіданні Комісії з питань захисту прав 

дитини на основі витягу з протоколу засідання Комісії від 20 вересня 2018 року № 8, 

затвердити висновок Комісії з питань захисту прав дитини про 

попередження гр. Рутінської О.О., 28.10.1977р.н., за ухилення від виконання п. 2 ст. 150, 

ст. 180 Сімейного Кодексу України, а саме, піклування про дитину, Рутінського А.В., 

17.04.2009р.н., його фізичний, духовний та моральний розвиток, і обов’язок батьків 

утримувати дитину (згідно додатку 1). 

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

дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради Захватихату П.В. 

 Міський голова                                                     Ю.Л. Гульдас 



Додаток № 1 
до рішення виконкому міської 

ради  від 11.10.2018 року № 378   

  

ВИСНОВОК 

Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради 

про попередження гр. Рутінської Оксани Олександрівни, 28.10.1977р.н., за ухилення 

від виконання батьківських обов’язків по відношенню до дитини 

Рутінського Артема Валерійовича, 17.04.2009р.н. 
  

 На засідання комісії з питань захисту прав дитини виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради від 20 вересня 2018 року було винесено питання 

про попередження гр. Рутінської Оксани Олександрівни, 28.10.1977р.н., яка зареєстрована 

і проживає за адресою: вул. Мічуріна, 23, м. Мала Виска, Кіровоградської області за 

ухилення та невиконання п. 2 ст. 150, ст. 180 Сімейного Кодексу України, а саме, 

піклування про дитину, Рутінського Артема Валерійовича, 17.04.2009р.н., його фізичний, 

духовний та моральний розвиток, і обов’язок батьків утримувати дитину, за ухилення та 

невиконання якого, у відповідності із ч. 2. ст. 164 Сімейного Кодексу України, 

передбачено позбавлення батьківських прав. 

 05.09.2018 року до служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської 

ради надійшло звернення від невідомої особи про те, що гр. Рутінська О.О., яка проживає 

за адресою: вул. Мічуріна, 123, м. Мала Виска, Кіровоградської області ухиляється від 

виконання батьківських обов’язків по відношенню до сина Рутінського А.В., залишає його 

на сусідів, чи то сторонніх осіб і систематично вживає алкогольні напої у присутності 

дитини зі сторонніми особами. 

 З метою соціально-правового захисту дитини Рутінського А.В., обстеження умов 

проживання та підтвердження факту ухилення від виконання батьківських обов’язків 

                 гр. Рутінської О.О. по відношенню до сина Рутінського А.В., того ж дня 

службою у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради було обстежено 

помешкання                                гр. Рутінської О.О. за адресою: вул. Мічуріна, 23, м. Мала 

Виска, Кіровоградської області і встановлено, що гр. Рутінська О.О. проживає разом з 

сином Рутінським А.В. за вказаною вище адресою, який знаходиться на її повному 

утриманні та вихованні. 

 Під час обстеження встановлено: умови проживання задовільні, санітарно-

гігієнічні умови відповідають нормам. На момент обстеження у будинку брудно, не 

прибрано, частково створено умови для виховання та розвитку дитини. У кімнаті дитини 

проводяться ремонтні роботи. Дитина відпочиває на власному ліжку одному. Одяг та 

взуття в дитини в наявності, чисті, нові. У дитини в наявності іграшки, книжки, зошити, 

канцелярське приладдя, планшет. Їжа в наявності у достатній кількості. Присадибна 

ділянка оброблена, ведеться підсобне господарство. Постійна робота гр. Рутінської 

О.О відсутня. 

 Сім’я проживає за рахунок тимчасових заробітків та пенсії по втраті годувальника   

гр. Рутінського Валерія Вікторовича, який помер 29 березня 2018 року (свідоцтво про 

смерть серії І-ОЛ № 255160 видане 31 березня 2018 року Маловисківським районним 

відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального 

управління юстиції у Кіровоградській області), про що 31 березня 2018 року зроблено 

відповідний актовий запис № 124. 

 З інформації сусідів та рідних стало відомо, що гр. Рутінська О.О., постійного 

заробітну не має, систематично вживає алкогольні напої та залишає дитину без нагляду, 

чи то на сторонніх осіб. 

 Дитина відвідує загальноосвітній заклад та отримує відповідні щеплення. 



 Враховуючи викладене вище та обставини, що гр. Рутінська 

О.О., частково створила умови для виховання та розвитку дитини, дитина відвідує 

загальноосвітній заклад, слідкує за станом здоров’я дитини, керуючись ст.ст. 164, 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 сім’ї та дітей 

виконавчого комітету міської ради затвердженого рішенням сесії міської ради від 21 

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

затвердженого рішенням сесії міської ради             від 28 лютого 2018 № 901. 

 Комісія з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради вважає за доцільне винести попередження гр. Рутінській Оксані 

Олександрівні, 28.10.1977р.н., за ухилення від виконання п. 2 ст. 150, ст. 180 Сімейного 

Кодексу України, а саме піклування про дитину, Рутінського Артема Валерійовича, 

17.04.2009р.н., його фізичний, духовний та моральний розвиток, і обов’язок батьків 

утримувати дитину, що у відповідності з п. 2. ч. 1 ст. 164 Сімейного Кодексу України є 

підставою для позбавлення батьківських прав. 

Встановити гр. Рутінській О.О., 28.01.1977р.н., термін у строк тридцяти робочих 

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

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

розвитку дитини. 

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

створення гр. Рутінською О.О., 28.01.1977р.н., за місцем проживання належних умов для 

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

дитини, яка запланована на жовтень 2018 року, порушити питання про доцільність 

перебування дитини Рутінського Артема Валерійовича, 17.04.2009р.н., у сім’ї 

матері гр. Рутінської Оксани Олександрівни, 28.10.1977р.н.. 

  

  

Керуючий справами                                                                 Л. І.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  11  жовтня 2018 року                            № 379 

м. Мала Виска 

 Про винесення попередження  гр. 

Балан І.В., за ухилення від виконання 

батьківських обов’язків та 

затвердження висновку Комісії з питань 

захисту дитини 

  

 Керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 

164, 180 Сімейного кодексу України, ст. 12 Закону України „Про охорону дитинства”, 

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

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

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

комітету міської ради затвердженого рішенням сесії міської ради від 21 грудня 2017 року 

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

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

захисту прав малолітньої дитини та враховуючи витяг з протоколу № 8 засідання Комісії з 

питань захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 20 

вересня 2018 року виконавчий комітет Маловисківської міської ради 

  

ВИРІШИВ: 

1.        Попередити гр. Балан Інну Василівну,14.04.1981р.н., за ухилення від виконання 

батьківських обов’язків, а саме п. 2 ст. 150, ст. 180 Сімейного Кодексу України, 

піклування про Балан Дмитра Юрійовича, 10.04.2010р.н., здоров’я дитини, його фізичний, 

духовний та моральний розвиток, і обов’язок батьків утримувати дитину, що у 

відповідності з п. 2, ч. 1, ст. 164 Сімейного Кодексу України є підставою до позбавлення 

батьківських прав. 

2. Встановити гр. Балан І.В., термін у строк тридцяти робочих днів, починаючи з 

наступного дня проведення Комісії з питань захисту прав дитини з метою створення за 

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

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

комітету міської ради, порушити питання на Комісії з питань захисту прав дитини яка 

запланована на жовтень 2018 року, про доцільність перебування дитини Балан Д.Ю., 

10.04.2010р.н., у сім’ї матері гр. Балан І.В., 14.04.1981р.н.. 

4. За результатами розгляду питання на засіданні Комісії з питань захисту прав 

дитини на основі витягу з протоколу засідання Комісії від 20 вересня 2018 року № 8, 

затвердити висновок Комісії з питань захисту прав дитини про попередження гр. Балан 

І.В., 14.04.1981р.н., за ухилення від виконання п. 2 ст. 150, ст. 180 Сімейного Кодексу 

України, а саме, піклування про дитину, Балан Д.Ю., 10.04.2010р.н., його фізичний, 

духовний та моральний розвиток, і обов’язок батьків утримувати дитину (згідно додатку 

1). 

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

дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради Захватихату П.В. 

  

 Міський голова                                             Ю. Л.Гульдас 



Додаток № 1 
до рішення виконкому міської 

ради  від 11.10.2018 року № 379   
  

ВИСНОВОК 

Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради 

про попередження гр. Балан Інни Василівни, 14.04.1981р.н., за ухилення 

від виконання батьківських обов’язків по відношенню до дитини 

Балан Дмитра Юрійовича, 10.04.2010р.н. 
  

 На засідання комісії з питань захисту прав дитини виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради від 20 вересня 2018 року було винесено питання 

про попередження гр. Балан Інни Василівни, 14.04.1981р.н., яка зареєстрована і проживає 

за адресою: вул. Щорса, 100, м. Мала Виска, Кіровоградської області за ухилення та 

невиконання п. 2 ст. 150, ст. 180 Сімейного Кодексу України, а саме, піклування про 

дитину, Балан Дмитра Юрійовича, 10.04.2010р.н., його фізичний, духовний та моральний 

розвиток, і обов’язок батьків утримувати дитину, за ухилення та невиконання якого, у 

відповідності із  ч. 2. ст. 164 Сімейного Кодексу України, передбачено позбавлення 

батьківських прав. 

 29.08.2018 року до служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської 

ради надійшло звернення від невідомої особи про те, що гр. Балан І.В., яка проживає за 

адресою: вул. Щорса, 100, м. Мала Виска, Кіровоградської області ухиляється від 

виконання батьківських обов’язків по відношенню до сина Балан Д.Ю., залишає його на 

сусідів, чи то сторонніх осіб і систематично вживає алкогольні напої у присутності дитини 

зі сторонніми особами. 

 З метою соціально-правового захисту дитини Балан Д.Ю., обстеження умов 

проживання та підтвердження факту ухилення від виконання батьківських обов’язків  

гр. Балан І.В. по відношенню до сина Балан Д.Ю., того ж дня службою у справах сім’ї та 

дітей виконавчого комітету міської ради було обстежено помешкання гр. Балан І.В. за 

адресою: вул. Щорса, 100, м. Мала Виска, Кіровоградської області і встановлено, що   гр. 

Балан І.В. проживає разом з сином Балан Д.Ю. за вказаною вище адресою, який 

знаходиться на її повному утриманні та вихованні. 

 Під час обстеження встановлено, що будинок складається з двох кімнат та веранди. 

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

нормам. На момент обстеження у будинку брудно, не прибрано, частково створено умови 

для виховання та розвитку дитини.  Дитина відпочиває на одному ліжку з матір’ю. Власне 

ліжко у дитини відсутнє. Одяг та взуття в дитини в наявності, брудні, зношені. Іграшки 

старі, розламані. В наявності, книжки, зошити, канцелярське приладдя. Їжа в наявності, 

але в недостатній кількості. Присадибна ділянка оброблена, підсобне господарство не 

ведеться. Постійна робота гр. Балан І.В. відсутня. 

 Сім’я проживає за рахунок тимчасових заробітків та державної соціальної 

допомоги по малозабезпеченості. 

 З інформації сусідів та рідних стало відомо, що гр. Балан І.В., постійного заробітну 

не має, систематично вживає алкогольні напої та залишає дитину без нагляду, чи то на 

сторонніх осіб. 

 Дитина відвідує загальноосвітній заклад та отримує відповідні щеплення. 

 Враховуючи викладене вище та обставини, що гр. Балан І.В., частково створила 

умови для виховання та розвитку дитини, дитина відвідує загальноосвітній заклад, слідкує 

за станом здоров’я дитини, керуючись ст.ст. 164, 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 сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради 

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

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

28 лютого 2018 № 901. 

 Комісія з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради вважає за доцільне винести попередження гр. Балан Інні 

Василівні, 14.04.1981р.н., за ухилення від виконання п. 2 ст. 150, ст. 180 Сімейного 

Кодексу України, а саме піклування про дитину, Балан Дмитра Юрійовича, 

10.04.2010р.н., його фізичний, духовний та моральний розвиток, і обов’язок батьків 

утримувати дитину, що у відповідності з п. 2. ч. 1 ст. 164 Сімейного Кодексу України є 

підставою для позбавлення батьківських прав. 

Встановити гр. Балан І.В. 14.04.1981р.н., термін у строк тридцяти робочих днів, 

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

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

дитини. 

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

створення гр. Балан І.В. 14.04.1981р.н, за місцем проживання належних умов для 

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

дитини, яка запланована на жовтень 2018 року, порушити питання про доцільність 

перебування дитини Балан Дмитра Юрійовича, 10.04.2010р.н., у сім’ї матері гр. Балан Інні 

Василівні, 14.04.1981р.н.. 

  

 

 

  

Керуючий справами                                                                       Л.І.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 11  жовтня 2018 року                                    № 380 

м. Мала Виска 

 

 Про доцільність позбавлення 

батьківських прав гр. Корвякової Олени 

Андріївни, 05.09.1975р.н., за ухилення 

від виконання обов’язків по вихованню 

дитини та затвердження висновку 

Комісії з питань захисту прав дитини 

  

  Керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 

164, 180 Сімейного кодексу України, ст. 12 Закону України „Про охорону дитинства”, 

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

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

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

комітету міської ради затвердженого рішенням сесії міської ради від 21 грудня 2017 року 

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

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

захисту прав малолітніх дітей та враховуючи витяг з протоколу № 8 засідання Комісії з 

питань захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 20 

вересня 2018 року виконавчий комітет Маловисківської міської ради 

  

ВИРІШИВ: 
1. За доцільне позбавити гр. Корвякову Олену Андріївну, 05.09.1975р.н., батьківських 

прав за ухилення від виконання обов’язків по вихованню дитини Корвякова 

Володимира Миколайовича, 11.03.2015р.н.. 

2. Затвердити висновок Комісії з питань захисту прав дитини, про доцільність 

позбавлення гр. Корвякової Олени Андріївни, 05.09.1975р.н., батьківських прав за 

ухилення від виконання обов’язків по вихованню дитини Корвякова Володимира 

Миколайовича, 11.03.2015р.н.. 

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

позбавлення              гр. Корвякової Олени Андріївни, 05.09.1975р.н., батьківських 

прав за ухилення від виконання обов’язків по вихованню дитини Корвякова 

Володимира Миколайовича, 11.03.2015р.н., висновок Комісії з питань захисту прав 

дитини про доцільність позбавлення гр. Корвякової Олени Андріївни, 

05.09.1975р.н., батьківських прав за ухилення від виконання обов’язків по 

вихованню дитини Корвякова Володимира Миколайовича, 11.03.2015р.н.. 

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

дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради Захватихату П.В.. 

   

Міський голова                                               Ю.Л. Гульдас 
  

 



Додаток № 1 

до рішення виконкому міської 

ради  від 11.10.2018 року № 380 

   

ВИСНОВОК 

Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської міської 

ради про доцільність позбавлення гр. Корвякової Олени Андріївни, 05.09.1975р.н., 

батьківських прав за ухилення від виконання обов’язків по вихованню дитини 

Корвякова Володимира Миколайовича, 11.03.2015р.н 
  

На засідання комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Маловисківської міської ради від 20 вересня 2018 року на підставі заяви гр. Корвякова 

Миколи Миколайовича, 18.04.1997р.н., яка надійшла 18.09.2018 за № 18/1148-К до 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради, було винесено питання, щодо 

доцільності позбавлення батьківських прав матері, гр. Корвякової Олени Андріївни, 

05.09.1975р.н., яка зареєстрована та проживає за адресою: вул. Червоноармійська, 140,   м. 

Мала Виска, Кіровоградської області, відносно брата Корвякова Володимира 

Миколайовича, 11.03.2015р.н., за ухилення від виконання батьківських обов’язків, а саме:  

п. 2 ст. 150, ст. 180 Сімейного Кодексу України, піклування про здоров’я дитини, її 

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

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

Сімейного Кодексу України є підставою для позбавлення батьківських прав у судовому 

порядку. 

У період часу з травня 2018 року по вересень 2018 року гр. Корвякова О.А., 

05.09.1975р.н., проживала за адресою: вул. Червоноармійська, 140, м. Мала Виска, 

Кіровоградської області разом з сином Корвяковим Володимиром Миколайовичем, 

11.03.2015р.н.. 

З травня гр. Корвякова О.А. ухиляється від виконання обов’язків по вихованню 

дитини, а саме, не виконує п. 2, ст. 150, ст. 180 Сімейного Кодексу України, обов’язок 

батьків щодо виховання дитини, піклування про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та 

моральний розвиток і обов’язок батьків утримувати дитину до досягнення нею 

повноліття. 

 Під час неодноразового обстеження 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 відпочиває з матір’ю на одному дивані. Власне ліжко у дитини відсутнє. 

Постільна білизна на дивані. 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 проживає 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: вул. Червоноармійська, 140, м. Мала Виска, 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 дитина 

помешкання сім’ї гр. Корвякової О.А. дитина Корвяков В.М. знаходився у сторонніх осіб 

вдома. 

 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 батьківських обов’язків, а саме п. 2 ст. 150, ст. 180 Сімейного 

Кодексу України, піклування про Корвякова Володимира Миколайовича, 11.03.2015р.н., 

здоров’я дитини, його фізичний, духовний та моральний розвиток, і обов’язок батьків 

утримувати дитину, що у відповідності з п. 2, ч. 1 ст. 164 Сімейного Кодексу України є 

підставою для позбавлення батьківських прав у судовому порядку, гр. Корвякова О.А. 

продовжує ухилятись від виконання обов’язків по вихованню дитини Корвякова В.М.. 

 Громадянка Корвякова О.А. не відвідує дитину, не має наміру та бажання 

займатись вихованням дитини, не має наміру створювати та пристосовувати умови для 

виховання та розвитку дитини за місцем проживання. 

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

виконавчого комітету Маловисківської міської ради керуючись ч. 2, ст. 150, 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 Комісію з питань захисту прав 

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

соціально-правового захисту прав малолітньої дитини вважає за доцільне позбавити гр. 

Корвякову Олену Андріївну, 05.09.1975р.н., батьківських прав за ухилення від виконання 

обов’язків по вихованню дитини Корвякова Володимира Миколайовича, 11.03.2015р.н.. 

  Керуючий справами                                                                         Л.І.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 11  жовтня 2018 року                                      № 381        

м. Мала Виска 

  

Про надання дозволу гр. Семиволос Р.І. 

на вчинення правочину щодо дарування 

нерухомого об’єкту підопічному 

неповнолітньому Семиволос В.І. та 

затвердження висновку Комісії з питань 

захисту прав дитини 

  

Керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 

176, 177 Сімейного кодексу України, ст.ст. 32, 71, 242 Цивільного кодексу України,  ст.ст. 

17, 18 Закон України «Про охорону дитинства», ст. 12 Закону України «Про основи 

захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», «Конвенцією ООН про права дітей», п. п. 

п. 66, 67, 68 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із 

захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24.09.2008 року № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із 

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

комітету міської ради затвердженого рішенням сесії міської ради від 21 грудня 2017 року 

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

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

захисту прав малолітніх дітей та враховуючи витяг з протоколу № 8 засідання Комісії з 

питань захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 20 

вересня 2018 року виконавчий комітет Маловисківської міської ради 

  

ВИРІШИВ: 
1. Надати дозвіл гр. Семиволос Руслані Іванівні, 29.10.1979р.н., на вчинення 

правочину, нотаріальної дії - дарування ½ об’єкту нерухомості за адресою: вул. 

Пушкіна, 83, м. Мала Виска, Кіровоградської області, а саме ½ будинку 

розташованому на земельній ділянці, кадастровий номер 3523110100:50:021:0001, 

площею 0,1000 га та ½ земельної ділянки, кадастровий номер 

3523110100:50:021:0003, площею 0,0536 га на користь неповнолітнього 

підопічного Семиволос Валентина Івановича, 10.01.2001р.н. 

2. Затвердити висновок Комісії з питань захисту прав дитини про надання дозволу на 

вчинення нотаріальної дії – дарування ½ об’єкту нерухомого майна за адресою:  

вул. Пушкіна, 83, Мала Виска, Кіровоградської області, а саме ½ будинку 

розташованому на земельній ділянці, кадастровий номер 3523110100:50:021:0001, 

площею 0,1000 га та ½ земельної ділянки, кадастровий номер 

3523110100:50:021:0003, площею 0,0536 га на користь неповнолітнього 

підопічного Семиволос Валентина Івановича, 10.01.2001р.н. 

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

дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради Захватихату П.В.. 

Міський голова                                              Ю.Л. Гульдас 



  

  

  

Додаток № 1 

до рішення виконкому міської 

ради  від 11.10.2018 року № 381 

  

  

ВИСНОВОК 

Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради 

про надання дозволу гр. Семиволос Руслані Іванівні, 29.10.1979р.н., на вчинення 

правочину, нотаріальної дії - дарування ½ об’єкту нерухомості за адресою: 

вул. Пушкіна, 83, м. Мала Виска, Кіровоградської області, а саме ½ будинку 

розташованому на земельній ділянці, кадастровий номер 3523110100:50:021:0001, 

площею 0,1000 га та ½ земельної ділянки, кадастровий номер 3523110100:50:021:0003, 

площею 0,0536 га на користь неповнолітнього підопічного Семиволос Валентина 

Івановича, 10.01.2001р.н. 
  

 На засідання комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради від 20 вересня 2018 року, на підставі заяви гр. Семиволос 

Р.І., 29.10.1979р.н., яка надійшла 19.09.2018 за № 18/1152-С до виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради, було винесено питання щодо надання дозволу гр. 

Семиволос Руслані Іванівні, 29.10.1979р.н., на вчинення правочину, нотаріальної дії - 

дарування ½ об’єкту нерухомості за адресою: вул. Пушкіна, 83, м. Мала Виска, 

Кіровоградської області, а ½ саме будинку розташованому на земельній ділянці, 

кадастровий номер 3523110100:50:021:0001, площею 0,1000 га та ½ земельної ділянки, 

кадастровий номер 3523110100:50:021:0003, площею 0,0536 га на користь 

неповнолітнього підопічного Семиволос Валентина Івановича, 10.01.2001р.н., на підставі 

ст.ст. 176, 177 Сімейного кодексу України, ст.ст. 32, 71, 242 Цивільного кодексу України, 

ст.ст. 17, 18 Закон України «Про охорону дитинства», ст. 12 Закону України «Про основи 

захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», «Конвенцією ООН про права дітей», п.п.п. 

66, 67, 68 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із 

захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24.09.2008 року № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із 

захистом прав дитини”. 

Керуючись ст. 32 Цивільного кодексу України і враховуючи те, що Семиволос 

Валентин Іванович, 10.01.2001р.н., є неповнолітньою особою, яка не досягла віку 

вісімнадцяти років, і має обмежену цивільну дієздатність, вчинення неповнолітньою 

особою правочину щодо нерухомого майна повинна бути письмова нотаріально 

посвідчена згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника та органу опіки та піклування 

відповідно до закону. 

Відповідно до ч. 2, ст. 242 Цивільного кодексу України - опікун є законним 

представником малолітньої особи та фізичної особи, визнаної недієздатною, а тому від 

імені та в інтересах підопічного мають право вчиняти дії щодо набуття неповнолітніми 

майнових прав. 

У відповідності зі ст. 34 ЦК України визначено, що повну цивільну дієздатність має 

фізична особа, яка досягла вісімнадцяти років (повноліття). 

 Тобто, здійснювати самостійно розпорядження, подарованим гр. Семиволос Р.І., 

29.10.1979р.н., ½ об’єкту нерухомості за адресою: вул. Пушкіна, 83, м. Мала Виска, 

Кіровоградської області, а саме ½ будинку розташованому на земельній ділянці, 

кадастровий номер 3523110100:50:021:0001, площею 0,1000 га та ½ земельної ділянки, 



кадастровий номер 3523110100:50:021:0003, площею 0,0536 га, обдарований Семиволос 

Валентин Іванович, 10.01.2001р.н., має право при досягненні 18 років. 

Беручи до уваги викладене вище, що гр. Семиволос Р.І., 29.10.1979р.н., у 

відповідності з рішенням № 56 від 15.12.2006р.н. виконавчого комітету Паліїівської 

сільської ради Маловисківського району Кіровоградської області «Про призначення 

опікуна Семиволос Р.І.» призначено опікуном над Семиволос Валентином Івановичем, 

10.01.2001р.н., якому у відповідності з розпорядженням голови Маловисківської районної 

державної адміністрації від 03.12.2008 року № 704-р «Про надання статусу дітей-сиріт та 

дітей, позбавленої батьківського піклування» надано статус дитини сироти. 

І те, що Семиволос Валентин Іванович, 10.01.2001р.н., є неповнолітньою особою, 

яка не досягла віку вісімнадцяти років, і має обмежену цивільну дієздатність, а тому 

неповнолітні особи вчиняють правочини за згодою батьків (усиновителів), опікунів, 

піклувальників. 

Частиною 4 статті 177 СК України визначено, що дозвіл органу опіки та піклування 

на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини надається в разі гарантування 

збереження її права на житло. 

Таке гарантування передбачає підтвердження того, що правочин спрямований на 

забезпечення інтересів дитини – надбання житла.  

 Враховуючи викладене вище, комісія з питань захисту прав дитини виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради керуючись ст.ст. 176, 177 Сімейного кодексу 

України, ст.ст. 32, 71, 242 Цивільного кодексу України, ст.ст. 17, 18 Закону України «Про 

охорону дитинства», ст. 12 Закону України «Про основи захисту бездомних осіб і 

безпритульних дітей», «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 Комісію з питань 

захисту прав дитини, затвердженого рішенням сесії міської ради від 28 лютого 2018 № 

901, вважає за доцільне надати дозвіл гр. Семиволос Руслані Іванівні, 29.10.1979 р.н., на 

вчинення правочину, нотаріальної дії - дарування ½ об’єкту нерухомості за адресою: вул. 

Пушкіна, 83, м. Мала Виска, Кіровоградської області, а саме ½ будинку розташованому на 

земельній ділянці, кадастровий номер 3523110100:50:021:0001, площею 0,1000 га та ½ 

земельної ділянки, кадастровий номер 3523110100:50:021:0003, площею 0,0536 га на 

користь неповнолітнього підопічного Семиволос Валентина Івановича, 10.01.2001р.н. 

  

  

Керуючий справами                                                                 Л.І.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 11 жовтня  2018 року                                № 382 

м. Мала Виска 

 

Про надання дозволу батькам 

на укладання договору 

дарування нерухомого майна 

та прийняття в дар  від імені 

 неповнолітньої дитини 

  

  Розглянувши заяву та подані документи гр. Гальченко Іриною Володимирівною  

02.05.1975 року народження, яка є матір”ю неповнолітньої дочки, Гальченко Людмили 

Вадимівни, 05.09.2001 року народження, з проханням дозволити матері, яка є законним 

представником своєї дочки, надати дозвіл на прийняття в дар неповнолітньою дочкою 

нерухомого майна (житловий будинок за адресою: вул.Берегова, 12, м. Мала Виска, 

Кіровоградської області, розташований  на земельній ділянці, кадастровий номер 

3523110100:50:056:0022, площею 0,1 га та земельну ділянку, кадастровий номер 

3523110100:50:056:0021, площею 0,0922га ), відповідно до ст.71, ст. 242, ст.ст. 717-719 

Цивільного кодексу України, ст. 177 Сімейного кодексу України, ст.ст. 17,18 Закону 

України «Про охоронну дитинства», керуючись пп.4 п. «б» ч.1 ст.34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  висновком комісії з питань захисту прав дитини 

виконавчого комітеті Маловисківської міської ради від  20.09.2018 року, виконавчий 

комітет  міської  ради, 

 

                                                                 В И Р І Ш И В: 

 

  1. Дозволити законному представнику, громадянці  Гальченко Ірині Володимирівні 

02.05.1975 року народження. надати дозвіл неповнолітній дочці, Гальченко Людмилі 

Вадимівні, 05.09.2001 року народження, прийняти в дар об’єкт нерухомого майна 

(житловий будинок) за адресою: вул.Берегова, 12, м. Мала Виска, Кіровоградської області,  

розташований  на земельній ділянці, кадастровий номер 3523110100:50:056:0022, площею 

0,1 га та земельну ділянку, кадастровий номер 3523110100:50:056:0021, площею 0,0922га 

та підписати відповідні документи. 

           2. Попередити законних представників про відповідальність за порушення чинного 

законодавства України щодо захисту житлових прав дитини. 

        3. Нотаріальні дії на укладення договору дарування здійснити в присутності 

 представника органу опіки та піклування виконавчого комітету Маловисківської міської 

ради та в місячний термін надати до органу опіки та піклування нотаріально засвідчену 

копію договору дарування. 

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

з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.  

 

 

Міський голова                                                                               Ю. Л. 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  11  жовтня 2018 року                                № 383 

м. Мала Виска 

  

Про надання дозволу гр. Кобкіну В.П. 

на вчинення правочину щодо дарування 

нерухомого об’єкту неповнолітній 

онуці Гальченко Л.В. та затвердження 

висновку Комісії з питань захисту прав 

дитини 

  

Керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 

176, 177 Сімейного кодексу України, ст.ст. 32, 71, 242 Цивільного кодексу України,   ст.ст. 

17, 18 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 12 Закону України «Про основи 

захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», «Конвенцією ООН про права дітей», п. п. 

п. 66, 67, 68 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із 

захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24.09.2008 року № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із 

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

комітету міської ради, затвердженого рішенням сесії міської ради від 21 грудня 2017 року 

№ 813 та Положенням про Комісію з питань захисту прав дитини, затвердженого 

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

захисту прав малолітніх дітей та враховуючи витяг з протоколу № 8 засідання Комісії з 

питань захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 20 

вересня 2018 року виконавчий комітет міської ради 

  

ВИРІШИВ: 
1. Надати дозвіл гр. Кобкіну Володимиру Петровичу, 12.04.1941р.н., на вчинення 

правочину, нотаріальної дії - дарування об’єкту нерухомості за адресою: вул. 

Берегова, 12,  м. Мала Виска, Кіровоградської області, а сааме житлового будинку 

розташованому на земельній ділянці, кадастровий номер 3523110100:50:056:0022, 

площею 0,1га та земельної ділянки, кадастровий номер 3523110100:50:056:0021, 

площею 0,0922га на користь неповнолітньої онуки Гальченко Людмили Вадимівни, 

05.09.2001р.н. 

2. Затвердити висновок Комісії з питань захисту прав дитини, про надання дозволу на 

вчинення нотаріальної дії – дарування об’єкту нерухомого майна за адресою: вул. 

Берегова, 12, Мала Виска, Кіровоградської області, а саме житлового будинку 

розташованому на земельній ділянці, кадастровий номер 3523110100:50:056:0022, 

площею 0.1га та земельної ділянки, кадастровий номер 3523110100:50:056:0021, 



площею 0,0922га на користь неповнолітньої онуки Гальченко Людмили Вадимівни, 

05.09.2001р.н. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника служби у справах сім”ї 

та дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради Захватихуту П.В. 

  

 

 

 

 

  

                                 Ю.Л.Гульдас         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова 



 Додаток № 1 

до рішення виконкому міської 

ради  від 11.10.2018 року № 383 

  

  

ВИСНОВОК 

комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітетуМаловисківської міської 

ради про надання дозволу гр. Кобкіну Володимиру Петровичу, 12.04.1941 р.н., на 

вчинення правочину, нотаріальної дії - дарування об’єкту нерухомості за адресою: 

вул. Берегова, 12, м. Мала Виска, Кіровоградської області 

на користь неповнолітньої онуки Гальченко Людмили Вадимівни, 05.09.2001 р.н. 
  

 На засідання комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради від 20 вересня 2018 року на підставі заяви гр. Кобкіна В.П., 

12.04.1941р.н., яка надійшла 19.09.2018 за № 18/1151-К до виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради, було винесено питання, щодо надання дозволу гр. Кобкіну 

Володимиру Петровичу, 12.04.1941 р.н., на вчинення правочину, нотаріальної дії - 

дарування об’єкту нерухомості за адресою: вул. Берегова, 12, м. Мала Виска, 

Кіровоградської області на користь неповнолітньої онуки Гальченко Людмили Вадимівни, 

05.09.2001р.н., на підставі ст.ст. 176, 177 Сімейного кодексу України, ст.ст. 32, 71, 242 

Цивільного кодексу України,  ст.ст. 17, 18 Закону України «Про охорону дитинства», 

ст. 12 Закону України «Про основи захисту бездомних осіб і безпритульних 

дітей», «Конвенцією ООН про права дітей»,  п.п.п. 66, 67, 68 Порядку провадження 

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

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 24.09.2008 року № 866 

“Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”. 

Керуючись ст. 32 Цивільного кодексу України і враховуючи те, що Гальченко 

Людмила Вадимівна, 05.09.2001р.н., є неповнолітньою особою, яка не досягла віку 

вісімнадцяти років, і має обмежену цивільну дієздатність, для вчинення неповнолітньою 

особою правочину щодо нерухомого майна повинна бути письмова нотаріально 

посвідчена згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника та органу опіки та піклування 

відповідно до закону. 

Відповідно до статті 242 Цивільного кодексу України батьки (усиновлювачі) є 

законними представниками своїх малолітніх та неповнолітніх дітей, а тому від імені та в 

інтересах своїх дітей мають право вчиняти дії щодо набуття неповнолітніми майнових 

прав. 

У відповідності зі ст. 34 ЦК України визначено, що повну цивільну дієздатність має 

фізична особа, яка досягла вісімнадцяти років (повноліття). 

Тобто, здійснювати самостійно розпорядження подарованим гр. Кобкіним В.П., 

12.04.1941р.н., об’єктом нерухомості за адресою: вул. Берегова, 12, м. Мала Виска, 

Кіровоградської області, а саме житловим будинком,  розташованому на земельній 

ділянці, кадастровий номер 3523110100:50:056:0022, площею 0,1га та земельної ділянки, 

кадастровий номер 3523110100:50:056:0021, площею 0,0922га неповнолітня Гальченко 

Л.В., 05.09.2001р.н., має право при досягненні 18 років. 

Беручи до уваги викладене вище, що гр. Гальченко Ірина Володимирівна, 

02.05.1975р.н., у відповідності зі свідоцтвом про народження дитини, Гальченко Людмили 

Вадимівни, 05.09.2001р.н. (свідоцтво серії І-ОЛ № 060861 видане відділом реєстрації актів 

цивільного стану Маловисківського районного управління юстиції Кіровоградської 

області від 04 жовтня 2001 року), є матір’ю дитини, і те, що Гальченко Людмили 

Вадимівни, 05.09.2001р.н., є неповнолітньою особою, яка не досягла віку вісімнадцяти 

років, і має обмежену цивільну дієздатність, а тому неповнолітні особи вчиняють 

правочини за згодою батьків. 



Частиною 4 статті 177 СК України визначено, що дозвіл органу опіки та піклування 

на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини надається в разі гарантування 

збереження її права на житло. 

Таке гарантування передбачає підтвердження того, що правочин спрямований на 

забезпечення інтересів дитини – надбання житла. 

 Враховуючи викладене вище, комісія з питань захисту прав дитини виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради керуючись ст.ст. 176, 177 Сімейного кодексу 

України, ст.ст. 32, 71, 242 Цивільного кодексу України, ст.ст. 17, 18 Закону України «Про 

охорону дитинства», ст. 12 Закону України «Про основи захисту бездомних осіб і 

безпритульних дітей», «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 Комісію з питань 

захисту прав дитини, затвердженого рішенням сесії міської ради від 28 лютого 2018 № 

901, вважає за доцільне надати дозвіл гр. Кобкіну Володимиру Петровичу, 12.04.1941р.н., 

на вчинення правочину, нотаріальної дії – дарування об’єкту нерухомості за адресою: вул. 

Берегова, 12, м. Мала Виска, Кіровоградської області, а саме житлового будинку 

розташованому на земельній ділянці, кадастровий номер 3523110100:50:056:0022, площею 

0,1га та земельної ділянки, кадастровий номер 3523110100:50:056:0021, площею 

0,0922га на користь неповнолітньої онуки Гальченко Людмили Вадимівни, 05.09.2001р.н.. 

  

  

Керуючий справами                                                                  Л. І.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   11 жовтня  2018 року                          № 384 

м. Мала Виска 

 Про зняття з реєстрації місця 

проживання  

 Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 4 п. «б» ст. 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною 1 ст. 71 Цивільного кодексу 

України, п. 4. ст. 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян 

і безпритульних дітей», ст. 18 Закону України «Про охорону дитинства», беручи до уваги 

витяг з протоколу засідання позачергової Комісії з питань захисту прав дитини 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради № 9 від 09.10.2018 року, розглянувши 

документи та заяву гр. Кочнової Г.Л. від 27.09.2018 року про надання дозволу на зняття з 

реєстрації місця проживання підопічної дитини, Нагогіна Анатолія Володимировича, 

25.03.2012р.н., з житлової площі за адресою: вул. Коцюбинського, буд. 6, кв. 1, м. Мала 

Виска, Маловисківський район, Кіровоградської області, у зв’язку з реєстрацією місця 

проживання підопічного разом з опікуном за адресою: пров. Фортечний, 23, кв. 127, м. 

Кропивницький, Кіровоградської області, виконавчий комітет Маловисківської міської 

ради 

  

ВИРІШИВ: 
 1. Надати дозвіл гр. Кочновій Галині Леонідівні, 02.03.1954р.н., що проживає за 

адресою: пров. Фортечний, буд. 23, кв.127, м. Кропивницький, Кіровоградська область, 

яка рішенням виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 13 вересня 2018 

року  № 329 призначена опікуном Нагогіна Анатолія Володимировича, 25.03.2012р.н., на 

зняття підопічного Нагогіна Анатолія Володимировича, 25.03.2012р.н., з реєстрації місця 

проживання з житлової площі за адресою: вул. Коцюбинського, буд. 6, кв. 1, м. Мала 

Виска, Маловисківський район, Кіровоградська область, у зв’язку з реєстрацією місця 

проживання підопічного разом з опікуном за адресою: пров. Фортечний, буд. 23, кв. 127,   

м. Кропивницький. 

2. Зобов’язати гр. Кочнову Г.Л. надати виконавчому комітету Маловисківської 

міської ради, як органу опіки та піклування, в десятиденний термін з дня отримання 

даного рішення, довідку з місця проживання про склад сім’ї та реєстрацію 

підопічного Нагогіна А.В. за адресою: пров. Фортечний, 23, кв.127, м. Кропивницький, 

3. Затвердити висновок Комісії з питань захисту прав дитини №  від 09.10.2018 року 

про надання дозволу на зняття з реєстрації місця проживання підопічного Нагогіна 

Анатолія Володимировича, 25.03.2012р.н. з житлової прощі за адресою: вул. 

Коцюбинського, буд. 6, кв. 1, м. Мала Виска, Маловисківський район, Кіровоградська 

область, у зв’язку з реєстрацією місця проживання підопічного разом з опікуном за 

адресою: пров. Фортечний, буд. 23, кв. 127, м. Кропивницький. 

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

діяльності виконавчих органів  ради Жовтило А.В. 

 Міський голова                           Ю. Л.Гульдас 



Додаток № 1 

до рішення виконкому  

міської ради від 11.10.2018 

року № 384 

  

  

ВИСНОВОК 

позачергової Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради про надання дозволу на зняття з реєстрації місця 

проживання підопічного Нагогіна Анатолія Володимировича, 25.03.2012р.н., з 

житлової площі за адресою: вул. Коцюбинського, буд. 6, кв. 1, м. Мала Виска, 

Маловисківський район, Кіровоградська область, у зв’язку з реєстрацією місця 

проживання підопічного разом з опікуном за адресою: пров. Фортечний, буд. 23, кв. 

127, м. Кропивницький 
  

 На позачерговому засіданні Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради від 09 жовтня 2018 року на підставі заяви гр. 

Кочнової Галини Леонідівни, 02.03.1954р.н., яка надійшла 01.10.2018 року та 

зареєстрована за № 18/1282-К, було розглянуто питання про надання дозволу на зняття з 

реєстрації місця проживання підопічної дитини, Нагогіна Анатолія Володимировича, 

25.03.2012 року народження, з житлової площі за адресою: вул. М. Коцюбинського 

(Червоногвардійська), 6/1, м. Мала Виска, Маловисківський район, Кіровоградська 

область,  у зв’язку з реєстрацією місця проживання підопічного разом з опікуном за 

адресою: пров. Фортечний, буд 23, кв.127, Кіровоградська область, м. Кропивницький. 

 Громадянка Кочнова Галина Леонідівна, 02.03.1954р.н., уродженка м. Мала Виска, 

Кіровоградської області, Україна. 

 Паспорт серії АЕ № 558233, виданий 24 листопада 1998 року, Ленінським РВ 

УМВС України в Кіровоградській області. 

У відповідності з довідкою місця мешкання про склад сім’ї та реєстрацію від 

18.06.2018 року, зареєстрована та проживає за адресою: пров. Фортечний, буд. 23, кв. 127, 

м. Кропивницький. 

 За відомостями Відділу Реєстрації місця проживання особи КМР від 

24.09.2018 року №580/04/1 зареєстрована за вказаною вище адресою з 02.12.2015 року. 

 Згідно акту обстеження умов проживання від 03.07.2018 року, наданим службою у 

справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської міської ради, умови проживання за 

вказаною адресою задовільні. Створені умови для виховання та розвитку дитини. 

 У відповідності з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

про реєстрацію права власності від 27.11.2015, гр. Кочнова Г.Л. є власником квартири за 

адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, провулок Фортечний, будинок 23, 

квартира 127. Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна:788647035101. Загальна 

площа: 47,8кв.м. Житлова площа 27,4кв.м.. 

 Підставою виникнення права власності є свідоцтво про право на спадщину, серія та 

номер: НАС 682706, р. № 402, виданий 27.11.2015 року. 

 Громадянка Кочнова Галина Леонідівна, 02.03.1954р.н., рішенням виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради від 13 вересня № 329 призначена опікуном над 

Нагогіним Анатолієм Володимировичем, 25.03.2012р.н. 

 Нагогін А.В. 25.03.2012р.н., зареєстрований за адресою: вул. М. Коцюбинського,  

буд. 6, кв., 1, м. Мала Виска, Маловисківський район, Кіровоградська область. 

У відповідності до ч. 4, ст. 29 Цивільного Кодексу України, місцем проживання 

фізичної особи, яка не досягла десяти років, є місце проживання її батьків 

(усиновлювачів) або одного з них, з ким вона проживає, опікуна або місцезнаходження 

навчального закладу чи закладу охорони здоров’я, в якому вона проживає. 

https://ligazakon.net/document/view/T030435?ed=2016_02_28&an=843060


 Керуючись підпунктом 4 пункту «б» ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ч. 4, ст. 29 Цивільного Кодексу України, Правилами опіки та 

піклування, затвердженим наказом Державного комітету України у справах сім’ї та 

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

Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 № 34/166/131/88, 

позачергова Комісія з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради вважає за доцільне надати дозвіл гр. Кочновій Галині Леонідівні, 

02.03.1954р.н., на зняття з реєстрації місця проживання підопічної дитини, Нагогіна 

Анатолія Володимировича, 25.03.2012р.н., з житлової площі за адресою: вул. М. 

Коцюбинського, буд. 6, кв. 1, м. Мала Виска, Маловисківський район, Кіровоградська 

область, у зв’язку з реєстрацією місця проживання підопічного разом з опікуном за 

адресою: пров. Фортечний, буд. 23, кв. 127,  м. Кропивницький. 

  

 

 

 

  

Керуючий справами            Л.І.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  11  жовтня 2018 року                        № 385 

м. Мала Виска 

  

  

Про встановлення опіки та призначення 

опікуна і затвердження висновку 

  

  

Виходячи з інтересів дитини, відповідно до ст.ст. 243, 244, 247, 249 Сімейного 

кодексу України, ст.ст. 55, 58, 63, 67 Цивільного кодексу України, п.п. 3, 40, 42 Порядку 

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

дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 

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

витягу з протоколу № 9 засідання позачергової Комісії з питань захисту прав дитини 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 9 жовтня 2018 року та клопотання 

служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради від 9 жовтня 2018 року 

№ 254 «Про встановлення опіки над Шугайло Денисом Борисовичем, 30.05.2014 р.н., 

Шугайло Оленою Борисівною, 30.11.2011 р.н., та призначити опікуном гр. Шугайло 

Марію Петрівну, 02.06.1950 р.н.», керуючись пп. 4 п. “б” ч. 1 ст. 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

  

ВИРІШИВ: 

  

1. Встановити опіку над Шугайло Денисом Борисовичем, 30.05.2014р.н., та Шугайло 

Оленою Борисівною, 30.11.2011р.н. 

2. Призначити опікуном гр. Шугайло Марію Петрівну, 02.06.1950р.н. 

3. Начальнику служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради, ознайомити гр. Шугайло Марію Петрівну, 02.06.1950р.н., з умовами 

встановлення опіки, правами та обов’язками, що виникають при встановленні 

опіки. 

4. За результатами розгляду питання на засіданні позачергової Комісії з питань 

захисту прав дитини на основі витягу з протоколу засідання позачергової Комісії 

від 9 жовтня  2018 року № 9, затвердити висновок позачергової Комісії з питань 

захисту прав дитини про встановлення опіки над Шугайло Денисом Борисовичем, 

30.05.2014р.н., та Шугайло Оленою Борисівною, 30.11.2011р.н., та призначення 

опікуном гр. Шугайло Марію Петрівну, 02.06.1950р.н.» (згідно додатку 1). 

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

дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради Захватихату П.В. 

  

  

Міський голова                                                               Ю. Л. Гульдас 

  

  

  



  

  

  

Додаток № 1 

до рішення виконкому міської 

ради  від 11.10.2018 року № 385 

  

  

ВИСНОВОК 

Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Маловисківської міської радипро встановлення опіки над Шугайло Денисом 

Борисовичем, 30.05.2014р.н., Шугайло Оленою Борисівною, 30.11.2011р.н., та 

призначення опікуном гр. Шугайло Марію Петрівну, 02.06.1950р.н. 
  

 На засіданні комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради від 09 жовтня 2018 року на підставі заяви  гр. Шугайло 

Марії Петрівни, 02.06.1950р.н., яка надійшла 05.10.2018 року та зареєстрована за № 

18/1303 було винесено питання, про встановлення опіки над онуками Шугайло Денисом 

Борисовичем, 30.05.2014р.н., та Шугайло Оленою Борисівною, 

30.11.2011р.н., які залишилися без батьківського піклування. 

Громадянка Шугайло Марія Петрівна, 02.06.1950р.н., уродженка с. 

Зібранівка, Снятинського району, Івано-Франківської області, Україна. 

Паспорт серії АЕ № 696213, виданий 14 грудня 1999 року, виданий 

Новомиргородським РВ УМВС України в Кіровоградській області. 

Громадянка України. Вдова. Пенсіонерка. Перебуває на обліку в ГУ ПФУ в 

Кіровоградській області (Маловисківський район) отримує пенсію за віком при повному 

стажі. 

Відповідно до довідки департаменту інформаційних технологій за обліками МВС 

громадянка України Шугайло (Кушнірук) Марія Петрівна, 02.06.1950р.н., станом на 

31.07.2018 до кримінальної відповідальності не притягувалася, не знятої чи не погашеної 

судимості не має та в розшуку не перебуває. 

Згідно висновку стану здоров’я від 10.08.2018 заявниця може бути опікуном. 

Наркологічних, психіатричних захворювань у відповідності з поданими сертифікатами не 

виявлено. 

Протипоказання нарколога, психіатра відсутні, що підтверджується відповідним 

сертифікатами. 

У відповідності з довідкою з місця проживання про склад сім’ї та реєстрацію від 

07.08.2018, гр. Шугайло Марія Петрівна, 02.06.1950р.н. зареєстрована та проживає за 

адресою: вул. Вишнева, 5, с-ще. Вишневе, Маловисківський район, Кіровоградська 

область. 

За місцем проживання характеризується позитивно. 

Мотиви встановлення опіки полягають в тому, що малолітні діти: Шугайло Денис 

Борисович та Шугайло Олена Борисівна, залишилися без батьківського піклування.  

Рішенням виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 13 вересня  

2018 року № 330 малолітньому Шугайло Денису Борисовичу, 30.05.2014 р.н., та 

малолітній Шугайло Олені Борисівні, 30.11.2011р.н., надано статус дитини-сироти. 

На підставі наказу начальника служби у справах сім’ї та дітей виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради малолітнього Шугайло Дениса Борисовича, 

30.05.2014р.н., (наказ 31.08.2018 № 6/в) та малолітню Шугайло Олену Борисівну, 

30.11.2011р.н.,  (наказ від 31.08.2018 №5/в) тимчасово влаштовано до баби гр. Шугайло М. 

П. на утримання та виховання. 



Обстеживши умови проживання, матеріальне забезпечення, статус сім’ї, 

взаємовідносини в сім’ї і відповідні документи. 

Беручи до уваги, матеріальне забезпечення, статус, взаємовідносини між бабою,  

гр. Шугайло М.П. та онуками, Шугайло Д.Б. та Шугайло О.Б., і враховуючи відповідні 

документи, й те, що опіка та піклування встановлюється з метою забезпечення особистих 

немайнових прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх осіб, а також повнолітніх осіб, які 

за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права та обов’язки. Опікун або 

піклувальних призначаються переважно з осіб, які перебувають у сімейних, родинних 

відносинах з підопічним, з урахуванням особистих стосунків між ними, можливості особи 

виконувати обов’язки опікуна чи піклувальників. 

З умовами встановлення опіки, правами та обов’язками, що виникають при 

встановленні опіки, гр. Шугайло М.П. ознайомлена. 

Керуючись підпунктом 4 пункту б частини першої статті 34, статтею 40 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в України», статтями 55, 56, 60, 63 Цивільного 

кодексу України, Правилами опіки та піклування, затвердженими наказом Державного 

комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства 

охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 

26.05.1999 року № 34/166/131/88. 

Комісія з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради вважає за доцільне встановити опіку над Шугайлом Денисом 

Борисовичем,30.05.2014р.н., та Шугайло Оленою Борисівною, 30.11.2011р.н., та 

призначити опікуна гр. Шугайло Марію Петрівну, 02.06.1950р.н.. 

 

 

 

 

  

 Керуючий справами                                                                     Л.І.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  11  жовтня 2018 року                        № 386 

м. Мала Виска 

  

Про доцільність позбавлення 

батьківських прав гр. Мякішевої А.В., 

09.11.1990р.н., за ухилення від 

виконання обов’язків по вихованню 

дітей та затвердження висновку Комісії 

з питань захисту прав дитини 

 

 Керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 

164, 180 Сімейного кодексу України, ст. 12 Закону України „Про охорону дитинства”, 

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

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

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

комітету міської ради затвердженого рішенням сесії міської ради від 21 грудня 2017 року 

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

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

захисту прав малолітніх дітей та враховуючи витяг з протоколу № 9 позачергового 

засідання Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради  від 9 жовтня 2018 року виконавчий комітет Маловисківської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. За доцільне позбавити гр. Мякішеву Анжелу Володимирівну, 09.11.1990р.н., 

батьківських прав за ухилення від виконання обов’язків по вихованню дітей Несмєлової 

Олександри Михайлівни, 05.08.2013р.н., Несмєлової Анни Михайлівни, 11.10.2011р.н., 

Несмєлова Миколи Михайловича, 11.10.2011р.н.. 

2. Повернути вилучених 04.10.2018 у відповідності з рішенням виконавчого комітету 

міської ради № 365 «Про негайне відібрання дітей від матері» дітей Несмєлову 

Олександру Михайлівну, 05.08.2013р.н., Несмєлову Анну Михайлівну, 11.10.2011р.н., 

Несмєлова Миколу Михайловича, 11.10.2011р.н. на виховання та спільне проживання 

батькові гр. Несмєлову Михайлу Віталійовичу. 

3. Затвердити висновок позачергової Комісії з питань захисту прав дитини, про 

доцільність позбавлення гр. Мякішевої Анжели Володимирівни, 09.11.1990р.н., 

батьківських прав за ухилення від виконання обов’язків по вихованню дітей Несмєлової 

Олександри Михайлівни, 05.08.2013р.н., Несмєлової Анни Михайлівни, 11.10.2011р.н., 

Несмєлова Миколи Михайловича, 11.10.2011р.н.. 

4. Надати до суду на підставі ухвали про відкриття провадження щодо позбавлення              

гр. Мякішевої Анжели Володимирівни, 09.11.1990р.н., батьківських прав за ухилення від 

виконання обов’язків по вихованню дітей Несмєлової Олександри Михайлівни, 

05.08.2013р.н., Несмєлової Анни Михайлівни, 11.10.2011р.н., Несмєлова Миколи 

Михайловича, 11.10.2011р.н., висновок позачергової Комісії з питань захисту прав дитини 



про доцільність позбавлення гр. Мякішевої Анжели Володимирівни, 09.11.1990р.н., 

батьківських прав за ухилення від виконання обов’язків по вихованню дітей Несмєлової 

Олександри Михайлівни, 05.08.2013р.н., Несмєлової Анни Михайлівни, 11.10.2011р.н., 

Несмєлова Миколи Михайловича, 11.10.2011р.н.. 

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

дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради Захватихату П.В.. 

 

 

Міський голова                                        Ю.Л. Гульдас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 1 

до рішення виконкому 

міської ради  від 

11.10.2018 року № 386 

 

 

ВИСНОВОК 

позачергової Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради про доцільність позбавлення гр. Мякішевої Анжели 

Володимирівни, 09.11.1990р.н., батьківських прав за ухилення від виконання 

обов’язків по вихованню дітей  Несмєлової Олександри Михайлівни, 05.08.2013р.н., 

Несмєлової Анни Михайлівни, 11.10.2011р.н., Несмєлова Миколи Михайловича, 

11.10.2011р.н. 

 

 На позачергове засідання комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому 

комітеті Маловисківської міської ради від 9 жовтня 2018 року було винесено питання про 

доцільність позбавлення гр. Мякішевої Анжели Володимирівни, 09.11.1990р.н., яка 

зареєстрована проживає за адресою: вул. Павла Кочерги, 25, м. Мала Виска, 

Маловисківського району, Кіровоградської області, батьківських прав за ухилення від 

виконання обов’язків по вихованню дітей Несмєлової Олександри Михайлівни, 

05.08.2013р.н., Несмєлової Анни Михайлівни, 11.10.2011р.н., Несмєлова Миколи 

Михайловича, 11.10.2011р.н., а саме, не виконання п. 2, ст. 150, ст. 180 Сімейного Кодексу 

України, обов’язку батьків щодо виховання дітей, піклування про здоров’я дітей, їх 

фізичний, духовний та моральний розвиток і обов’язок батьків утримувати дітей до 

досягнення ними повноліття і систематичного вживання алкогольних напоїв, що у 

відповідності з п. 2, п.4, ч. 1 ст. 164 Сімейного Кодексу України є підставою до 

позбавлення батьківських прав у судовому порядку. 

З березня гр. Мякішева А.В. ухиляється від виконання обов’язків по вихованню 

дітей, а саме, не виконує п. 2, ст. 150, ст. 180 Сімейного Кодексу України, обов’язок 

батьків щодо виховання дітей, піклування про здоров’я дітей, їх фізичний, духовний та 

моральний розвиток і обов’язок батьків утримувати дітей до досягнення ними повноліття. 

Окрім цього, гр. Мякішева А.В. систематично вживає алкогольні напої у присутності 

дітей. 

 Під час неодноразового обстеження помешкання було встановлено, що у будинку 

п’ять житлових кімнат, які потребують ремонтних робіт, санітарно-гігієнічні умови 

порушені та не відповідають вимогам. У будинку не створено умови для виховання та 

розвитку дітей. 

 Ліжка на яких сплять діти старі, розломані. Іграшки старі, розламані, постільна 

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

Присадибна ділянка необроблена. Підсобне господарство не ведеться. Заробіток відсутній. 

Сім’я проживає на державні соціальні виплати при народженні та малозабезпеченості. 

 04.09.2018 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: вул. Павла Кочерги, 25, м. Мала Виска, Кіровоградської області, де проживає 

мати з трьома дітьми, на протязі декількох днів збираються сторонні особи жіночої та 

чоловічої статі, які вживають алкогольні напої, виражаються нецензурною лайкою та 

вчиняють бійки у присутності дітей. 

 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 дітей і усунення причин та умов, що загрожують життю та 

здоров’ю дитини. 

 Під час обстеження умов проживання сім’ї гр. Мякішевої А.В.., 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 будинок складається з веранди та п’яти кімнат 

в яких брудно, не прибрано, холодно. На підлозі в кімнатах наявні недопалки цигарок, 

порожні пляшки з під алкогольних напоїв. Опалення пічне. Санітарно-гігієнічні умови 

порушені та не відповідають вимогам. Меблі розламані. Дрова до зими заготовлено 

частково. 

 Ліжка на яких сплять діти, розламані. Іграшки старі, розламані. Постільна білизна, 

дитячий одяг та взуття брудні, зношені. У будинку не створені умови для виховання та 

розвитку дітей. 

 Їжа відсутня. Присадибна ділянка необроблена. Підсобне господарство не ведеться. 

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

малозабезпеченості, які використовуються не за призначенням. 

 Окрім цього, у гр. Мякішева А.В. відібрано пояснення по вказаному факту. 

 Оцінивши ситуацію, яка склалась в сім’ї гр. Мякішевої А.В. і те, що за місцем 

проживання вбачається загроза життю та здоров’ю дітей 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 дітей Несмєлової Олександри Михайлівни, 05.08.2013р.н., 

Несмєлової Анни Михайлівни, 11.10.2011р.н., Несмєлова Миколи Михайловича, 

11.10.2011р.н.. 

 Діти Несмєлова О.М., 05.08.2013р.н., Несмєлова А.М., 11.10.2011р.н., Несмєлов 

М.М., 11.10.2011р.н. поміщені до педіатричного відділення Маловисківської центральної 

районної лікарні для проходження медичного обстеження та подальшого вирішення 

питання щодо влаштування дітей. 

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

комітету міської ради гр. Мякішева А.В.на протязі березня – жовтня 2018 року продовжує 

ухилятись від виконання обов’язків по вихованню дітей Несмєлової О.М., Несмєлової 

А.М., Несмєлов М.М.. 

 Громадянка Мякішева А.В. не відвідує дітей в лікарні, не має наміру та бажання 

займатись вихованням дітей, не має наміру створювати та пристосовувати умови для 

виховання та розвитку дітей за місцем проживання. 

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

виконавчого комітету Маловисківської міської ради керуючись ч. 2, ст. 150, 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 Комісію з питань захисту прав 

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

соціально-правового захисту прав малолітніх дітей вважає за доцільне позбавити гр. 

Мякішевої Анжели Володимирівни, 09.11.1990р.н., батьківських прав за ухилення від 

виконання обов’язків по вихованню дітей Несмєлової Олександри Михайлівни, 

05.08.2013р.н., Несмєлової Анни Михайлівни, 11.10.2011р.н., Несмєлова Миколи 

Михайловича, 11.10.2011р.н.. 

 

 

Керуючий справами                                                      Л. І.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   11  жовтня    2018 року                                № 387 

м. Мала Виска 

 

Про внесення змін до списків дітей, 

які перебувають під соціальним 

супроводом і опинились у складних 

життєвих обставинах та проживають 

на території Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади 

  

  

Керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

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

складних життєвих обставинах» від 21 листопада 2013 року № 895 та «Про затвердження 

Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, 

надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)» від 

21 листопада 2013 року № 896, виконавчий комітет міської ради,  

  

ВИРІШИВ: 
  

1. Внести зміни до рішення № 232 від 14 червня 2018 року та затвердити в новій 

редакції список дітей, які перебувають під соціальним супроводом і опинилися у 

складних життєвих обставинах і проживають на території Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади (згідно з додатком №1). 

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

діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

  

  

  

Міський голова                                                   Ю. Л. Гульдас 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

Додаток № 1 

до рішення виконкому 

Маловисківської міської ради 

від  11.10.2018 року № 387 

  

Список сімей з дітьми, взятих під соціальний супровід, 

які опинились у складних життєвих обставинах та проживають на території 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади 
  

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по-батькові, 

батьків, опікунів, піклувальників, 

прийомних батьків, батьків 

вихователів інших осіб, які є 

законними представниками дитини/ 

дітей 

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

проживає в сім’ї 

1. 

Денисенко 

Катерина Геннадіївна, 18.12.1999р.н. - 

мати 

Денисенко Вікторія Василівна, 

04.04.2018р.н. 

2. 
Чорна Яна 

Олександрівна, 07.01.1984р.н. - мати 

Чорний Данііл Андрійович, 03.01.2004р.н., 

Чорний Дмитро Русланович, 

11.11.2006р.н.,Чорна Софія Віталіївна, 

02.12.2015р.н. 

3. 
Овчаренко Вікторія 

Сергіївна, 02.11.1982р.н. - мати 

Шувалов Владислав Олександрович, 

26.11.2002р.н., Овчаренко Байрам Шагін-

огли, 27.02.2007р.н., Овчаренко Дарія 

Шагінівна, 27.06.2010р.н. 

4. 
Хавренко Марина 

Іванівна, 27.12.1990р.н. - мати 

Ніколаєва Інна Романівна, 04.07.2014р.н., 

Хавренко Анастасія Русланівна, 

09.09.2013р.н. 09.09.2013р.н. 

5. 
Кашнікова Анна Анатоліївна, 

05.10.1980р.н., - мати 

Кашніков Сергій Олександрович, 

03.06.2006р.н., Кашніков Артем Павлович, 

22.04.2008р.н., Кашнікова Тетяна 

В’ячеславівна, 19.08.2011р.н. 

6. 
Бутковська Катерина 

Миколаївна, 02.12.1987р.н. - мати 

Бутковська Кароліна Олександрівна, 

25.11.2006р.н., Бутковський Рустам 

Олександрович, 24.10.2008р.н., 

Бутковський Дмитро Олександрович, 

31.12.2010р.н., Головацька Анастасія 

Олександрівна, 31.08.2012р.н. 

7. 
Газя Світлана Павлівна, 20.03.1988р.н. 

- мати 

Бутковський Микита Олегович, 

27.12.2009р.н., Газя Анастасія Миколаївна, 

20.07.2006р.н., Бутковська Маргарита 

Олегівна, 18.01.2011р.н., Бутковська 

Валентина Олегівна, 12.09.2012р.н. 



8. 
Газя Ганна Павлівна, 05.04.1985р.н. - 

мати 

Газя Станіслав Андрійович, 26.12.2002р.н., 

Газя Ірина Андріївна, 02.04.2005р.н., Газя 

Іван Андрійович, 28.04.2006р.н., Газя 

Христина Андріївна, 28.04.2006р.н.; 28.04.2006р.н.; 02.04.2005р.н., Газя Іван Андрійович, 28.04.2006р.н., Газя Христина Андріївна, 28.04.2006р.н. 

9. 

Сипливий Олександр 

Вікторович, 27.06.1983р.н. – батько 

Островська Тетяна Анатоліївна, 

16.12.1975 р.н. – мати 

Островська Богдана Олександрівна, 

29.12.2009 р.н. 

10. 

Савіна Інна Михайлівна, 

21.07.1972р.н. мати 

Савін Віктор Іванович, 13.07.1972р.н. 

- батько 

Савіна Людмила Вікторівна, 24.07.2002р.н., 

Савіна Ольга Вікторівна, 09.11.2004р.н., 

Савін Михайло Вікторович, 17.11.2008р.н., 

Савіна Антоніна Вікторівна, 15.03.2013р.н. 

11. 

Громчук Тетяна Миколаївна, 

07.02.1974р.н. – мати 

Заболотний Олександр Станіславович, 

15.03.1982р.н. 

Громчук Вікторія Олександрівна, 

21.03.2007р.н., Заболотна Людмила 

Олександрівна, 15.04.2012р.н. 

12. 

Громчук Валентина Андріївна, 

31.07.1998р.н. – мати 

Рак Руслан Вікторович, 31.04.1992р.н. 

- батько 

Рак Валентин Русланович, 14.02.2017р.н. 

13. 

Царенко Валентина Володимирівна, 

08.08.1982 р.н. – мати 

Царенко Анатолій Вікторович, 

29.12.1981 р.н. - батько 

Царенко Крістіна Анатоліївна, 26.01.2006 

р.н., Царенко Богдан Анатолійович, 

22.08.2016 р.н., Царенко Тетяна 

Анатоліївна, 19.01.2010 р.н., Царенко 

Михайло Анатолійович, 24.04.2008 р.н., 

Царенко Діана Анатоліївна, 26.02.2012 р.н.. 

14. 
Корвякова Олена Андріївна, 

05.09.1975 р.н. -  мати 

Корвяков Володимир Миколайович, 

11.03.2015 р.н. 

15. 
Денисенко Наталія Геннадіївна, 

19.02.1995 р.н.- мати 

Денисенко Аміна Ігорівна, 19.10.2015 р.н., 

Денисенко Олександр Максимович, 

05.01.2018 р.н. 

  

16. 

Мякішева Анжела Володимирівна, 

09.11.1990 р.н.- мати, 

Несмєлов Михайло Віталійович, 

15.09.1991 р.н.- батько 

  

Несмєлова Олександра Михайлівна, 

05.08.2013 р.н., 

Несмєлова Анна Михайлівна, 11.10.2011 

р.н., 

Несмєлов Микола Михайлович, 11.10.2011 

р.н. 

  

  

  

  

Керуючий справами          Л. І. 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 11  жовтня  2018 року                            № 388 

м. Мала Виска 

 

Про надання дозволу КП «Мала 

Виска МКП»  на проведення робіт 

по підрізуванню  гілок та 

пониженню крони дерев на 

території  м. Мала Виска  

 

 Розглянувши заяву гр. Кудрі Віталія Вікторовича  від  25 вересня  2018 року  вх. № 

18/1280 - К, з проханням надати дозвіл на проведення робіт по підрізуванню гілок та 

пониженню крони  3-х  дерев    породи  «Тополя» ,  які знаходяться  в місті Мала Виска по 

вул.Шевченка( біля магазину «Живі квіти»), враховуючи  те, що дерева,   маючи розлогі  

бокові гілки  несуть  потенційну загрозу   покрівлі магазину, лінії електромережі , 

мешканцям міста  та  транспортним засобам, які можуть знаходитись біля них,  беручи до 

уваги пропозиції комісії при виконавчому комітеті міської ради щодо  доцільності 

пониження крони дерев (акт № 26 від 27.09.2018 року) та керуючись ст.30, ст.33 Закону 

України «Про місцеве  самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України 

від 01.08.2006 року №  1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і 

квітників у населених пунктах», виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Надати комунальному підприємству «Мала Виска МКП» дозвіл на проведення 

робіт по підрізування гілок та пониження крони 3-х  дерев породи  «Тополя» ,  які 

знаходяться  в місті Мала Виска по вул.Шевченка ( біля магазину «Живі квіти»). 

  

2. Попередити керівника комунального підприємства «Мала Виска МКП» Лисенка 

В.П.:  

-   дотримуватися правил безпеки при проведенні вищевказаних робіт; 

-   деревину підрізаних дерев надати в якості палива комунальним підприємствам 

міської ради, згідно поданих заявок. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  першого заступника 

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

  

 

  

        Міський голова                                                                                     Ю.Л.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 11  жовтня   2018 року                             № 389 

м. Мала Виска 

 

Про надання дозволу  на 

проведення робіт по підрізуванню  

гілок та пониженню крони дерев 

на території Маловисківської 

міської об’єднаної  територіальної 

громади 

 

 Розглянувши заяву гр. Балана Василя Сергійовича  , який проживає за адресою: 

вул.9 Травня,47, м .Мала Виска від 01 жовтня 2018 року  вх. № 18/1275-Б, з  проханням 

надати дозвіл на проведення робіт по підрізуванню гілок та пониженню крони  18  

(вісімнадцяти) дерев по вул. Центральна  в с. Краснопілка, Маловисківського району  на 

греблі ставка, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року №1045 «Про затвердження Порядку 

видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах»,   беручи до уваги 

пропозиції комісії при виконавчому комітеті міської ради щодо  доцільності підрізуванню 

гілок та пониження крони дерева  (акт №27 від 02.10.2018 року), виконавчий комітет 

міської ради 

 

В И Р І Ш И В:  

 

1. Надати дозвіл гр.Балану Василю Сергійовичу  на проведення робіт по 

підрізуванню  гілок та пониження крони на 18  (вісімнадцяти) деревах  породи  «Верба»,  

які розташовані  по вул. Центральна в с. Краснопілка, Маловисківського району по  греблі 

ставка на території Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади. 

2. Попередити гр. Балана Василя Сергійовича  дотримуватися правил безпеки при 

проведенні вищевказаних робіт. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  першого заступника 

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

  

 

Міський голова                                                           Ю.Л.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 11 жовтня  2018 року                                   № 390 

м. Мала Виска 

 

Про надання дозволу КП «Мала 

Виска МКП»  на проведення робіт 

по підрізуванню  гілок та 

пониженню крони дерев на 

території м. Мала Виска  

 

 Розглянувши заяву гр. Веселовської  Маї  Максимівни, яка проживає за адресою:  

вул.Центральна,116,кв.1, м. Мала Виска від 02 жовтня  2018 року вх. № 14 - В,  з 

проханням надати дозвіл на проведення робіт по підрізуванню гілок та пониженню крони  

1-го  дерева породи  «Акація біла», яке розташоване  в місті Мала Виска по вул. 

Центральна, біля будинку №116, враховуючи  те , що дерево,   має  розлогі  бокові гілки та 

напівсуху вершину, які  несуть  потенційну загрозу, покрівлі житлового будинку, 

мешканцям міста  та  транспортним засобам, які можуть знаходитись біля нього,  беручи 

до уваги пропозиції комісії при виконавчому комітеті міської ради щодо  доцільності 

пониження крони дерев (акт № 28 від 03.10.2018 року), керуючись ст.30, ст.33 Закону 

України «Про місцеве  самоврядування в Україні»,відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 01.08.2006 року №  1045 «Про затвердження Порядку видалення 

дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Надати комунальному підприємству «Мала Виска- МКП» дозвіл на проведення 

робіт по підрізування гілок та пониження крони 1-го  дерева    породи  «Акація біла»,  яке 

знаходиться  в місті Мала Виска по вул. Центральна, біля житлового будинку №116. 

  

2. Попередити керівника комунального підприємства «Мала Виска -МКП» Лисенка 

В.П.;  

-   дотримуватися правил безпеки при проведенні вищевказаних робіт; 

-   деревину підрізаних дерев надати в якості палива комунальним підприємствам 

міської ради, згідно поданих заявок. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  першого заступника 

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

  

 

  

        Міський голова                                                                                     Ю.Л.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 11 жовтня  2018 року                                         № 391 

м. Мала Виска 

 

Про надання дозволу КП «Мала 

Виска-МКП»  на проведення робіт 

по видаленню дерев, підрізуванню 

гілок та пониженню крони дерев 

на території Центрального 

міського парку  в м. Мала Виска  

 

 Розглянувши клопотанням начальника КП «Мала Виска-МКП»   від 04 жовтня  

2018 року  вх. № 1873, з проханням надати дозвіл на проведення робіт в міському парку 

по видаленню дерев шляхом спилювання сухих аварійно-небезпечних дерев  в кількості  

22 (двадцять два) дерева  в тому числі: 6 (шість) дерев породи «Дуб», 6 (шість) дерев 

породи «Клен», 5(п'ять) дерев породи «Акація біла», 5(п'ять) дерев породи «Ясен», які 

повністю сухі і знаходяться в аварійному стані потребують негайного видалення  так , як 

несуть загрозу життю і здоров’ю мешканцям міста  та проведення робіт по підрізуванню 

гілок та пониженню крони на 10 (десяти) деревах:  в тому числі:  4 (чотири) дерева породи 

«Клен», 2(два) дерева  породи «Акація біла», 2 (два) дерева породи «Ясен», 2(два) дерева 

породи «Тополя» в зв΄язку з їх віковим станом , маючи значну висоту, наявність  сухих  

гілок  та напівсухі вершини вони  несуть потенційну загрозу життю і здоров’ю мешканцям 

міста ,  які знаходяться по вул. Центральна,  в місті Мала Виска на території Центрального 

міського парку, беручи до уваги пропозиції комісії при виконавчому комітеті міської ради 

щодо  доцільності проведення вищевказаних  робіт (акт № 29 від 05.10.2018 року)  та 

керуючись ст.30, ст.33 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року №  1045 «Про 

затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», 

виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Надати комунальному підприємству «Мала Виска-МКП»   дозвіл на проведення 

робіт по видаленню дерев шляхом спилювання сухих аварійно-небезпечних дерев  в 

кількості  22 (двадцять два) дерева  в тому числі: 6 (шість) дерев породи «Дуб», 6 (шість) 

дерев породи «Клен», 5(п'ять) дерев породи «Акація біла», 5(п'ять) дерев породи «Ясен», 

та проведення робіт по підрізуванню гілок та пониженню крони на 10 (десяти) деревах  в 

тому числі:  4 (чотири) дерева породи «Клен», 2(два) дерева  породи «Акація біла», 2(два) 

дерева породи «Ясен», 2(два) дерева породи «Тополя»,  які знаходяться  в місті Мала 

Виска на території Центрального міського парку . 

2. Попередити керівника комунального підприємства «Мала Виска -МКП» Лисенка 

В.П.;  

-   дотримуватися правил безпеки при проведенні вищевказаних робіт; 



-  деревину зрізаних дерев надати в якості палива комунальним підприємствам 

міської ради, згідно поданих заявок. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  першого заступника 

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

  

  

        Міський голова                                                                                     Ю.Л.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 11 жовтня  2018 року                                         № 392 

м. Мала Виска 

 

Про надання дозволу  на 

проведення робіт по підрізуванню  

гілок та пониженню крони дерев 

на території Маловисківської 

міської об’єднаної  територіальної 

громади 

 

 Розглянувши заяву гр. Драган Надії Дмитрівни, яка проживає за адресою:  

вул.Кондратюка,5,кв.2, м. Мала Виска від 05 жовтня  2018 року вх. № 18/1279 - Д,  з 

проханням надати дозвіл на проведення робіт по підрізуванню гілок та пониженню крони  

1-го  дерева  породи  «Ясен» ,  яке розташоване  в місті Мала Виска по вул. Кондратюка, 

біля житлового будинку №5, враховуючи  те , що дерево,  має  розлогі  бокові гілки та 

напівсуху вершину, які  несуть  потенційну загрозу,  мешканцям міста  та транспортним 

засобам, які можуть знаходитись біля нього, беручи до уваги пропозиції комісії при 

виконавчому комітеті міської ради щодо  доцільності пониження крони дерев (акт № 30 

від 05.10.2018 року), керуючись ст.30, ст.33 Закону України «Про місцеве  

самоврядування в Україні», відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України від 

01.08.2006 року №  1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і 

квітників у населених пунктах», виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Надати гр. Драган Надії Дмитрівні дозвіл на проведення робіт по підрізування 

гілок та пониження крони 1-го  дерева  породи  «Ясен»,  яке знаходяться  в місті Мала 

Виска по вул. Кондратюка, біля житлового будинку №5. 

  

2. Попередити гр. Драган Надії Дмитрівні дотримуватися правил безпеки при 

проведенні вищевказаних робіт. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  першого заступника 

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

  

 

  

        Міський голова                                                                                     Ю.Л.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   11  жовтня   2018 року                                         № 393 

м. Мала Виска 

Про надання дозволу керівникам 

ДНЗ на проведення робіт по 

видаленню дерев, в м. Мала Виска 

на території ДНЗ №5 «Чебурашка» 

та ДНЗ  «Ромашка» 

 

 Розглянувши клопотанням начальника відділу освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради   від 04 жовтня  2018 року  вх. № 

1877, з проханням надати дозвіл на проведення робіт по видаленню дерев шляхом 

спилювання сухих аварійно-небезпечних дерев  в кількості  4 (чотири) дерева  в тому 

числі:1 (одне) дерев породи «Вишня», 1 (одне) дерево породи «Береза», 1 (одне) дерево 

породи «Горобина»,  які повністю сухі і знаходяться в аварійному стані потребують 

негайного видалення  так , як несуть загрозу життю і здоров’ю дітям та  працівникам ДНЗ 

№5 «Чебурашка»  за  адресою: вул. Шевченка ,7-Б , м. Мала Виска  та на проведення робіт 

по видаленню 1 (одного) дерева породи «Ясен»   шляхом спилювання, яке повністю сухе і 

знаходиться в аварійному стані потребують негайного видалення  так , як несуть загрозу 

життю і здоров’ю дітям та  працівникам ДНЗ «Ромашка» за адресою: вул. Спортивна,9 , м. 

Мала Виска ,  беручи до уваги пропозиції комісії при виконавчому комітеті міської ради 

щодо  доцільності пониження крони дерев (акт № 30 від 05.10.2018 року) та відповідно до 

ст.30, ст.33 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», постанови Кабінету 

Міністрів України від 01.08.2006 року №  1045 «Про затвердження Порядку видалення 

дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», виконком міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

  

1. Надати  дозвіл на проведення робіт по видаленню дерев шляхом спилювання 

сухих аварійно-небезпечних дерев: 

1.1. Дитячому навчальному закладу №5 «Чебурашка»  в кількості  4 (чотири) 

дерева  в тому числі:1 (одне) дерев породи «Вишня», 1 (одне) дерево породи «Береза», 1 

(одне) дерево породи «Горобина» за  адресою: вул. Шевченка ,7-Б , м. Мала Виска;   

1.2. Дитячому навчальному закладу  «Ромашка»  в кількості  1 (одне) дерево    

породи «Ясен» за  адресою: вул. Спортивна,9 , м. Мала Виска.   

2. Надати дозвіл  дитячим навчальним  закладам   ДНЗ №5 «Чебурашка» та ДНЗ 

«Ромашка» на списання дерев  вказаних в пунктах 1.1. та 1.2. даного рішення    та 

попередити їх  керівників про  дотримання  правил безпеки при проведенні вищевказаних 

робіт,  деревину зрізаних дерев використати  в якості палива в  вищевказаних  закладах. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  першого заступника 

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

          

Міський голова                                                                                     Ю.Л.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 11 жовтня 2018  року                            № 394 

 

м. Мала Виска 

 

Про розгляд заяв громадян щодо 

надання пільг по батьківській платі за 

відвідування їхніми дітьми 

дошкільного навчального закладу 

міської ради «Ромашка» 

 

 Розглянувши заяви громадян міської територіальної громади з проханням надати 

пільгу по батьківській платі за відвідування їхніми дітьми дошкільного навчального 

закладу міської ради «Ромашка», врахувавши їх сімейний та фінансовий стан, відповідно 

до постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 року №1243 «Про невідкладні 

питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», Порядку 

встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних 

дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 21.11.2002 року №667, виконком міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

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

відвідування їхніми дітьми дошкільного навчального закладу міськради «Ромашка» на 

період з 1 жовтня 2018 року по 1 жовтня 2019 року слідуючим громадянам: 

- Мельникову Сергію Геннадійовичу-син Мельников Іван; 

- Колючому Вадиму Анатолійовичу- дочки:Колюча Яна і Кароліна; 

2. Надати пільгу у розмірі по 50 відсотків кожному по батьківській платі за 

відвідування їхніми дітьми дошкільного навчального закладу міськради «Ромашка» на 

період з 1 жовтня 2018 року по 1 жовтня 2019 року слідуючим громадянам: 

- Овчаренко-Молочко Вікторія Вікторівна–дочка Овчаренко-Молочко Олександра; 

- Оришич Наталія Володимирівні-син Оришич Максим; 

- Сметаннікова Олена Михайлівна- син Сметанніков Станіслав; 

- Парасоченко Яна Володимирівна- дочка Гросул Ольга . 

 

 

 

Міський голова                                                         Ю.Л.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 11 жовтня 2018  року                                   № 395 

 

м. Мала Виска 

 

Про розгляд заяв громадян щодо 

надання пільг по батьківській платі за 

відвідування їхніми дітьми 

дошкільного навчального закладу 

міської ради «Чебурашка» 

 

 Розглянувши заяви громадян міської територіальної громади з проханням надати 

пільгу по батьківській платі за відвідування їхніми дітьми дошкільного навчального 

закладу міської ради «Чебурашка», врахувавши їх сімейний та фінансовий стан, 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 року №1243 «Про 

невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», Порядку 

встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних 

дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 21.11.2002 року №667, виконком міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

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

відвідування їхніми дітьми дошкільного навчального закладу міськради «Чебурашка» на 

період з 1 жовтня 2018 року по 1 жовтня 2019 року слідуючим громадянам: 

- Жорновий Юрій Володимирович-син Жорновий Павло;. 

2. Надати пільгу у розмірі по 50 відсотків кожному по батьківській платі за 

відвідування їхніми дітьми дошкільного навчального закладу міськради «Чебурашка» на 

період з 1 жовтня 2018 року по 1 жовтня 2019 року слідуючим громадянам: 

- Ляшенко Ольга Андріївна–дочка Ляшенко Уляна. 

 

 

 

Міський голова                                                         Ю.Л.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 11 жовтня 2018  року                                 № 396 

 

м. Мала Виска 

 

Про розгляд заяв громадян щодо 

надання пільг по батьківській платі за 

відвідування їхніми дітьми 

дошкільного навчального закладу 

міської ради «Колосок» 

 

 Розглянувши заяви громадян міської територіальної громади з проханням надати 

пільгу по батьківській платі за відвідування їхніми дітьми дошкільного навчального 

закладу міської ради «Колосок», врахувавши їх сімейний та фінансовий стан, відповідно 

до постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 року №1243 «Про невідкладні 

питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», Порядку 

встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних 

дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 21.11.2002 року №667, виконком міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Надати пільгу у розмірі по 50 відсотків кожному по батьківській платі за 

відвідування їхніми дітьми дошкільного навчального закладу міськради «Колосок» на 

період з 1 жовтня 2018 року по 1 жовтня 2019 року слідуючим громадянам: 

- Бойчук Світлана Валеріївна–син Бойчук Олексій. 

 

 

 

Міський голова                                                         Ю.Л.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 11 жовтня 2018 року                                     № 397 

 

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 їх сімейний та фінансовий стан, 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 30.09.2016 року № 321 «Про 

затвердження розміру плати батьків за навчання в Маловисківській дитячій школі 

мистецтв», виконком міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

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

навчання їхніми дітьми Маловисківської школи естетичного виховання дітей на період 

навчального року з 1 жовтня 2018 року по 01 червня 2019 року слідуючим громадянам: 

- Склярова Валентина Григорівна – син Циганов Богдан; 

- Габур Катерина Анатоліївна-син Габур Артем; 

- Турчанова Лілія Василівна- син Турчанов Євген. 

2  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                         Ю.Л.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 11 жовтня  2018 року                                           № 398 

 

м. Мала Виска 

 

Про надання адресної одноразової 

матеріальної допомоги  громадянці 

Ч.С.І. 

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

 

 Розглянувши заяву громадянки Ч.С.І.  (паспорт № -------  виданий 

Маловисківським РВ УМВС України -----року), яка проживає у м. Мала Виска, вул. М.  

буд.№ ---, з проханням надати матеріальну допомогу, як громадянці, який виявив бажання 

проходити військову службу в Збройних силах України та інших формуваннях за 

контрактом, який набирає чинності з 27.07.2018 року, керуючись ст.34 Закону України 

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

надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2018-2020», затвердженої рішенням міської ради № 

1078 від 31 травня 2018, виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Надати гр. Ч.С.І. одноразову адресну матеріальну допомогу у розмірі ---- (-------) 

грн.  

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

соціальний захист». 

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

з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

Міський голова                                                                        Ю.Л.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 11 жовтня  2018 року                                           № 399 

 

м. Мала Виска 

 

Про надання адресної одноразової 

матеріальної допомоги  громадянину 

Ш.С.В. 

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

 

 Розглянувши заяву громадянки  Ш.С.В. (паспорт ---№ -------  виданий 

Маловисківським РВ УМВС України ----- року), який проживає у м. Мала Виска, вул. 9.Т.  

буд.№ ----, 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 28.03.2018 року, керуючись ст.34 Закону України 

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

надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2018-2020», затвердженої рішенням міської ради № 

1078 від 31 травня 2018, виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Надати гр. Ш.С.В. одноразову адресну матеріальну допомогу у розмірі ---- (----- 

тисяч) грн.  

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

соціальний захист». 

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

з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

Міський голова                                                                        Ю.Л.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 11 жовтня  2018 року                 № 400 

 

м. Мала Виска 

 

Про виділення коштів на 

поховання гр. І.С.Л.   

 

Розглянувши заяву гр. О.К.С.( ЕВ № ----- виданий Маловисківським РВ УМВС 

України---------року), яка проживає за адресою: вул.П., , с. Олександрівка,  

Кіровоградської області, з проханням виділити кошти на поховання її батька гр.І.С.Л., 

який помер 24.09.2018 року та на день смерті не працював і в центрі зайнятості на обліку 

не перебувала, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

ст.8 Закону України «Про поховання та похоронну справу», постановою Кабінету 

Міністрів України від 31.01.2007 року № 99 „Про затвердження Порядку надання 

допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або 

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

одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської ОТГ на 2018-

2020 роки, затверджена рішенням сесії від 31 травня 2018 року № 1078, виконавчий 

комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

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

батька І.С.Л. 

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

соціальний захист». 

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

з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

 

 

 Міський голова                                                                                     Ю.Л.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 11 жовтня  2018 року                 № 401 

 

м. Мала Виска 

 

Про виділення коштів на 

поховання гр. Ж.Р.Є.   

 

Розглянувши заяву гр. Ж.Н.М. ( ЕА № ------- виданий Маловисківським РВ УМВС -

---------- року), яка проживає за адресою: вул.І.С., ----,м. Мала Виска,  Кіровоградської 

області, з проханням виділити кошти на поховання її сина гр. Ж.Р.Є., який помер 

02.10.2018 року та на день смерті не працював і в центрі зайнятості на обліку не 

перебував, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

ст.8 Закону України «Про поховання та похоронну справу», постановою Кабінету 

Міністрів України від 31.01.2007 року № 99 „Про затвердження Порядку надання 

допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або 

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

одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської ОТГ на 2018-

2020 роки, затверджена рішенням сесії від 31 травня 2018 року № 1078, виконавчий 

комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити кошти у розмірі 2000,00 (дві тисячі) гривень гр.Ж.Н.М.  на поховання її 

сина Ж.Р.Є. 

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

соціальний захист». 

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

з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

 

 

 Міський голова                                                                                     Ю.Л.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 11 жовтня  2018 року               № 402 

м. Мала Виска 

 

Про визнання таким, що втратило 

чинність рішення виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради  

 

           Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, у зв’язку з заявою громадянки Гресь Валентини 

від 01.10.2018 року № 18/1277-Г, виконавчий комітет міської ради 

 

 ВИРІШИВ: 

 

 1. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету  

міської ради від 10 травня 2018 року № 173  «Про зміну номера житлового 

будинку за адресою: м. Мала Виска, вул. О.Ковтуна».“  

 2.  Рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  секретаря міської 

ради Постолюк Л.А. 

  
 

 

 

 

 

 Міський голова                                                                              Ю.Л.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 11 жовтня  2018 року               № 403 

м. Мала Виска 

 

Про надання 

матеріальної допомоги 

на лікування гр.М. С.М.  

 

Розглянувши заяву гр. М.С.М.  (паспорт ЕВ ----- виданий Маловисківським РВ 

УМВСУ ------- року), який проживає в м. Мала Виска  по пер.К., буд.№ , з проханням 

надати допомогу йому на лікування, в зв’язку зі скрутним фінансовим станом заявника та 

потребує  постійному лікуванню, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2018-2020 року, затверджену рішенням міської ради № 1078 від 31 травня 2018 

року «Про внесення змін до Програми та Положення про надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2018-2020 роки», виконком міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. М.С.М. одноразову грошову допомогу у розмірі ------- (-------) 

гривень на лікування.  

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

соціальний захист». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського  

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

 

 

 

 

 

Міський голова                                 Ю.Л.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 11 жовтня  2018 року               № 404 

м. Мала Виска 

 

Про надання 

матеріальної допомоги 

на лікування гр.К. М.М.  

 

Розглянувши заяву гр. К.М.М. (паспорт ЕВ ----  виданий Маловисківським РВ 

УМВСУ ------ року), який проживає в м. Мала Виска  по вул.К., буд.№ 2, з проханням 

надати допомогу йому на лікування, в зв’язку зі скрутним фінансовим станом заявника та 

потребує постійному лікуванню, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2018-2020 року, затверджену рішенням міської ради № 1078 від 31 травня 2018 

року «Про внесення змін до Програми та Положення про надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2018-2020 роки», виконком міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. К.М.М. одноразову грошову допомогу у розмірі ------ (-------) 

гривень на лікування.  

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

соціальний захист». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського  

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

 

 

 

 

 

Міський голова                                 Ю.Л.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 11 жовтня  2018 року               № 405 

м. Мала Виска 

 

Про надання 

матеріальної допомоги 

на лікування гр.І.Л.С.  

 

Розглянувши заяву гр. О.К.С.  (паспорт ЕВ ------ виданий Маловисківським РВ 

УМВСУ --------- року), яка проживає в с. Олександрівка  по вул.П., буд.№ ----, з проханням 

надати допомогу  на лікування її діда І.Л.С., в зв’язку зі скрутним фінансовим станом 

сім”ї та необхідності у постійному лікуванні, керуючись ст. 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2018-2020 року, затверджену рішенням міської ради № 1078 від 31 травня 2018 

року «Про внесення змін до Програми та Положення про надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2018-2020 роки», виконком міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. О.К.С. одноразову грошову допомогу у розмірі ----(-------) гривень 

на лікування її діда гр. І.Л.С.. 

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

соціальний захист». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського  

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

 

 

 

 

 

Міський голова                                 Ю.Л.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 11 жовтня  2018 року               № 406 

м. Мала Виска 

 

Про надання 

матеріальної допомоги 

на лікування гр.Г.А.М.  

 

Розглянувши заяву гр. Г.А.М.  (паспорт ЕА ---- виданий Маловисківським РВ 

УМВСУ ----- року), який проживає в м. Мала Виска  по пров.П.,3а, буд.№ 7, з проханням 

надати допомогу йому на лікування, в зв’язку зі скрутним фінансовим станом заявника та 

необхідності у постійному лікуванні, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2018-2020 року, затверджену рішенням міської ради № 1078 від 31 травня 2018 

року «Про внесення змін до Програми та Положення про надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2018-2020 роки», виконком міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. Г.А.М. одноразову грошову допомогу у розмірі ----(-----) гривень на 

лікування.  

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

соціальний захист». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського  

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

 

 

 

 

 

Міський голова                                 Ю.Л.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 11 жовтня  2018 року               № 407 

м. Мала Виска 

 

Про надання 

матеріальної допомоги 

на лікування гр.З.В.С.  

 

Розглянувши заяву гр. З.В.С. (паспорт ЕВ ------- виданий Маловисківським РВ 

УМВСУ ------ року), який проживає в м. Мала Виска  по вул.Г., буд.№ 165а, з проханням 

надати допомогу йому на лікування, в зв’язку зі скрутним фінансовим станом заявника та 

необхідності у постійному лікуванні,так, як є інвалідом II групи з дитинства, керуючись 

ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Програмою та 

Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 року, 

затверджену рішенням міської ради № 1078 від 31 травня 2018 року «Про внесення змін 

до Програми та Положення про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки», виконком 

міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. З.В.С. одноразову грошову допомогу у розмірі ------ (------у) гривень 

на лікування.  

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

соціальний захист». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського  

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

 

 

 

 

 

Міський голова                                 Ю.Л.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 11 жовтня  2018 року               № 408 

м. Мала Виска 

 

Про надання 

матеріальної допомоги 

на лікування гр.К.Ю.Ф.  

 

Розглянувши заяву гр. К.Ю.Ф.  (паспорт ЕА ------ виданий Маловисківським РВ 

УМВСУ ---- року), який проживає в м. Мала Виска  по вул.У., буд.№ 36, з проханням 

надати допомогу йому на лікування, в зв’язку зі скрутним фінансовим станом заявника та 

необхідності у постійному амбулаторному та стаціонарному лікуванні, керуючись ст. 34 

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

надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 року, затверджену рішенням міської ради 

№ 1078 від 31 травня 2018 року «Про внесення змін до Програми та Положення про 

надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки», виконком міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. К.Ю.Ф. одноразову грошову допомогу у розмірі ----- (----) гривень 

на лікування.  

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

соціальний захист». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського  

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

 

 

 

 

 

Міський голова                                 Ю.Л.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 11 жовтня  2018 року               № 409 

м. Мала Виска 

 

Про надання 

матеріальної допомоги 

на лікування гр.С.П.П.  

------ 

 

          Розглянувши заяву гр. С.П.П.  (паспорт ЕВ ------- виданий Маловисківським РВ 

УМВСУ ------ року), який проживає в м. Мала Виска  по вул.К., буд.№ 6/1, з проханням 

надати допомогу йому на лікування, в зв’язку зі скрутним фінансовим станом заявника та 

необхідності у постійному лікуванні, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2018-2020 року, затверджену рішенням міської ради № 1078 від 31 травня 2018 

року «Про внесення змін до Програми та Положення про надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2018-2020 роки», виконком міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр.С.П.П. одноразову грошову допомогу у розмірі ----- (----) гривень на 

лікування.  

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

соціальний захист». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського  

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

 

 

 

 

 

Міський голова                                 Ю.Л.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 11 жовтня  2018 року               № 410 

м. Мала Виска 

 

Про надання 

матеріальної допомоги 

на лікування гр.П.В.Д.  

 

Розглянувши заяву гр. П.В.Д.  (паспорт ЕА ------- виданий Маловисківським РВ 

УМВСУ------- року), який проживає в м. Мала Виска  по вул.М.П., буд.№ 16, з проханням 

надати допомогу йому на лікування, в зв’язку зі скрутним фінансовим станом заявника та 

необхідності у постійному лікуванні, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2018-2020 року, затверджену рішенням міської ради № 1078 від 31 травня 2018 

року «Про внесення змін до Програми та Положення про надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2018-2020 роки», виконком міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. П.В.Д. одноразову грошову допомогу у розмірі ------ (-------) гривень 

на лікування.  

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

соціальний захист». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського  

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

 

 

 

 

 

Міський голова                                 Ю.Л.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 11 жовтня  2018 року                                    № 411 

м. Мала Виска 

 

Про надання 

матеріальної допомоги 

на лікування гр.Б.М.Р.  

 

Розглянувши заяву гр. П.В.С.  (паспорт № ------ виданий Маловисківським РВ 

УМВСУ----- року), яка проживає в м. Мала Виска  по вул.К., буд.№ 34а, з проханням 

надати допомогу  на лікування її дочки Б.М. 12.12.2011 р.н., дитина-інвалід,, яка потребує 

постійного лікування та фінансових затрат на це, керуючись ст. 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2018-2020 року, затверджену рішенням міської ради № 1078 від 31 травня 2018 

року «Про внесення змін до Програми та Положення про надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2018-2020 роки», виконком міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. П.В.С. одноразову грошову допомогу у розмірі ----- (----) гривень на 

лікування її дочки Б.М..  

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

соціальний захист». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського  

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

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                             Ю.Л.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 11 жовтня  2018 року                          № 412 

м. Мала Виска 

 

Про надання 

матеріальної допомоги 

на лікування гр.Б.Є.Д.  

 

Розглянувши заяву гр.Б.Є.Д  (паспорт ЕА ------  виданий Маловисківським РВ 

УМВСУ ------  року), яка проживає в м. Мала Виска  по вул.Л.П., буд.№ 33, з проханням 

надати допомогу їй на лікування, в зв’язку зі скрутним фінансовим станом заявниці та 

необхідності у постійному лікуванні, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2018-2020 року, затверджену рішенням міської ради № 1078 від 31 травня 2018 

року «Про внесення змін до Програми та Положення про надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2018-2020 роки», виконком міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. Б.Є.Д. одноразову грошову допомогу у розмірі ---- (----- ) гривень на 

лікування.  

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

соціальний захист». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського  

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

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                   Ю.Л.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 11 жовтня  2018 року                          № 413 

м. Мала Виска 

 

Про надання 

матеріальної допомоги 

на лікування гр.Д.В.П.  

 

Розглянувши заяву гр.Д.В.П. (паспорт ЕА ----  виданий Маловисківським РВ 

УМВСУ -----  року), яка проживає в м. Мала Виска  по вул.П., буд.№ 53, з проханням 

надати допомогу їй на лікування, в зв’язку зі скрутним фінансовим станом заявниці та 

необхідності у постійному лікуванні, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2018-2020 року, затверджену рішенням міської ради № 1078 від 31 травня 2018 

року «Про внесення змін до Програми та Положення про надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2018-2020 роки», виконком міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. Д.В.П. одноразову грошову допомогу у розмірі ----- (----- ) гривень 

на лікування.  

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

соціальний захист». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського  

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

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                   Ю.Л.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 11 жовтня  2018 року                          № 414 

м. Мала Виска 

 

Про надання 

матеріальної допомоги 

на лікування гр.С.Л.Д.  

 

Розглянувши заяву гр. С.Л.Д.  (паспорт ЕА ------  виданий Маловисківським РВ 

УМВСУ -----  року), яка проживає в м. Мала Виска  по вул.В., буд.№ 7, з проханням 

надати допомогу їй на лікування, в зв’язку зі скрутним фінансовим станом заявниці та 

необхідності у постійному лікуванні, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2018-2020 року, затверджену рішенням міської ради № 1078 від 31 травня 2018 

року «Про внесення змін до Програми та Положення про надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2018-2020 роки», виконком міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. С.Л.Д. одноразову грошову допомогу у розмірі -------- (--------- ) 

гривень на лікування.  

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

соціальний захист». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського  

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

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                   Ю.Л.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 11 жовтня  2018 року                          № 415 

м. Мала Виска 

 

Про надання 

матеріальної допомоги 

на лікування гр.П.Н.З.  

 

Розглянувши заяву гр. П.Н.З.  (паспорт ЕВ ---  виданий Маловисківським РВ 

УМВСУ ----- року), яка проживає в м. Мала Виска  по вул.М., буд.№ 29, з проханням 

надати допомогу їй на лікування, в зв’язку зі скрутним фінансовим станом заявниці та 

необхідності у постійному лікуванні, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2018-2020 року, затверджену рішенням міської ради № 1078 від 31 травня 2018 

року «Про внесення змін до Програми та Положення про надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2018-2020 роки», виконком міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр.П.Н.З. одноразову грошову допомогу у розмірі ---- (----- ) гривень на 

лікування.  

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

соціальний захист». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського  

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

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                   Ю.Л.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 11 жовтня  2018 року                          № 416 

м. Мала Виска 

 

Про надання 

матеріальної допомоги 

на лікування гр.Б.Д.В..  

 

Розглянувши заяву гр.Б.Ж.В. (паспорт ЕВ ------  виданий Маловисківським РВ 

УМВСУ -----  року), яка проживає в м. Мала Виска  по вул.П., буд.№ 38, з проханням 

надати допомогу  на лікування її сина Б.Д.,2010 р.н., як дитині-інваліду з дитинства,в 

зв’язку зі скрутним фінансовим станом заявниці та необхідності у постійному 

амбулаторному та стаціонарному лікуванні її сина, керуючись ст. 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2018-2020 року, затверджену рішенням міської ради № 1078 від 31 травня 2018 

року «Про внесення змін до Програми та Положення про надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2018-2020 роки», виконком міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. Б.Ж.В. одноразову грошову допомогу у розмірі ---- (---- ) гривень на 

лікування її сина Б.Д..  

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

соціальний захист». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського  

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

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                   Ю.Л.Гульдас 

 

 

 

 

 

 

 


