
 
 

 

 
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 08 квітня 2021 року               № 121 

м. Мала Виска 

Про звіт про виконання міського 

бюджету територіальної громади 

за січень – березень 2021 року 

 

Заслухавши інформацію завідувача сектору фінансів відділу фінансів та 

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

офіційний висновок щодо виконання дохідної частини загального фонду 

міського бюджету ОТГ за   січень-березень 2020 року ,  відповідно до підпункту 

1 частини «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 80 Бюджетного кодексу України, виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради,-              

                                                             ВИРІШИВ:   

1. Затвердити офіційний висновок щодо виконання дохідної частини 

загального фонду  Маловисківського міського бюджету об’єднаної 

територіальної громади за  січень – березень 2021  року та внести на розгляд 

чергової сесії міської ради.  

2. Подати на розгляд сесії міської ради звіт про виконання міського 

бюджету об’єднаної територіальної громади за  1 квартал 2021 рік,зокрема: 

2.1.Довідка про виконання доходної частини міського бюджету 

об’єднаної територіальної громади за  січень - березень 2021 року  згідно з 

додатком 1; 

2.2.Довідка про виконання видаткової частини міського бюджету 

об’єднаної територіальної громади за січень - березень 2021 року  згідно з 

додатком 2; 

2.3. Інформацію про використання коштів міського бюджету ОТГ 

(пояснююча записка до звіту про виконання Маловисківського  міського 

бюджету за січень – березень 2021 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.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 08 квітня 2021 року           № 122 

м. Мала Виска 
 

Про роботу закладів дошкільної освіти  

в літній період 2021 року  

 

 Керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.11 Закону України «Про дошкільну освіту», Постановою КМУ від 

14 квітня 1997 р. №346 «Про затвердження Порядку надання щорічної основної 

відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам закладів та 

установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і 

закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим 

працівникам» (зі змінами), на виконання рішення виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради від 10.12.2020 р. №409, рішень батьківських 

комітетів закладів дошкільної освіти, з метою реалізації права працівників на 

щорічну основну відпустку, створення сприятливих умов для зміцнення 

здоров’я дітей в літній період, чіткої організації режиму роботи в закладах 

дошкільної освіти в літній період, виконавчий комітет Маловисківської міської 

ради,- 

ВИРІШИВ: 

 

1. Керівникам комунальних закладів дошкільної освіти «Ромашка», 

«Веселка», КЗ «Мануйлівський ліцей-заклад дошкільної освіти», 

Паліївської філії «Гімназія-заклад дошкільної освіти» КЗ 

«Маловисківський ліцей імені Г.М.Перебийноса» з 01 липня по 02 серпня 

2021 року тимчасово призупинити освітній процес та надати основні 

щорічні відпустки працівникам закладів дошкільної освіти з 01 липня 

2021 року. 

2. Керівникам комунальних закладів дошкільної освіти «Калинка», 

«Капітошка», Олександрівської філії «Гімназія-заклад дошкільної освіти» 

КЗ «Маловисківський ліцей імені Г.М.Перебийноса» організувати роботу 

закладів в звичайному режимі. 



3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило 

А.В. 
Міський голова                                                                   Ю.ГУЛЬДАС 

 
 

У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 08 квітня 2021 року           № 123 

м. Мала Виска 
 

Про   Програму підтримки  

малого  та  середнього 

підприємництва 

Маловисківської міської 

територіальної громади 

 на 2021-2023 роки 

 

Відповідно статті 27 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, Законів України “Про розвиток та державну підтримку малого і 

середнього підприємництва в Україні”,  та „Про національну  програму 

сприяння розвитку малого підприємництва”,  заслухавши проєкт  Програми 

підтримки малого та середнього   підприємництва Маловисківсської  міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки,   виконавчий   комітет 

Маловисківської  міської ради ,- 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Схвалити  Програму підтримки малого та середнього  підприємництва  

Маловисківської  міської територіальної громади на 2021 -2023 роки, згідно 

з додатком 1 (додається). 

2.  Подати на чергове  засідання сесії  Маловисківської міської ради на 

затвердження     Програму підтримки малого  та середнього підприємництва  

Маловисківської  міської територіальної громади на 2021 -2023 роки, згідно з 

додатком 1 (додається). 

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на  секретаря міської ради 

Постолюк Л.А. 

 



 

Міський голова                                                                  Ю.ГУЛЬДАС 

 

  

Додаток 1 

до рішення  

виконкому  міської 

ради від  08.04.2021 

року №  123   

 

Програма підтримки малого  та середнього підприємництва 

Маловисківської  міської територіальної громади  на 2021- 2023 роки 

ВСТУП 

Програма Підтримки малого  підприємництва  Маловисківської  міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки  (далі - Програма) розроблена 

відповідно до Законів України «Про розвиток та державну підтримку малого і 

середнього підприємництва в Україні», «Про національну програму сприяння 

розвитку малого підприємництва в Україні», «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності». 

 

 

Мета та основні завдання Програми 

 

Мета Програми – створення сприятливих правових, економічних 

організаційних та інших умов для стабільної та ефективної роботи суб’єктів 

малого і середнього бізнесу шляхом:  

- ефективної реалізації державної регуляторної політики, недопущенню 

прийняття неефективних та недоцільних регуляторних актів;  

- покращання інформаційного забезпечення розвитку малого і середнього 

підприємництва;  

- формування позитивного іміджу суб’єктів малого і середнього 

підприємництва;  

- максимальному поєднанню інтересів суб’єктів підприємницької діяльності, 

юридичних і фізичних осіб з інтересами громади;  

- більш вдосконаленому реформуванню процедури отримання документів 

дозвільного характеру;  

- створенню нових робочих місць, зменшення рівня безробіття, зниження 

соціальної напруженості на території громади;  

- насиченню товарних ринків, вирішенню соціальнопобутових проблем 

мешканців громади;  

- організації підготовки та перепідготовки незайнятого населення в умовах 

ринкової економіки;  



- підвищенню рівня інформованості суб’єктів підприємництва;  

- своренню позитивного іміджу підприємництва; - фінансової підтримки 

реалізації інвестиційних проектів малого і середнього підприємництва.  

Основні завдання Програми: 

 нормативно – правове регулювання та реалізація державної 

регуляторної політики; 

 оптимізація системи входження в бізнес та ведення підприємницької 

діяльності; 

 фінансова та інформаційна підтримка; 

 сприяння створенню інфраструктури розвитку малого підприємництва; 

 вдосконалення системи взаємодії підприємництва і влади; 

 організація підвищення кваліфікації і професійної перепідготовки кадрів 

з питань розвитку підприємництва, навчання підприємців - початківців. 

Досягнення намічених цілей створить умови для формування активного бізнес-

середовища, сприятиме зростанню престижу підприємницької діяльності.  

1. Стан і аналіз проблем малого і середнього підприємництва в громаді 

         Мале та середнє підприємництво (далі - МСП), як в Маловисківській  

територіальній громаді, так і України в цілому є найбільш вразливим до 

фінансово-економічної кризи та змін законодавства, в результаті чого кількісні 

показники його розвитку демонструють як зростання, так і падіння.  

         На сьогодні з боку держави та регіональної влади забезпечено низку 

позитивних кроків зі спрощення ведення підприємницької діяльності, зокрема, 

зменшено адміністративний тиск на підприємців з боку контролюючих органів, 

реформується та вдосконалюється система надання адміністративних послуг 

фізичним та юридичним особам, оптимізуються дозвільні процедури у сфері 

господарської діяльності та процес започаткування підприємницької діяльності. 

  

         З урахуванням складної суспільно-політичної ситуації останніх років, змін 

у законодавстві, коливання курсів валют, високого рівня інфляції загальна 

тенденція динаміки кількості суб’єктів підприємництва зазнала певних змін. 

        За даними  маловисківського  відділення  Новоукраїнської  ДПІ ГУ ДФС в 

Кіровоградській області  станом на 1.01.2021 року   в  Маловисківській  міській  

територіальній громаді зареєстровано 368 фізичних осіб-підприємців.  

Упродовж лютого- березня 2021 року      припинено діяльність 6  осіб  і 

зареєстровано 5 осіб.  За рахунок малого підприємництва в громаді функціонує 

торгівля, сфера послуг, пасажирські перевезення,  комунальна сфера, 

сільськогосподарська галузь (фермерські господарства). А сфера середнього 

підприємництва –,сільськогосподарське виробництво, торгівля.  



         Суспільна роль малого та середнього бізнесу не обмежується 

економічними показниками. МСП реалізує одну з найважливіших функцій - 

працевлаштування працездатного населення. По факту, шороку спостерігається 

зменшення кількості найманих працівників у сфері малого бізнесу. Причиною 

цього вперш за все є значне податкове навантаження на суб’єктів МСП та 

адміністративний тиск з боку контролюючих, адміністративних органів. Як 

наслідок, проходить трансформація МСП в інший вид підприємршцької 

діяльності - у фізичні особи - підприємців.  

        Розуміючи важливість діалогу влади й бізнесу у процесі прийняття 

відповідних рішень шодо підприємців, Маловисківською міською 

територіальною громадою Програма передбачає вжиття необхідних заходів для 

безумовного виконання на території громади 

 

 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності», а це: планування, оприлюднення відповідних 

документів, аналіз їх регуляторного впливу, відстеження результативності, 

навчання відповідальних працівників, проведення круглих столів, що 

забезпечить можливість участі бажаючих у процесі регуляторної діяльності.          

Суб’єкти підприємницької діяльності приймають участь в обласних 

ярмарках, виставках – розпродажах, також інформаційні дані по суб’єктах 

малого підприємництва представлялись на інвестиційному форумі 

«Тернопільщина Invest – 2019». 

На сторінках ТОВ «Інформаційного центру “Новини Шумщини” постійно 

висвітлюються різні питання, що стосуються діяльності малого бізнесу, також 

друкуються статті по стану споживчого ринку, цінах, торгових націнках, 

тарифах, по регуляторних актах. 

 

2. Проблемні питання розвитку малого та середнього підприємництва. 

 

Проблемними питаннями розвитку малого та середнього підприємництва 

залишаються:  

- суперечливість і неповнота чинних нормативно-правових актів, що 

регулюють діяльність суб’єктів господарської діяльності;  

- неврегульованість питань фінансування і кредитування, зокрема 

мікрокредитування малого підприємництва;  

- нерозвиненість інфраструктури;  

- незначні обсяги державної фінансової підтримки на регіональному 

рівні;  

- територіальна нерівномірність розвитку малого підприємництва, 

особливо у віддалених населених пунктах громади;  

- недостатній рівень професійних знань і досвіду починаючих 

підприємців щодо ведення підприємницької діяльності в сучасних умовах;  

- необхідність удосконалення механізмів регуляторної політики;  

- низька активність громадськості щодо участі в регуляторній діяльності 

органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;  



- недостатньою є робота у напрямку підтримки пріоритетних, або 

проблемних для міста галузей економіки (сфера побутового обслуговування, 

житлово-комунальне господарство, сфера перевезення пасажирів).  

Програма спрямована на подолання визначених основних проблем, які 

заважають розвитку підприємництва в  Маловисківській  міській 

територіальній  громаді. 

 

3. Пріоритетні завдання програми  

1) забезпечення належного дотримання вимог чинного законодавства, 

створення сприятливих умов для впровадження державного регулювання 

розвитку підприємництва,  надання дозвільно- погоджувальних процедур та 

адміністративних послуг; 

2) забезпечення прозорості і чіткого механізму взаємодії органів влади та 

суб’єктів підприємництва, здійснення заходів з дерегуляції підприємницької 

діяльності та недопущення необґрунтованого втручання владних структур у 

господарську діяльність; 

3) вивчення можливостей розширення механізмів фінансово-кредитної та 

інвестиційної підтримки суб’єктів підприємництва, в тому числі за рахунок 

залучення технічної та фінансової допомоги міжнародних організацій та 

інвестиційних фондів, надання фінансової підтримки незайнятому населенню в 

започаткуванні власної справи, зменшення рівня безробіття та створення нових 

робочих місць, сприяння розширенню обсягів державних закупівель товарів, 

робіт, послуг; 

4) використання дієвих механізмів ресурсної підтримки, підвищення 

рівня інформаційної обізнаності та ефективне залучення додаткових 

інформаційно-консультативних і навчально-методичних ресурсів; 

 

5) здійснення підготовки і перепідготовки кадрів для малого і середнього 

бізнесу за рахунок підвищення фахового рівня суб’єктів підприємницької 

діяльності та незайнятого населення, а також продовження профорієнтаційної 

роботи серед незайнятих громадян; 

7) формування дієвих механізмів підвищення конкурентоспроможності 

місцевих товаровиробників, створення умов для активізації ділової, 

інвестиційної та інноваційної активності, а також залучення підприємницького 

потенціалу до реалізації актуальних завдань соціально-економічного розвитку 

міста. 

 

           4.Фінансово- кредитна та інвестиційна підтримка 



Метою розділу Програми є розширення можливостей доступу суб’єктів 

малого і середнього підприємництва до фінансово-кредитних ресурсів, 

потрібних для їх розвитку. 

Витрачання коштів місцевих бюджетів буде здійснюватись за пріоритетними 

напрямками: допомога суб’єктам підприємницької діяльності для 

впровадження 

інвестиційних бізнес-проектів за пріоритетними напрямками розвитку (на 

конкурсній основі через регіональний фонд підтримки підприємництва в 

кіровоградській області);  

часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами залученими в 

банках; 

навчання та підготовка кадрів для малого і середнього бізнесу; 

 фінансування заходів  програми розвитку малого і середнього 

підприємництва на 2021-2023 роки. 

Пріоритети у інвестиційній підтримці будуть надані суб’єктам 

підприємницької діяльності, які працюватимуть у галузі переробки 

сільськогосподарської продукції, виробництва товарів народного споживання, 

транспорту, сільського житлового будівництва, побутового обслуговування 

населення,  зеленого туризму  та бізнесу на селі. 

Безпосередня фінансова підтримка суб’єктів малого і середнього 

підприємництва здійснюватиметься на умовах спільного фінансування за 

рахунок коштів  міського  бюджету на поворотній та безповоротній основі; 

надання одноразової допомоги з безробіття для зайняття підприємницькою 

діяльністю на основі розроблених бізнес-планів спрямованих на довгострокову 

перспективу та ефективний результат. 

Забезпечення оновлення інформації про інвестиційні проекти і пропозиції для 

подальшого опрацювання та розповсюдження серед ділових кіл на офіційному 

сайті міської ради. 

 

5. Організація моніторингу  реалізації програми  та контроль за її 

виконанням 

Організацію виконання Програми здійснює відділ соціально - 

економічного розвитку інвестицій та проектної діяльності виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради, який визначає першочерговість 

виконання заходів з урахуванням пріоритетних напрямків Програми, наявності 

фінансових та інших ресурсів. 

Відповідальні за виконання програмних заходів щороку наступного за 

звітним періодом, інформують розробника Програми про хід виконання 

заходів. 



Відділ соціально - економічного розвитку інвестицій та проектної 

діяльності виконавчого комітету Маловисківської  міської ради забезпечує 

координацію діяльності   відділів Виконавчого комітету Маловисківськоїї 

міської ради, громадських організацій, об’єднань підприємців, організацій та 

установ міста і проводить щорічний  моніторинг виконання заходів Програми. 

Результати виконання Програми раз на рік заслуховуються на засіданні 

Виконавчого комітету Маловисківської міської ради відповідно до планів 

роботи. 

Заходи Програми можуть бути скориговані з урахуванням соціально-

економічної ситуації, реальних можливостей бюджету  громади  та в разі 

законодавчих, нормативно-правових та інших змін. 

 

6. Фінансове забезпечення програми 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету (в межах коштів, передбачених на відповідний фінансовий рік), 

вітчизняних та іноземних інвесторів, фонду загальнообов’язкового державного 

соціального страхування України на випадок безробіття та інших державних 

фондів, власних коштів виконавців, залучених коштів міжнародних організацій 

та фондів підтримки підприємництва, інших джерел фінансування, не 

заборонених чинним законодавством. 

Обсяг фінансування затверджується щорічно Маловисківською міською 

радою за пропозицією  відділу  соціально - економічного розвитку інвестицій та 

проектної діяльності виконавчого комітету  міської ради та враховується при 

формуванні видатків міського бюджету. 

7. Очікувані результати виконання програми 

Очікується, що внаслідок реалізації заходів Програми зросте роль малого 

і середнього підприємництва у соціально-економічному розвитку громади, що в 

свою чергу сприятиме:  

- формуванню середнього класу суспільства; 

- розширенню бази оподаткування, підвищення суми надходжень 

податків у бюджети всіх рівнів,  

- зміцнення довіри до органів місцевої влади, виявлене у реальній 

підтримці малого та середнього бізнесу.  

- підвищення податкової культури і, як наслідок, добровільна, своєчасна 

та повна сплата податків до бюджетів усіх рівнів, у тому числі до місцевого 

бюджету та соціальних фондів.  

- динамічний та стабільний розвиток підприємницької діяльності, 

заснований на оперативному забезпеченні суб’єктів підприємництва 

інформацією з глобальної мережі Інтернет про ринки товарів, робіт та послуг.;  

- соціально-економічний розвиток громади;  



- зниження соціальної напруженості і добробуту населення;  

- створення нових робочих місць за рахунок малого та середнього 

бізнесу: 2021-2023 роки до 50-ти осіб; 

 -  покращення надання адміністративних послуг та  зменшення витрат часу 

пов’язаних із отриманням послуг. 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради                                          Л.ЛИННИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток № 2 

до рішення виконкому 

від 08.04.2021 року № 123 

 

ПАСПОРТ 

Програми підтримки малого та середнього  підприємництва  Маловисківської 

міської територіальної громади  на 2021- 2023 роки 

 

 

1. Ініціатор розроблення програми Відділ соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та проектної  

діяльності 

2. Дата затвердження програми 

(найменування і номер 

відповідного нормативного 

акта) 

Рішення   Маловисківської міської 

ради 

від   

3. Розробник програми Відділ соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та проектної  

діяльності 

4. Співрозробник програми районний центр зайнятості  

  

5. Відповідальний виконавець 

програми 

Відділ соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та проектної  

діяльності 

6. Термін реалізації Програми 2021-2023 

7. Основні джерела фінансування Кошти державного та місцевого 

бюджетів, інші джерела, не 

заборонені законодавством 

8. Обсяги коштів, необхідних на 

фінансування заходів з міського 

бюджету (тис. грн.) 

2021 рік – 75 000 грн  

2022 рік - 75 000 грн.; 

2023 рік - 75 000 грн 
 
 
 
 
Керуючий справами виконавчого комітету 
Маловисківської міської ради                                         Л.ЛИННИК 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 08 квітня 2021 року           № 124 

м. Мала Виска 

Про виділення коштів для участі 

у Центрально-Українському 

музейно-туристичному фестивалі 

 

Відповідно до плану роботи відділу культури та туризму Маловисківської 

міської ради, згідно з  комплексною  програмою  розвитку культури, 

краєзнавства  та   туризму у Маловисківській територіальній  громаді   на 

період 2021 -  2023 роки,  керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», вимог Закону України «Про туризм», Законом 

України «Про музеї та музейну справу», з метою зміцнення міжрегіональних 

контактів між представниками туристичної сфери,  виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради,- 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити кошторис витрат для виготовлення друкованої продукції та 

банеру (додаток 1.) 

2.Централізованій бухгалтерії відділу культури та туризму Маловисківської 

міської ради профінансувати кошти з міського бюджету, які передбачені 

програмою розвитку культури, краєзнавства  та   туризму на 2021 рік. 

3.Контроль за  виконанням  даного  рішення  покласти на  заступника  міського  

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

 

 

 

Міський голова                                                                       Ю.ГУЛЬДАС 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Додаток  

 до рішення виконкому 

 від 08.04.2021 р.№  124 

 

Кошторис витрат 

 

щодо участі Маловисківської територіальної громади у 

Центрально-Українському музейно-туристичному фестивалі 

 

№ 

з/п 

Найменування заходів Витрати (тис. 

грн.) 

 

 

1. Виготовлення друкованої продукції  1500,00 

2. Замовлення банеру 1500,00 

                                                                       Всього: 3000,00 

 

 

 

 

Керуючий справами  виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради                                                       Л.ЛИННИК 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 08 квітня 2021 року           № 125 

м. Мала Виска 

 

Про виділення коштів на організацію та 

проведення заходів з відзначення Дня  

пам'яті та примирення, Дня  Перемоги 

над нацизмом у Другій світовій війні 

 
 

              З метою гідного вшанування подвигу українського народу у Другій 

світовій війні, увічнення пам'яті про загиблих воїнів та відзначення Дня пам’яті 

та примирення, згідно з  комплексною  програмою  розвитку культури, 

краєзнавства  та   туризму   у Маловисківській міській  територіальній  громаді   

на період 2021 -  2023 роки,  керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве 

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

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Підготувати  програму та відзняти відеоролик до Дня пам’яті та примирення, 

Дня  Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. (Ю.Рижикова) 

2.Затвердити кошторис витрат для оформлення сценічного майданчику та 

замовлення тематичного білборду (додаток 1.) 

3.Централізованій бухгалтерії відділу культури та туризму Маловисківської 

міської ради профінансувати кошти з міського бюджету, які передбачені 

програмою розвитку культури, краєзнавства  та   туризму на 2021 рік. 

4.Контроль за  виконанням  даного  рішення  покласти на  заступника  міського  

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

 

 



 

 

Міський голова                                                                      Ю. ГУЛЬДАС 
 

 

                                                                     Додаток  

                                                                                           до рішення виконкому 

 від  08.04.2021 р.№ 125 

 

Кошторис витрат 

 

щодо організації та проведення заходів по відзначенню Дня пам’яті та 

примирення, Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні на території 

Маловисківської територіальної громади 

 

 

№ 

з/п 

Найменування заходів Витрати (тис. 

грн.) 

 

 

1.  Придбання квіткової продукції  700,00 

2. Замовлення тематичного білборду 600,00 

3. Оформлення сценічного майданчику (гофрований 

папір для виготовлення квітів, клей, дріт, скотч)  

1200,00 

                                                                       Всього: 2500,00 

 

 

 

 

Керуючий справами  виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради                                                    Л.ЛИННИК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 08 квітня 2021 року           № 126 

м. Мала Виска 

 

Про виділення матеріальної  

допомоги до Дня пам’яті   

Чорнобильської катастрофи 

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

         Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

рішенням Маловисківської міської ради від 15 грудня 2020 року № 42 «Про  

затвердження Програми соціального захисту громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи та проживають на території 

Маловисківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки та в зв’язку 

з відзначенням річниці Чорнобильської трагедії, виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Надати матеріальну допомогу учасникам ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС та особам,  які брали участь в інших ядерних 

випробуваннях до Дня пам’яті  Чорнобильської катастрофи, які 

мешкають на території громади, згідно додатків на загальну суму 19 

850,00 грн. 

2. Надати матеріальну допомогу дітям-сиротам потерпілих внаслідок аварії 

на Чорнобильській АЕС  до Дня пам’яті  Чорнобильської катастрофи, які 

мешкають на території громади, згідно додатків на загальну суму 1 

000,00 грн. 



3. Надати матеріальну допомогу дружині (чоловіку), опікуну дітей 

померлого  громадянина із числа (ліквідаторів, потерпілих) смерть якого 

пов’язана з Чорнобильською катастрофою  до Дня пам’яті  

Чорнобильської катастрофи, які мешкають на території громади, згідно 

додатків на загальну суму  5 000,00 грн. 

4. Надати матеріальну допомогу особам, які потерпіли внаслідок 

Чорнобильської катастрофи (категорія 1)  до Дня пам’яті  

Чорнобильської катастрофи, які мешкають на території громади, згідно 

додатків на загальну суму 250,00 грн. 

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

видатки на соціальний захист». 

       6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

 

 

Міський голова                                                               Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  08 квітня 2021 року                                                              №  127 

м. Мала Виска 

Про надання одноразової 

матеріальної допомоги  

гр. Яцинюку О.Д. 

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

         Розглянувши заяву гр. Яцинюка Олександра Дмитровича (паспорт КЕ 

626044 виданий 26 березня 1997 року), який проживає у с. Паліївка по вул. 

Петрича, буд. № 13, з проханням надати матеріальну допомогу, як 

громадянину, який виявив бажання проходити військову службу в Збройних 

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

25 січня 2021 року строком на 3 роки керуючись ст. 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Програми та Положення про 

надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської 

міської територіальної громади  на 2021 - 2023 роки, затвердженої рішенням 

міської ради № 321 від 05 березня 2021 року, виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

1. Надати гр. Яцинюку Олександру Дмитровичу одноразову матеріальну 

допомогу громадянам, які виявили бажання проходити військову службу 

в ЗСУ та інших формуваннях за контрактом у розмірі 5000,00 (п’ять 

тисяч) грн.  

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

видатки на соціальний захист». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

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

 



Міський голова                                                                        Ю. ГУЛЬДАС 

 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  08 квітня 2021 року                                                                      №  128 

м. Мала Виска 

 

Про надання матеріальної допомоги 

Ветеранам Великої Вітчизняної війни 

до Дня Перемоги 

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

         Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» , 

рішенням Маловисківської міської ради від 15.12.2020 року № 36 «Про 

затвердження Програми  соціального захисту малозабезпечених верств 

населення Маловисківської міської  територіальної громади на 2021-2023 роки» 

та з метою підтримки ветеранів Великої Вітчизняної війни Маловисківської 

міської територіальної громади, виконавчий комітет Маловисківської міської 

ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

 

       1. Надати, матеріальну допомогу Ветеранам Великої Вітчизняної війни до 

Дня Перемоги, згідно додатків, на загальну суму 2 000,00 грн. 

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

видатки на соціальний захист». 

       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

 

Міський голова                                                                   Ю. ГУЛЬДАС 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  08 квітня 2021 року                                                                      №  129 

м. Мала Виска 

 

Про визначення місця 

проживання та надання дозволу 

на реєстрацію місця проживання 

малолітньої дитини без згоди його 

матері 

 

Розглянувши клопотання служби у справах дітей Маловисківської міської 

ради  від 29.03.2021 № 82 «Про визначення місця проживання та надання 

дозволу на реєстрацію місця проживання малолітньої дитини без згоди його 

матері», витяг з протоколу засідання Комісії з питань захисту прав дитини від 

23.03.2021 року № 1 з питання визначення місця проживання та надання 

дозволу на реєстрацію місця проживання малолітньої дитини Павленко Ігоря 

Олеговича, 02.09.2016 року народження без згоди його матері                               

гр. Павленко Наталії Петрівни, 20.09.1991 року народження, відповідно до 

звернення  гр. Павленка Олега Валерійовича, 28.02.1988 року народження, яке 

надійшло 26.01.2021,  № П-109-П, керуючись статтею 29 Цивільного кодексу 

України, статтею 12 Закону України «Про основи соціального захисту 

бездомних громадян і безпритульних дітей»,  Законом України «Про охорону 

дитинства», постановою Кабінету Міністрів України   від 24 вересня 2009 року 

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

прав дитини», постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року 

№ 207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку 

передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного 

демографічного реєстру», підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради -  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Визначити місце проживання малолітнього Павленко Ігоря Олеговича,                     

02.09.2016 року народження, за місцем проживання батька гр. Павленко Олега 



Валерійовича, 28.02.1988, року народження у будинку № 6 по провулку 

Шевченка в місті Мала Виска Кіровоградської області. 

2. Надати дозвіл відділу (центр) надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Маловисківської ради на реєстрацію малолітнього 

Павленко Ігоря Олеговича, 02.09.2016 року народження, у будинку № 6 по 

провулку Шевченка в місті Мала Виска Кіровоградської області, за місцем 

проживання, реєстрації батька дитини гр. Павленко Олега Валерійовича, 

28.02.1988, року народження, без згоди матері дитини, гр. Павленко Наталії 

Петрівни, 20.09.1991 року народження, враховуючи інтереси дитини. 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

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

 

 

Міський голова                                                 Ю. ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  08 квітня 2021 року                                                                      №  130 

м. Мала Виска 

 

Про виведення Чорного А.Р., 

02.02.2003р.н. з дитячого будинку 

сімейного типу Дамаскіних у 

зв’язку з досягненням повноліття 

 

Розглянувши звернення батьків – вихователів дитячого будинку 

сімейного типу     (далі - ДБСТ) гр. Дамаскіна О.В., 19.01.1979р.н, гр. 

Дамаскіної О.А., 12.08.1974р.н.,   від 01.03.2021, № Д-399-П, щодо виведення з 

ДБСТ на базі їх родини Чорного Анатолія Руслановича, 02.02.2003 року 

народження, до якого він був влаштований на підставі розпорядження голови 

Маловисківської районної державної адміністрації від 23.08.2017 № 672-р «Про 

створення прийомної сім’ї Дамаскіних та влаштування дітей, позбавлених 

батьківського піклування, Чорного Анатолія Руслановича, 02 лютого 2002 року 

народження, Чорного Владислава Руслановича, 30 квітня 2001 року 

народження, Сиволап Марини Русланівни, 07 травня 2008 року народження до 

прийомної сім’ї» із подальшим переведенням у відповідності до рішення 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 28.10.2020 № 371 «Про 

влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування Мольченко Є.О, 

20.10.2017р.н., Мольченко Ю.О., 25.03.2012р.н., Пустовар О.О., 22.07.2008р.н. 

до прийомної сім’ї Дамаскіних та переведення прийомної сім’ї в статус 

дитячого будинку сімейного типу і затвердження висновку позачергової Комісії 

з питань захисту прав дитини № 10 від 28.10.2020» у зв’язку із досягненням 

повноліття, бажанням неповнолітнього жити самостійно та розпоряджатися 

своїми коштами на власний розсуд та не бажанням проживати у ДБСТ, 

вживанням алкогольних напоїв, наркотичних речовин та погрозами фізичною 

розправою у бік батьків – вихователів та вихованців ДБСТ, до Маловисківської 

міської ради, і те, що Чорний Р.А., 02.02.2003р.н., перебував на первинному 

обліку служби у справах дітей Маловисківської міської ради, навчається у 

професійно-технічному училищі № 16, м. Мала Виска, кіровоградської області, 

власного житла не має, враховуючи витяг з протоколу засідання першої Комісії 

з питань захисту прав дитини Маловисківської міської ради від 23.03.2021, 



клопотання служби у справах дітей Маловисківської міської ради від 29 

березня 2021 року № 82 «Про виведення Чорного А.Р., 02.02.2003р.н. з ДБСТ 

гр. Дамаскіна О.В., гр. Дамаскіної О.А. у зв’язку із досягненням повноліття» і 

затвердити висновок Комісії з питань захисту прав дитини Маловисківської 

міської ради», керуючись ст.ст.256-1, 256-2, 256-3, 256-4 Сімейного кодексу 

України, ст. 25 Закону України «Про охорону дитинства», ст.ст. 3, 6 Закону 

України  «Про забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту 

дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Постановою 

Кабінету Міністрів України  від 26.04.2002 року № 564 «Про затвердження 

Положення про дитячий будинок сімейного типу, ст. 32 Закону України «Про 

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

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Маловисківської 

міської ради - 

 

 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Вивести Чорного Анатолія Руслановича, 02.02.2003 року народження, з 

дитячого будинку сімейного типу на базі родини гр. Дамаскіна Олексія 

Володимировича,   19.01.1979 року народження, паспорт серії АЕ № 007374, 

виданий Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області, 

24.02.2009, гр. Дамаскіної Оксани Анатоліївни, 12.08.1974 року народження, 

паспорт серії ЕВ № 225278, виданий Маловисківським РВ УМВС України в 

Кіровоградській області, 27 червня 1995, які проживають за адресою: провулок 

Береговий, 21/6, місто Мала Виска, Кіровоградської області, у зв’язку з 

досягненням повноліття та набуттям повної право-, дієздатності. 

 

2. Припинити з 08.04.2021 року дію Договору від 28.10.2020 № 2 «Про 

організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу», в частині 

влаштування до дитячого будинку сімейного типу на базі родини гр. Дамаскіна 

О.В., гр. Дамаскіної О.А., неповнолітнього Чорного А.Р., 02.02.2003 року 

народження, у зв’язку із досягненням повноліття та набуттям повної право-, 

дієздатності. 

 

3. Рішення виконавчого комітету Маловисківської міської ради від від 

28.10.2020 № 371 «Про влаштування дітей, позбавлених батьківського 

піклування Мольченко Є.О, 20.10.2017р.н., Мольченко Ю.О., 25.03.2012р.н., 

Пустовар О.О., 22.07.2008р.н. до прийомної сім’ї Дамаскіних та переведення 

прийомної сім’ї в статус дитячого будинку сімейного типу і затвердження 

висновку позачергової Комісії з питань захисту прав дитини № 10 від 

28.10.2020», визнати такими, що втратили чинність в частині влаштування на 

виховання та спільне проживання Чорного Анатолія Руслановича, 02.02.2003 

року народження. 

 



4. Службі у справах дітей Маловисківської міської ради: 

- забезпечити підготовку до укладання договору між виконавчим 

комітетом Маловисківської міської ради та батьками – вихователями про 

забезпечення функціонування дитячого будинку сімейного типу на базі родини 

Дамаскіна О.В., 19.01.1979р.н,  гр. Дамаскіної О.А., 12.08.197р.н., і додатку до 

нього; 

- здійснювати контроль за умовами утримання, навчання та виховання 

вихованців дитячого будинку сімейного типу дітей Сиволап Марини 

Русланівни, 07.05.2008 року народження, Пустовар Олександри Олександрівни, 

22.07.2008 року народження, Мольченко Юлії Олександрівни, 25.03.2012 року 

народження, Мольченко Євою Олександрівною, 20.10.2017 року народження, 

щороку до 01 лютого готувати відповідний звіт службі у справах дітей обласної 

державної адміністрації; 

- закріпити за дитячим будинком сімейного типу, фахівця відділу з 

соціальної роботи Комунального підприємства «Маловисківський центр 

надання соціальних послуг» виконавчого комітету Маловисківської міської 

ради; 

- забезпечити пільгове оздоровлення та відпочинок вихованців дитячого 

будинку сімейного типу Сиволап Марину Русланівну, 07.05.2008 року 

народження, Пустовар Олександру Олександрівну, 22.07.2008 року 

народження, Мольченко Юлію Олександрівну, 25.03.2012 року народження, 

Мольченко Єву Олександрівну, 20.10.2017 року народження, у разі наявності 

відповідних путівок; 

- забезпечити соціальне супроводження дитячого будинку сімейного типу, 

в якому виховуються діти; 

- надавати різні види соціальних послуг, спрямованих на створення 

належних умов функціонування дитячого будинку сімейного типу; 

- фахівцю відділення з соціальної роботи Комунального підприємства 

«Маловисківський центр надання соціальних послуг» виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради надавати службі Маловисківської міської ради, 

щорічну інформацію про ефективність функціонування дитячого будинку 

сімейного типу. 

5. Відділу соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради: 

- припинити виплату коштів, матері - вихователю гр. Дамаскіній О.А., 

12.08.1974р.н., з державного бюджету на утримання вихованця дитячого 

будинку сімейного типу Чорного Анатолія Руслановича, 02.02.2003 року 

народження, який досяг повноліття та набув повної право-, дієздатності; 

- забезпечити продовження виплати державної соціальної допомоги на 

вихованців дитячого будинку сімейного типу Сиволап Марину Русланівну, 

07.05.2008 року народження, Пустовар Олександру Олександрівну, 22.07.2008 

року народження, Мольченко Юлію Олександрівну, 25.03.2012 року 

народження, Мольченко Єву Олександрівну, 20.10.2017 року народження, 

грошового забезпечення одному з прийомних батьків у межах видатків, 

передбачених у державному бюджеті; 



- здійснювати зазначені виплати на дітей, грошове забезпечення батькам – 

вихователям щомісяця до 20 числа; 

- забезпечити пільгове оздоровлення вихованців дитячого будинку 

сімейного типу Сиволап М.Р., 07.05.2008р.н., Пустовар О.О., 22.07.2008р.н., 

Мольченко Ю.О., 25.03.2012р.н., Мольченко Є.О., 20.10.2017р.н., у разі 

наявності відповідних путівок. 

 

6. Рекомендувати комунальному некомерційному підприємству 

«Маловисківський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Маловисківської міської ради: 

- закріпити сімейного лікаря за вихованцями дитячого будинку сімейного 

типу  Сиволап М.Р., 07.05.2008р.н., Пустовар О.О., 22.07.2008р.н., Мольченко 

Ю.О., 25.03.2012р.н., Мольченко Є.О., 20.10.2017р.н.; 

- забезпечити проходження двічі на рік вихованцями дитячого будинку 

сімейного типу медичного огляду, у разі необхідності здійснювати 

диспансерний нагляд; 

- надавати службі у справах дітей Маловисківської міської ради щорічний 

звіт про стан здоров’я та розумовий розвиток вихованців дитячого будинку 

сімейного типу Сиволап М.Р., 07.05.2008р.н., Пустовар О.О., 22.07.2008р.н., 

Мольченко Ю.О., 25.03.2012р.н., Мольченко Є.О., 20.10.2017р.н.; Бойко Є.С., 

09.02.2015р.н., Бойко І.С., 11.11.2012р.н., Бойко Н.С., 20.06.2011р.н., 

дотримання батьками - вихователями рекомендацій лікаря. 

 

7. Рекомендувати відділенню поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського 

РВП ГУНП України у Кіровоградській області: 

- взяти під особливий контроль дитячий будинок сімейного типу на базі 

родини                  гр. Дамаскіна О.В., гр. Дамаскіної О.А., з метою профілактики 

скоєння правопорушень та проявів насильства у дитячому будинку сімейного 

типу і надавати службі у справах дітей Маловисківської міської ради до 20 

грудня щороку, інформацію про наявність / відсутність проявів асоціальної 

поведінки з боку вихованців, батьків - вихователів. 

 

8. Зобов’язати батьків - вихователів вжити заходи щодо постановки 

вихованців дитячого будинку сімейного типу Сиволап Марину Русланівну, 

07.05.2008 року народження, Пустовар Олександру Олександрівну, 22.07.2008 

року народження, Мольченко Юлію Олександрівну, 25.03.2012 року 

народження, Мольченко Єву Олександрівну, 20.10.2017 року народження, на 

квартирний та соціальний квартирний облік за місцем походження дитини, 

позбавленої батьківського піклування. 

 

9. Відділу соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради, рекомендувати 

Комунальному підприємству «Маловисківський центр надання соціальних 

послуг», відділенню поліції № 1  (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП 

України у Кіровоградській області, Комунальному некомерційному 



підприємству «Маловисківський центр первинної  медико-санітарної 

допомоги» Маловисківської міської ради, надавати інформацію про виконання 

завдань, визначених даним рішенням, службі у справах дітей Маловисківської 

міської ради щороку до 20 грудня. 

 

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

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

 

 

 

Міський голова                                                                               Ю.ГУЛЬДАС

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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  08 квітня 2021 року                                                                      №  131 

м. Мала Виска 

Про встановлення опіки над 

майном дітей-сиріт 

 

 

Розглянувши витяг з протоколу засідання Комісії з питань захист у прав 

дитини Маловисківської міської ради від 23.03.2021, заяву гр. Чабан Тетяни 

Василівни, 19.05.1959 року народження, яка надійшла до Маловисківської 

міської ради 10.03.2021 за № Ч - 664 - П, щодо доцільності призначення її 

опікуном над майном підопічний онуків Чабан Вікторії Сергіївни, 25.10.2008 

року народження, Чабан Владислава Сергійовича, 07.10.2009 року народження, 

Чабан Івана Сергійовича, 20.01.2012 року народження, а саме: житлового 

будинку з господарсько-побутовими будівлями та спорудами, що знаходяться 

за адресою: вулиця Є. Маланюка, 14, місто Мала Виска, Кіровоградської 

області, яке належить дітям по 1/3 частки спадщини кожному, на підставі статті 

1261 Цивільного кодексу України у відповідності до свідоцтв про право на 

спадщину за законом, серії НМВ номер 631174, серії НМВ номер 631173, серії 

НВМ номер 631172, зареєстровані державним нотаріусом Маловисківської 

районної державної нотаріальної контори, Кіровоградської області Ліпінською 

С.Г., і внесені до реєстру за № 588, № 589, № 590 від 21.12.2020 та клопотання 

служби у справах дітей Маловисківської міської ради від 29.03.2021 № 82 «Про 

доцільність призначення опікуна над майном малолітніх», які залишились без 

батьківського піклування у зв’язку зі смертю матері гр. Мирон Наталії 

Федорівни (свідоцтво про смерть серії І-ОЛ № 274515, про що, 21.02.2019, 

Маловисківським районним відділом державної реєстрації актів цивільного 

стану Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області 

складено відповідний актовий запис № 86) та батька гр. Чабан Сергія 

Вікторовича (свідоцтво про смерть серії І-ОЛ № 295825, про що, 22.05.2020, 

Маловисківським районним відділом державної реєстрації актів цивільного 

стану Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 

(м. Дніпро) складено відповідний актовий запис № 117), і відповідності до 

рішення виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 11.06.2020 № 

202 «Про надання Чабан Вікторії Сергіївни, 25.10.2008 року народження, Чабан 



Владислава Сергійовича, 07.10.2009 року народження, Чабан Івана 

Сергійовича, 20.01.2012 року народження, статусу дитини-сироти», надано 

статуту дітей-сиріт й встановлено опіку і призначено гр. Чабан Тетяну 

Василівну, 19.05.1959 року народження, яку у відповідності до рішення 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 09.07.2020 № 228 «Про 

встановлення опіки та призначення опікуна і затвердження висновку», 

опікуном та призначено охоронника нерухомого майна, яке залишилось по 

смерті батьків у відповідності до рішення виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради від 09.07.2020 № 229 «Про призначення 

охоронника нерухомого майна». 

Керуючись ст. 19 Сімейного кодексу України, ст. 55, ст. 56, ст. 72, ст. 74, 

ст. 242, ст. 1216, ст. 1217, ст. 1283 Цивільного кодексу України, п.п. 63 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»Сімейного кодексу України, Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», п. п. 57 - 59 Порядку провадження 

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

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008р. № 866, 

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

в Україні», захищаючи права та інтереси дітей, виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради -  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити опіку над майном дітей-сиріт, Чабан Вікторії Сергіївни, 

25.10.2008 року народження, Чабан Владислава Сергійовича, 07.10.2009 року 

народження, Чабан Івана Сергійовича, 20.01.2012 року народження, житлового 

будинку з господарсько-побутовими будівлями та спорудами, які знаходяться 

за адресою: вулиця Є. Маланюка, 14, місто Мала Виска, Кіровоградської 

області і у відповідності до свідоцтв про право на спадщину за законом, серії 

НМВ номер 631174, серії НМВ номер 631173, серії НВМ номер 631172, 

зареєстровані державним нотаріусом Маловисківської районної державної 

нотаріальної контори, Кіровоградської області Ліпінською С.Г. і внесені до 

реєстру за № 588, № 589, № 590 від 21.12.2020, що належить дітям по 1/3 

частки спадщини кожному. 

2. Призначити гр. Чабан Тетяну Василівну, 19.05.1959 року народження, 

опікуном над майном підопічних дітей Чабан Вікторії Сергіївни, 25.10.2008 

року народження, Чабан Владислава Сергійовича, 07.10.2009 року народження, 

Чабан Івана Сергійовича, 20.01.2012 року народження, дітей-сиріт, житлового 

будинку з господарсько-побутовими будівлями та спорудами, які знаходяться 

за адресою: вулиця Є. Маланюка, 14, місто Мала Виска, Кіровоградської 

області і у відповідності до свідоцтв про право на спадщину за законом, серії 

НМВ номер 631174, серії НМВ номер 631173, серії НВМ номер 631172, 

зареєстровані державним нотаріусом Маловисківської районної державної 



нотаріальної контори, Кіровоградської області Ліпінською С.Г. і внесені до 

реєстру за № 588, № 589, № 590 від 21.12.2020, що належить дітям по 1/3 

частки спадщини кожному. 

3. Зобов’язати гр. Чабан Тетяну Василівну, 19.05.1959 року народження, 

забезпечити зберігання майна дітей-сиріт Чабан Вікторії Сергіївни, 25.10.2008 

року народження, Чабан Владислава Сергійовича, 07.10.2009 року народження, 

Чабан Івана Сергійовича, 20.01.2012 року народження, в належному стані. 

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

прав дитини Маловисківської міської ради на основі витягу з протоколу 

засідання Комісії від 23 березня 2021 року № 1, затвердити висновок Комісії з 

питань захисту прав дитини «Про доцільність встановлення опіки над майном 

дітей-сиріт та призначення опікуна» (згідно додатку 1 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

Міський голова                                                Ю. ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток № 1 

до рішення виконкому міської 

ради  від  08.04.2021 року № 

131 

 

 

ВИСНОВОК 

Комісії з питань захисту прав дитини Маловисківської міської ради 

про доцільність встановлення опіки над майном дітей-сиріт Чабан Вікторії 

Сергіївни, 25.10.2008 року народження, Чабан Владислава Сергійовича, 

07.10.2009 року народження, Чабан Івана Сергійовича, 20.01.2012 року 

народження і призначення опікуна гр. Чабан Тетяни Василівни, 19.05.1952 

року народження 

 

На засіданні комісії з питань захисту прав дитини Маловисківської 

міської ради від 23 березня 2021 року на підставі письмового звернення гр. 

Чабан Тетяни Василівни, 19.05.1959 року народження, яке надійшло до 

Маловсиківської міської ради 10.03.2021, за № Ч - 664 - П, щодо доцільності 

призначення її опікуном над майном підопічний онуків Чабан Вікторії 

Сергіївни, 25.10.2008 року народження, Чабан Владислава Сергійовича, 

07.10.2009 року народження, Чабан Івана Сергійовича, 20.01.2012 року 

народження, а саме: житлового будинку з господарсько-побутовими будівлями 

та спорудами, що знаходяться за адресою: вулиця Є. Маланюка, 14, місто Мала 

Виска, Кіровоградської області, яке належить дітям по 1/3 частки спадщини 

кожному, на підставі статті 1261 Цивільного кодексу України у відповідності 

до свідоцтв про право на спадщину за законом, серії НМВ номер 631174, серії 

НМВ номер 631173, серії НВМ номер 631172, зареєстровані державним 

нотаріусом Маловисківської районної державної нотаріальної контори, 

Кіровоградської області Ліпінською С.Г., і внесені до реєстру за № 588, № 589, 

№ 590 від 21.12.2020 та клопотання служби у справах дітей Маловисківської 

міської ради від 29.03.2021 № 82 «Про доцільність призначення опікуна над 

майном малолітніх», які залишились без батьківського піклування у зв’язку зі 

смертю матері гр. Мирон Наталії Федорівни (свідоцтво про смерть серії І-ОЛ                

№ 274515, про що, 21.02.2019, Маловисківським районним відділом державної 

реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління 

юстиції у Кіровоградській області складено відповідний актовий запис № 86) та 

батька гр. Чабан Сергія Вікторовича (свідоцтво про смерть серії І-ОЛ № 

295825, про що, 22.05.2020, Маловисківським районним відділом державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) складено відповідний актовий 

запис № 117), і відповідності до рішення виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради від 11.06.2020 № 202 «Про надання Чабан 

Вікторії Сергіївни, 25.10.2008 року народження, Чабан Владислава 

Сергійовича, 07.10.2009 року народження, Чабан Івана Сергійовича,              



20.01.2012 року народження, статусу дитини-сироти», надано статуту дітей-

сиріт й встановлено опіку і призначено гр. Чабан Тетяну Василівну, 19.05.1959 

року народження, яку у відповідності до рішення виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради   від 09.07.2020 № 228 «Про встановлення опіки 

та призначення опікуна і затвердження висновку», опікуном та призначено 

охоронника нерухомого майна, яке залишилось по смерті батьків у 

відповідності до рішення виконавчого комітету Маловисківської міської ради              

від 09.07.2020 № 229 «Про призначення охоронника нерухомого майна». 

Комісією встановлено, що гр. Чабан Тетяна Василівна, 19.05.1959 року 

народження, уродженка міста Мала Виска, Кіровоградської області, Україна. 

Паспорт серії ЕА номер 749454, виданий 23 червня 2000 року, 

Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області. 

Громадянка України. Зареєстрована та проживає за адресою: вул. 

Київська, 66,              місто Мала Виска, Кіровоградської області. 

Не одружена. Вдова. 

На обліку управління соціального захисту Маловисківської районної 

державної адміністрації не перебуває, державні соціальні допомоги не отримує. 

На обліку Маловисківської районної філії Кіровоградського обласного 

центру зайнятості, як безробітна не перебуває. 

Пенсіонерка. Не знятої чи не погашеної судимості не має та в розшуку не 

перебуває. 

Медичні протипоказання не знайдено. Наркологічних, психіатричних 

захворювань не виявлено. 

Громадянка Чабан Т.В., 19.05.1959р.н., проживає разом з підопічними 

онуками Чабан Вікторія Сергіївна, 25.10.2008р.н., Чабан Владислав Сергійович, 

07.10.2009р.н., Чабан Іван Сергійович, 20.01.2012р.н. за адресою: вулиця 

Київська, будинок 66, місто Мала Виска, Кіровоградської області. 

Компрометуючі матеріали відносно гр. Чабан Т.В., 19.05.1959р.н., 

відсутні. 

Відкриті виконавчі провадження відносно гр. Чабан Т.В., 19.05.1959р.н., 

відсутні. 

Громадянка гр. Чабан Тетяна Василівна, 19.05.1959 року народження, у 

відповідності до договору купівлі-продажу, засвідченого Маловисківською 

нотконторою від 27.01.1990  № 159 та записаного в реєстрову книгу за № 

1554/8, є власником житлового будинку за адресою: вулиця Київська, будинок 

66, місто Мала Виска, Кіровоградської області. 

Мотиви встановлення опіки на майном малолітніх, полягають в тому, що 

Чабан Вікторія Сергіївна, 25.10.2008р.н., Чабан Владислав Сергійович, 

07.10.2009р.н., Чабан Іван Сергійович, 20.01.2012р.н., є онуками, які 

залишилися без батьківського піклування у зв’язку зі смертю матері гр. Мирон 

Наталії Федорівни (свідоцтво про смерть серії І-ОЛ № 274515, про що, 

21.02.2019, Маловисківським районним відділом державної реєстрації актів 

цивільного стану Головного територіального управління юстиції у 

Кіровоградській області складено відповідний актовий запис № 86) та батька 

гр. Чабан Сергія Вікторовича (свідоцтво про смерть серії І-ОЛ № 295825, про 



що, 22.05.2020, Маловисківським районним відділом державної реєстрації актів 

цивільного стану Південно-Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро) складено відповідний актовий запис № 117), 

які у відповідності до рішення виконавчого комітету Маловисківської міської 

ради від 11.06.2020, № 202 «Про надання Чабан Вікторії Сергіївні, 

25.10.2008р.н., Чабан Владиславу Сергійовичу, 07.10.2009р.н., Чабан Івану 

Сергійовичу, 20.01.2012р.н., статусу, дитини - сироти», набули статусу дітей-

сиріт, встановлені під опіку і призначено гр. Чабан Т.В., 19.05.1959р.н., яку у 

відповідності до рішення виконавчого комітету Маловисківської міської ради 

від 09.07.2020 № 228 «Про встановлення опіки та призначення опікуна і 

затвердження висновку», опікуном та призначено охоронником нерухомого 

майна, яке залишилось по смерті батьків дітей у відповідності до рішення 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 09.07.2020 № 229 «Про 

призначення охоронника нерухомого майна». 

Беручи до уваги, викладене вище, керуючись ст. 19 Сімейного кодексу 

України, ст. 55, ст. 56, ст. 72, ст. 74, ст. 242, ст. 1216, ст. 1217, ст. 1283 

Цивільного кодексу України, п.п. 63 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»Сімейного кодексу України, Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», п. п. 57 - 59 Порядку провадження органами опіки 

та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008р. № 866, Комісія з 

питань захисту прав дитини Маловисківської міської ради, вважає за доцільне: 

- встановити опіку над майном дітей-сиріт, Чабан Вікторії Сергіївни, 

25.10.2008 року народження, Чабан Владислава Сергійовича, 07.10.2009 року 

народження, Чабан Івана Сергійовича, 20.01.2012 року народження, житлового 

будинку з господарсько-побутовими будівлями та спорудами, які знаходяться 

за адресою: вулиця Є. Маланюка, 14, місто Мала Виска, Кіровоградської 

області і у відповідності до свідоцтв про право на спадщину за законом, серії 

НМВ номер 631174, серії НМВ номер 631173, серії НВМ номер 631172, 

зареєстровані державним нотаріусом Маловисківської районної державної 

нотаріальної контори, Кіровоградської області Ліпінською С.Г. і внесені до 

реєстру за № 588, № 589, № 590 від 21.12.2020, що належить дітям по 1/3 

частки спадщини кожному; 

- призначити гр. Чабан Тетяну Василівну, 19.05.1959 року народження, 

опікуном над майном підопічних дітей Чабан Вікторії Сергіївни, 25.10.2008 

року народження, Чабан Владислава Сергійовича, 07.10.2009 року народження, 

Чабан Івана Сергійовича, 20.01.2012 року народження, дітей-сиріт, житлового 

будинку з господарсько-побутовими будівлями та спорудами, які знаходяться 

за адресою: вулиця Є. Маланюка, 14, місто Мала Виска, Кіровоградської 

області і у відповідності до свідоцтв про право на спадщину за законом, серії 

НМВ номер 631174, серії НМВ номер 631173, серії НВМ номер 631172, 

зареєстровані державним нотаріусом Маловисківської районної державної 



нотаріальної контори, Кіровоградської області Ліпінською С.Г. і внесені до 

реєстру за № 588, № 589, № 590 від 21.12.2020, що належить дітям по 1/3 

частки спадщини кожному; 

- зобов’язати гр. Чабан Тетяну Василівну, 19.05.1959 року народження, 

забезпечити зберігання майна дітей-сиріт Чабан Вікторії Сергіївни, 25.10.2008 

року народження, Чабан Владислава Сергійовича, 07.10.2009 року народження, 

Чабан Івана Сергійовича, 20.01.2012 року народження, в належному стані. 

Службі у справах дітей, гр. Чабан Т.В., 19.05.1959р.н., умовами 

встановлення опіки, над майном дітей-сиріт. 

 Рекомендувати виконавчому комітету Маловисківської міської ради, 

винести та затвердити рішення «Про встановлення опіки та призначення 

опікуна на майном дітей-сиріт» за затвердити висновок Комісії з питань 

захисту прав дитини Маловисківської міської ради від 23.03.2021, «Про 

доцільність встановлення опіки над майном дітей-сиріт Чабан Вікторії 

Сергіївни, 25.10.2008 року народження, Чабан Владислава Сергійовича, 

07.10.2009 року народження, Чабан Івана Сергійовича, 20.01.2012 року 

народження і призначення опікуна гр. Чабан Тетяни Василівни, 19.05.1952 року 

народження». 

 

 

Керуючий справами  виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради              Л. ЛИННИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  08 квітня 2021 року                                                                      №  132 

м. Мала Виска 

 

Про доцільність позбавлення                       

гр.КузнєцовоїА.С., 27.10.1978р.н.,               

гр. Мануйлович В.В., 

07.01.1984р.н., батьківських прав 

та затвердження висновку Комісії 

з питань захисту прав дитини від 

23.03.2021 

 

 

Розглянувши письмове звернення гр. Міронової Алевтини Миколаївни,                  

28.08.1958 року народження, яке надійшло 15.03.2021, № М-483-П, до 

Маловисківської міської ради, щодо доцільності позбавлення гр. Кузнєцової 

Анни Сергіївни, 27.10.1978 року народження, батьківських прав, відносно дітей 

Кузнєцова Богдана Віталійовича, 27.09.2012 року народження, Мануйлович 

Анастасії Віталіївни, 24.02.2010 року народження, за ухилення від виконання 

батьківських обов’язків та систематичне вживання алкогольних напоїв, що у 

відповідності з ст. 152, ч. 4, ст. 155, п. 2, п. 4, ч. 1 ст. 164 Сімейного Кодексу 

України, є підставою позбавлення батьківських прав у судовому поряду та 

доцільності позбавлення гр. Мануйлович Віталія Валерійовича, 07.01.1984 року 

народження, батьківських прав, відносно доньки, Мануйлович Анастасії 

Віталіївни, 24.02.2010 року народження, за ухилення від виконання 

батьківських обов’язків, що у відповідності з ст. 152, ч. 4, ст. 155, п. 2, ч. 1 ст. 

164 Сімейного Кодексу України, є підставою позбавлення батьківських прав у 

судовому поряду. 

Витяг з протоколу засідання Комісії з питань захисту прав дитини 

Маловисківської міської ради від 23.03.2021 року та рішенням виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради «Про негайне відібрання Кузнєцова 

Б.В., 27.09.2012р.н., Мануйлович А.В., 24.02.2010р.н. від матері» від 11.02.2021 

№ 44. 

Клопотання служби у справах дітей Маловисківської міської ради від 

29.03.2021, № 28 «Про доцільність позбавлення гр. Кузнєцової А.С., 



27.10.1978р.н., гр. Мануйлович В.В., 07.01.1984р.н., батьківських прав» та 

затвердження висновку Комісії з питань захисту прав дитини від 23.03.2021. 

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

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

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

про права дітей», постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 

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

захистом прав дитини», положенням про Службу у справах дітей 

Маловисківської міської ради затвердженого рішенням сесії міської ради від 29 

грудня 2020 року № 68 та положенням про Комісію з питань захисту прав 

дитини, затвердженого рішенням сесії міської ради від 5 березня 2021 року № 

328, з метою соціально-правового захисту неповнолітніх дітей виконавчий 

комітет Маловисківської міської ради –  

 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. За доцільне: 

- позбавити гр. Кузнєцову Анну Сергіївни, 27.10.1978 року народження, 

батьківських прав, відносно дітей Кузнєцова Богдана Віталійовича, 27.09.2012 

року народження, Мануйлович Анастасії Віталіївни, 24.02.2010 року 

народження, за ухилення від виконання обов’язків по вихованню дітей, 

систематичне вживання алкогольних напоїв, що є загрозою для їх життя та 

здоров’я; 

- позбавити гр. Мануйлович Віталія Валерійовича, 07.01.1984 року 

народження, батьківських прав, відносно доньки Мануйлович Анастасії 

Віталіївни, 24.02.2010 року народження, за ухилення від виконання обов’язків 

по вихованню дитини. 

2. Затвердити висновок Комісії з питань захисту прав дитини 

Маловисківської міської ради, про доцільність позбавлення гр. Кузнєцової А.С., 

27.10.1978р.н., гр. Мануйлович В.В., 07.01.1984р.н., батьківських прав, згідно 

додатку № 1. 

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

позбавлення      гр. Кузнєцової Анни Сергіївни, 27.10.1978 року народження, 

батьківських прав відносно дітей Кузнєцова Богдана Віталійовича, 27.09.2012 

року народження, Мануйлович Анастасії Віталіївни, 24.02.2010 року 

народження, та позбавлення гр. Мануйлович Віталія Валерійовича, 07.01.1984 

року народження, батьківських прав, відносно доньки Мануйлович Анастасії 

Віталіївни, 24.02.2010 року народження, висновок Комісії з питань захисту прав 

дитини від 23.03.2021 «Про доцільність позбавлення гр. Кузнєцової Анни 

Сергіївни, 27.10.1978 року народження, батьківських прав, відносно дітей 

Кузнєцова Богдана Віталійовича, 27.09.2012 року народження, Мануйлович 

Анастасії Віталіївни,                   24.02.2010 року народження, та позбавлення гр. 

Мануйлович Віталія Валерійовича, 07.01.1984 року народження, батьківських 



прав відносно доньки Мануйлович Анастасії Віталіївни, 24.02.2010 року 

народження, за ухилення від виконання обов’язків по вихованню дітей». 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

Міський голова                                  Ю. ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 1 

до рішення виконкому 

міської ради  від 08.04.2021 

року № 132  

 

 

ВИСНОВОК 

Комісії з питань захисту прав дитини Маловисківської міської ради 

про доцільність позбавлення гр. Кузнєцової Анни Сергіївни, 27.10.1978 

року народження, батьківських прав відносно дітей Мануйлович Анастасії 

Віталіївни, 24.02.2010 року народження, Кузнєцова Богдана Віталійовича, 

27.09.2012 року народження, за ухилення від виконання обов’язків по 

вихованню дітей та систематичне вживання алкогольних напоїв, і 

доцільність позбавлення гр. Мануйлович Віталія Валерійовича, 07.01.1984 

року народження, батьківських прав відносно доньки Мануйлович 

Анастасії Віталіївни, 24.02.2010 року народження, за ухилення від 

виконання обов’язків по вихованню дитини 

 

На засідання комісії з питань захисту прав дитини Маловисківської 

міської ради  (далі - Комісія) від 23 березня 2021 року, на підставі звернення гр. 

Міронової Алевтини Миколаївни, 28.08.1958 року народження, яке надійшло 

04.03.2021, № М-306-П, до Маловисківської міської ради, щодо доцільності 

позбавлення гр. Кузнєцової Анни Сергіївни, 27.10.1978 року народження, яка 

зареєстрована за адресою: вулиця Коротченка, 55, місто Мала Виска, 

Кіровоградської області і проживає за адресою: вулиця Центральна, 51, 

квартира 5, місто Мала Виска, Кіровоградської області, батьківських прав, 

відносно дітей Кузнєцова Богдана Віталійовича, 27.09.2012 року народження, 

Мануйлович Анастасії Віталіївни, 24.02.2010 року народження, за ухилення від 

виконання батьківських обов’язків  по вихованню дітей, а саме: забезпечення 

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

їх фізичний, духовний та моральний розвиток, поваги до прав дітей та їх 

людської гідності, виховування дітей в дусі поваги до прав та свобод інших 

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

забезпечення здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, готування їх до 

самостійного життя і обов’язок батьків утримувати дітей, систематичне 

вживання алкогольних напоїв,  що у відповідності з ст. 152, ч. 4, ст. 155, п. 2, п. 

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

батьківських прав у судовому поряду. 

Та доцільності позбавлення гр. Мануйлович Віталія Валерійовича, 

07.01.1984 року народження, який зареєстрований за адресою: вулиця 

Шевченко 1-А, квартира 618, місто Мала Виска, Кіровоградської області 

батьківських прав, відносно доньки Мануйлович Анастасії Віталіївни, 

24.02.2010 року народження, за ухилення від виконання батьківських обов’язків 

по вихованню дитини, а саме: забезпечення права дитини на належне 

батьківське виховання, піклування про здоров’я дитини, її фізичний, духовний 



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

виховування дитини в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до 

своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини, забезпечення здобуття 

дитиною повної загальної середньої освіти, готування її до самостійного життя 

і обов’язок батьків утримувати дитину, що у відповідності зі ст. 152,   ч. 4, ст. 

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

позбавлення батьківських прав у судовому поряду та поданих гр. Міронової 

Алевтини Миколаївни, 28.08.1958 року народження і службою у справах дітей 

Маловисківської міської ради  (далі - Служба) документів. 

Було винесено питання, про доцільність позбавлення гр. Кузнєцової Анни 

Сергіївни, 27.10.1978 року народження, батьківських прав відносно дітей 

Кузнєцова Богдана Віталійовича, 27.09.2012 року народження, Мануйлович 

Анастасії Віталіївни, 24.02.2010 року народження, за ухилення від виконання 

батьківських обов’язків, систематичне вживання алкогольних напоїв та 

залишення дітей в небезпеці, що загрожувало їх життю та здоров’ю у 

відповідності зі ст. 152, ч. 4, ст. 155, п. 2, п. 4 , ч. 1, ст. 164, ст. 180 Сімейного 

Кодексу України і доцільність позбавлення гр. Мануйлович Віталія 

Валерійовича,   07.01.1984 року народження, за ухилення від виконання 

батьківських обов’язків відносно доньки Мануйлович Анастасії Віталіївни, 

24.02.2010 року народження у відповідності зі              ст. 152, ч. 4, ст. 155, п. 2, 

ч. 1, ст. 164, ст. 180 Сімейного Кодексу України. 

За час спільного проживання, у гр. Кузнєцової Анни Сергіївни, 27.10.1978 

року народження та гр. Мануйлович Віталія Валерійовича, 07.01.1984 року 

народження, народилась спільна дитина Мануйлович Анастасія Віталіївна, 

24.02.2010 року народження, (свідоцтво про народження серія 1-ОЛ № 092408, 

видане відділом реєстрації актів цивільного стану Маловисківського районного 

управління юстиції Кіровоградської області 10.03.2010 року, про що, в Книзі 

реєстрації народжень 10.03.2010 зроблено відповідний актовий запис № 33), в 

графі батько, зазначено Мануйлович Віталій Валерійович, в графі матір – 

Кузнєцова Анна Сергіївна. 

Через несумісність характерів стосунки не склались. 

З часу народження дитина Мануйлович А.В., 24.02.2010р.н., батько                                      

гр. Мануйлович В.В., 07.01.1984р.н., не забезпечив право дитини на належне 

батьківське виховання, піклування про здоров’я дитини, її фізичний, духовний 

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

виховування дитини в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до 

своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини, забезпечення здобуття 

дитиною повної загальної середньої освіти, готування її до самостійного життя 

і обов’язок батьків утримувати дитину, що у відповідності зі ст. 152, ч. 4, ст. 

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

України «Про охорону дитинства», «Конвенцією ООН про права дітей», є 

порушенням прав дитини і підставами позбавлення батьківських прав у 

судовому поряду. 

27.09.2012 у гр. Кузнєцової А.С., народився син Кузнєцов Богдан 

Віталійович (повторне свідоцтво про народження серії 1-ОЛ № 134284, видане 



відділом державної реєстрації актів цивільного стану Маловисківського 

районного управління юстиції у Кіровоградській області, про що 08.10.2012 

складено відповідний актовий запис №117). У графі батько, зазначено Кузнєцов 

Віталій Валерійович, у графі мати, Кузнєцова Анна Сергіївна. 

Згідно витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про 

народження із зазначенням відомостей про батьків від 22.01.2021 № 

00029295417, батько записаний відповідно до ч. 1 ст. 135 Сімейного кодексу 

України. 

З січня 2021 року мати гр. Кузнєцова А.С., з дітьми не проживає та 

ухиляється від виконання батьківських обов’язків. 

19.01.2021 гр. Кузнєцова А.С., залишила дітей без нагляду та їжі, за 

адресою:   вулиця Коротченко, 55, місто Мала Виска, Кіровоградської області, і 

пішла в невідомому напрямку. Того ж дня, Службою проведено заходи щодо 

встановлення місця знаходження найближчих родів дітей та матері. 

На підставі акту оцінки потреби сім’ї від 19.01.2021, дітей Кузнєцова 

Богдана Віталійовича, 27.09.2012 року народження, Мануйлович Анастасії 

Віталіївни, 24.02.2010 року народження, вилучено з сім’ї матері гр. Кузнєцової 

А.С., і передано на підставі заяви гр. Міронової Алевтини Миколаївни, 

28.08.1958 року народження, акту обстеження умов проживання та наказу 

начальника Служби, до сім’ї баби гр. Міронової А.М., за адресою: вулиця 

Коротченко, 55, місто Мала Виска, Кіровоградської області, на спільне 

проживання та виховання до моменту вирішення питання, щодо влаштування 

дітей до сімейних форм виховання. 

Кузнєцова Богдана Віталійовича, 27.09.2012 року народження, 

Мануйлович Анастасії Віталіївни, 24.02.2010 року народження, було взято на 

облік Служби, як таких що опинились у складних життєвих обставинах. 

 З 19.01.2021 мати Кузнєцова А.С., з дітьми Кузнєцовим Б.В., Мануйлович 

А.В., не спілкується, не цікавиться їх навчанням, станом здоров’я, фізичним, 

духовним та моральним розвитком, не надає матеріальної допомоги гр. 

Міровновій А.М. на утримання та виховання дітей. Державні соціальні 

допомоги на утримання та виховання дітей гр. Кузнєцова А.С., використовує на 

задоволення власних потреб, а саме: на придбання алкогольний напоїв та 

цигарок. 

Намір та бажання переглянути свої погляди щодо спілкування і належного 

виховання дітей та припинення систематичного вживати алкогольні напої у гр. 

Кузнєцової А.С., відсутній. Постійний заробіток у гр. Кузнєцової А.С., 

відсутній. Проживає за рахунок Державних соціальні допомоги на утримання та 

виховання дітей. 

Громадянка Кузнєцова А.С., на обліку служби зайнятості, як така що 

шукає роботу не перебуває. Сім’я гр. Кузнєцової А.С.,проживала за рахунок 

державних соціальних виплат. Інший дохід в сім’ї відсутній. 

 Громадянка Кузнєцова А.С., проживає в сім’ї співмешканця, по вулиці              

Центральній, 51-а, квартира, 5, місто Мала Виска, Кіровоградської області, де 

систематично вживає разом з співмешканцем та сторонніми особами, 

алкогольні напої та веде антигромадський спосіб життя. 



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

Маловисківської міської ради, керуючись ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ст. 155, п. 2, 

п.2, п. 4, ч. 1,   ст. 164, ст. 180 Сімейного кодексу України, ч. 1 ст. 12, ст. 17 

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

постановою Кабінету Міністрів України     від 24 вересня 2008 року № 866 

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

дитини», положенням про Службу у справах дітей Маловисківської міської 

ради затвердженого рішенням сесії міської ради від 29 грудня 2020 року № 68 

та положенням про Комісію з питань захисту прав дитини, затвердженого 

рішенням сесії міської ради від 5 березня 2021 року № 328, з метою соціально-

правового захисту малолітніх дітей, вважає за доцільне позбавити; 

- гр. Кузнєцову Анну Сергіївну, 27.10.1978 року народження, батьківських 

прав, відносно дітей Кузнєцова Богдана Віталійовича, 27.09.2012 року 

народження, Мануйлович Анастасії Віталіївни, 24.02.2010 року народження, за 

ухилення від виконання батьківських обов’язків по вихованню дітей, а саме: 

забезпечення права дітей на належне батьківське виховання, піклування про 

здоров’я дітей, їх фізичний, духовний та моральний розвиток, поваги до прав 

дітей та їх людської гідності, виховування дітей в дусі поваги до прав та свобод 

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

забезпечення здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, готування їх до 

самостійного життя і обов’язок батьків утримувати дітей, систематичне 

вживання алкогольних напоїв, що у відповідності з ст. 152, ч. 4, ст. 155, п. 2, п. 

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

батьківських прав у судовому поряду. 

- гр. Мануйлович Віталія Валерійовича, 07.01.1984 року народження, 

батьківських прав, відносно доньки Мануйлович Анастасії Віталіївни, 

24.02.2010 року народження, за ухилення від виконання батьківських обов’язків 

по вихованню дитини, а саме: забезпечення права дитини на належне 

батьківське виховання, піклування про здоров’я дитини, її фізичний, духовний 

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

виховування дитини в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до 

своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини, забезпечення здобуття 

дитиною повної загальної середньої освіти, готування її до самостійного життя 

і обов’язок батьків утримувати дитину, що у відповідності зі ст. 152, ч. 4, ст. 

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

позбавлення батьківських прав у судовому поряду. 

Рекомендувати виконавчому комітету Маловисківської міської ради, 

винести та затвердити рішення «Про доцільність позбавлення гр. Кузнєцової 

А.С., 27.10.1978р.н.,   гр. Мануйлович В.В., 07.01.1984р.н., батьківських прав» 

та затвердження висновку Комісії з питань захисту прав дитини від 23.03.2021 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради                                               Л. ЛИННИК 

 

 



 

 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  08 квітня 2021 року                                                                      №  133 

м. Мала Виска 

 

Про доцільність цілодобового 

перебування дитини у                                     

комунальному закладі 

«Новомиргородська 

спеціалізована школа», який 

здійснює                 інституційний 

догляд і виховання             дітей на 

період поточного                    

навчального року до 31.05.2021 

 

 

 Розглянувши витяг з протоколу засідання Комісії з питань захистку прав 

дитини Маловисківської міської ради від 23.02.2012, звернення гр. Корнілова 

Руслана Станіславовича, 27.10.1978 року народження, яке надійшло 16.03.2021, 

№ К-487-П, до Маловисківської міської ради, щодо доцільності поміщення 

дитини Корнілової Дани Русланівни, 23.02.2008 року народження на 

цілодобове перебування на період навчального року до комунального закладу 

«Новомиргордська спеціалізована школа Кіровоградської обласної ради» м. 

Новомиргород, Кіровоградської області, у зв’язку із наявністю у дитини 

двобічної сенсоневральної глухоти та клопотання служби у справах дітей 

Маловисківської міської ради від 29 березня 2021 року № 82 «Про доцільність 

цілодобового перебування Корнілової Д.Р., 23.02.2008р.н., у комунальному 

закладі «Новомиргородська спеціалізована школа на період поточного 

навчального року»». 

Виходячи з інтересів дітей, відповідно до ст. 19, ч. 3, ст. 150 Сімейного 

кодексу України, Законів України «Про охорону дитинства» від 26.01.2004 № 

2402-14, «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для 

дітей» від 24.01.1995 № 20/95-ВР, «Про повну загальну середню освіту» від 

16.01.2020 №463-IX, «Про соціальні послуги» від 17.012019, №2671-VIII, «Про 

https://ips.ligazakon.net/document/view/t012402?ed=2019_06_06
https://ips.ligazakon.net/document/view/z950020?ed=2017_01_19
https://ips.ligazakon.net/document/view/z950020?ed=2017_01_19
https://ips.ligazakon.net/document/view/t200463?ed=2020_01_16
https://ips.ligazakon.net/document/view/t192671?ed=2019_01_17
https://ips.ligazakon.net/document/view/t012558?ed=2020_01_01


соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001, № 2558-III, 

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», постановою Кабінету міністрів України 

від 02.09.2020, № 853 «Деякі питання, пов’язані з реформуванням системи 

інституційного догляду та виховання дітей», керуючись п. 4, 5, 6, 7, 8 Порядку 

зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів, які здійснюють 

інституційний догляд і виховання дітей затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 01.06.2020 № 586 «Деякі питання захисту дітей в умовах 

боротьби з наслідками гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом  SARS-CoV-2», керуючись пп. 4 п. “б” ч. 1 ст. 34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Маловисківської 

міської ради -  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Вважати за доцільне, цілодобове перебування Корнілової Дани 

Русланівни, 23.02.2008 року народження у комунальному закладі 

«Новомиргордська спеціалізована школа Кіровоградської обласної ради» м. 

Новомиргород, Кіровоградської області, на період поточного навчального року 

до 31.05.2021, у зв’язку із наявністю у дитини інвалідності (двобічної 

сенсоневральної глухоти). 

2. Директору комунального закладу «Новомиргордська спеціалізована 

школа Кіровоградської обласної ради» м. Новомиргород, Кіровоградської 

області; 

- повідомляти батьків неповнолітньої Корнілової Дани Русланівни, 

23.02.2008 року народження, а також службу у справах дітей Маловисківської 

міської ради, про закінчення строку, індивідуального плану розвитку дитини, 

яка має особливі освітні потреби, індивідуальної програми реабілітації дитини з 

інвалідністю та актуальні потреби дитини; 

- здійснювати моніторинг прибуття/вибуття Корнілової Дани Русланівни, 

23.02.2008 року народження, яка перебуває цілодобово у закладі під час 

канікул, вихідних та святкових днів, та щокварталу до 10 числа місяця, 

наступного за звітним, подавати до служби у справах дітей Маловисківської 

міської ради, відповідні аналітично-статистичні матеріали. 

3. Службі у справах дітей Маловисківської міської ради (Захватихата), 

отримавши інформацію про закінчення строку перебування дитини у закладі, 

спільно із суб’єктами соціальної роботи вивчити спроможність задовольнити 

потреби дитини у громаді за місцем проживання. У разі перебування сім'ї 

дитини у складних життєвих обставинах вживаються заходи, передбачені 

Порядком забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого 

поводження, затвердженим постановою Кабінету Міністрі України від 

01.06.2020 р. № 585. 

https://ips.ligazakon.net/document/view/t012558?ed=2020_01_01
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiVyPnU8NfvAhVspIsKHXAYDl8QFjADegQIFBAD&url=http%3A%2F%2Fsearch.ligazakon.ua%2Fl_doc2.nsf%2Flink1%2FTM013219.html&usg=AOvVaw38e9AHNWCYwLI-rxIQ9IJU
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp200586?ed=2020_06_01&an=29
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp200586?ed=2020_06_01&an=29
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp200586?ed=2020_06_01&an=29
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp200586?ed=2020_06_01&an=29
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp200585?ed=2020_06_01&an=18
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp200585?ed=2020_06_01&an=18


4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

Міський голова                                              Ю. ГУЛЬДАС 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  08 квітня 2021 року                                                                      №  134 

м. Мала Виска 

 

Про попередження гр. Бабенка 

В.С., 16.08.1976р.н. за ухилення 

від виконання батьківських 

обов’язків та затвердження 

висновку Комісії з питань захисту 

прав дитини від 22.09.2020 

 

 

Розглянувши клопотання служби у справах дітей Маловисківської міської 

ради від 29.03.2021 «Про попередження гр. Бабенка В.С., 16.08.1976р.н., за 

ухилення від виконання батьківських обов’язків, відносно дитини Бабенка О.В., 

24.02.2009р.н.» і затвердження висновку Комісії з питань захисту прав дитини 

Маловисківської міської ради від 23.03.2021», витяг з протоколу засідання 

Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради від 23.03.2021 № 1 та подані документи. 

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

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

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

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

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

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

справах дітей Маловисківської міської ради затвердженого рішенням сесії 

міської ради від 29 грудня 2020 року № 68 та положенням про Комісію з питань 

захисту прав дитини, затвердженого рішенням сесії міської ради від 5 березня 

2021 року № 328, з метою соціально-правового захисту малолітніх дітей, 

виконавчий комітет Маловисківської  міської ради - 

 

ВИРІШИВ: 

1. Попередити гр. Бабенка Віктора Сергійовича, 16.08.1976 року 

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

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



України, піклування про Бабенка Олександра Вікторовича, 24.02.2009 року 

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

розвитком, здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, поваги до прав 

дитини та її людської гідності й обов’язок батьків утримувати дитину, що у 

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

підставою, позбавлення батьківських прав у судовому порядку. 

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

строк тридцяти робочих днів, починаючи з наступного дня проведення Комісії з 

питань захисту прав дитини з метою усунення причин ухилення та неналежного 

виконання батьківських обов’язків, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 

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

будинку 13, вулиці О. Ковтуна, місто Мала Виска, Кіровоградської області, 

належних умов для виховання, утримання та розвитку дитини. 

3. У разі невиконання даного рішення, службі у справах дітей 

Маловисківської міської ради, порушити на черговому засіданні Комісії з 

питань захисту прав дитини Маловисківської міської ради, питання, про 

доцільність перебування дитини Бабенка Олександра Вікторовича, 24.02.2009 

року народження у сім’ї батька гр. Бабенка Віктора Сергійовича, 16.08.1976 

року народження. 

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

прав дитини на основі витягу з протоколу засідання Комісії від 23 березня 2021 

року № 1, затвердити висновок Комісії з питань захисту прав дитини, про 

попередження гр. Бабенка Віктора Сергійовича, 16.08.1976 року народження, за 

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

Кодексу України, а саме, піклування про сина Бабенка Олександра 

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

та моральний розвиток, поваги до прав дитини та його людської гідності, 

виховання в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та 

родини, свого народу, своєї Батьківщини, готування його до самостійного 

життя і обов’язок батьків утримувати дитину та систематичне вживання 

алкогольних напоїв, що є підставами у відповідності з п. 2, п. 4,   ч. 1 ст. 164 

сімейного кодексу України, підставами позбавлення батьківських прав у 

судовому порядку (згідно додатку 1). 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

Міський голова                                   Ю. ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 



Додаток № 1 

до рішення виконкому 

міської ради  від 08.04.2021 

року № 134 

 

ВИСНОВОК 

Комісії з питань захисту прав дитини Маловисківської міської ради 

про попередження гр. Бабенка Віктора Сергійовича, 16.08.1976 року 

народження за ухилення від виконання батьківських обов’язків у порядку 

ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, 

ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу України, 

відносно сина Бабенка Олександра Вікторовича, 24.02.2009 року 

народження 

 

На засідання комісії з питань захисту прав дитини Маловисківської 

міської ради    (далі - Комісія) від 23 березня 2021 року на підставі клопотання 

служби у справах дітей Маловисківської міської ради (далі - Служба), винесено 

питання, щодо винесення попередження гр. Бабенку Віктору Сергійовичу, 

16.08.1976 року народження, який проживає з дитиною Бабенко Олександром 

Вікторовичем, 24.02.2009 року народження, за адресою: вулиця О. Ковтуна, 13, 

місто Мала Виска, Кіровоградської області, за ухилення                           від 

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

ст. 180 Сімейного Кодексу України, піклування про дитину, стан здоров’я, 

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

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

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

до самостійного життя і обов’язок батьків утримувати дитину, систематичне 

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

ст. 164 Сімейного Кодексу України, є підставами позбавлення батьківських 

прав у судовому порядку. 

У період часу з червня 2020 року теперішній час березень 2020 року, гр. 

Бабенко В.С., 16.08.1976р.н., ухиляється від виконання батьківських обов’язків 

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

України, піклування про сина Бабенка Олександра Вікторовича, 24.02.2009 

року народження, слідкування за його станом здоров’я, фізичним, духовним та 

моральним розвиток, поваги до прав дитини та його людської гідності, 

виховання в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та 

родини, свого народу, своєї Батьківщини, готування його до самостійного 

життя і обов’язок батьків утримувати дитину до досягнення ним повноліття, у 

зв’язку із систематичним вживанням алкогольних напоїв, що у відповідності з 

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

позбавлення батьківських прав у судовому порядку. 

Окрім цього, гр. Бабенко В.С., не цікавиться навчанням сина, не надає 

йому належного догляду та не приділяє уваги. В наслідок чого малолітній 

Бабенко О.В., пропускає навчання без поважних причин, систематично залишає 



місце проживання, перебуває в темний період доби у громадських місцях без 

супроводу дорослих, чи то у супроводі сторонніх осіб або в них вдома. 

Сім’я гр. Бабенка В.С., проживає у будинку померлої матері гр. Бабенко 

Н.І.. 

Власне помешкання у гр.. Бабенка В.С., відсутнє. 

Будинок складається з двох житлових кімнат, кухні, ванної кімнати, 

коридору та веранди. Опалення в будинку пічне. Дрова для опалення відсутні. 

Світло підключене, але є заборгованість. 

Присадибна ділянка не оброблена. Підсобне господарство не ведеться. На 

подвір’ї брудно, не прибрано. 

 Під час неодноразових обстежень умов проживання сім’ї гр. Бабенка 

В.С., за місцем проживання, по вулиці О. Ковтуна, будинок 13, місто Мала 

Виска, Кіровоградської області, встановлено. 

 У будинку не створено умови для виховання та розвитку дитини. 

 З грудня 2021 року, умови проживання в будинку не покращились. 

Кімнати та будинок потребують поточних ремонтних робіт. 

 Малолітній Бабенко О.В., відпочиває на ліжку в кухні біля печі де 

знаходиться стіл та лави за якими сім’я харчується. Постільна білизна на ліжку 

відсутня. Місце для виконання домашніх завдань відсутнє. Одяг та взуття у 

малолітнього, зношені, брудні, де які речі чисті, нові. У позашкільний час 

малолітній Бабенко О.В., гуртки не відвідує. 

 Батько гр. Бабенко В.С., відпочиває на дивані у кімнаті де в наявності 

шафа, телевізор, стіл, стілець. 

 Санітарно-гігієнічні умови порушені. Продукти харчування в наявності, 

але в невеликій кількості. 

 Станом на березень 2021 року, на обліку в Маловисківському районному 

центрі зайнятості, гр. Бабенко В.С., як особи, які шукають роботу не перебуває. 

 Постійний заробіток у гр. Бабенка В.С., відсутній. 

 Сім’я проживає за рахунок державної допомоги по втраті годувальника. 

 Кошти отримані за рахунок державної допомоги гр.. Бабенко В.С., 

частково використовуються на придбання їжі та одягу, більша частина коштів 

використовуються на придбання цигарок та алкогольних напоїв. 

 Інший дохід в сім’ї відсутній. 

 Окрім цього, гр. Бабенко В.С, не має бажання та міру отримувати 

призначену допомогу малозабезпеченим сім’я у відповідності до Закону 

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

 Неодноразово з гр. Бабенком В.С., представниками Служби, спільно з 

фахівцями відділу з соціальної роботи КП «Центр надання соціальних послуг 

Маловисківської міської ради», психологом Маловисківської загальноосвітньої 

школи № 3, де навчається малолітній Бабенко О.В., представником відділу 

поліції № 1 (м. Мала Виска), Новоукраїнського РВП, проводилась 

індивідуальна профілактична робота. 

 Сім’я Бабенка В.С., перебуває на облік Служби, як така, що опинилась у 

складних життєвих обставинах і знаходилась під соціальним супроводом. 



 Окрім цього, відповідно до інформації відділу поліції № 1 (м. Мала 

Виска), Новоукраїнського РВП, гр. Бабенко В.С., притягувався до 

адміністративної відповідальності у порядку ч. 1, ч. 2, ст. 184 КУпАП, ч.1, ст. 

173-2 КУпАП. 

 Враховуючи викладене вище та обставини, що сім’я гр. Бабенка В.С., 

взята під соціальний супровід та на облік обліку Служби, як така, що опинилась 

у складних життєвих обставинах у зв’язку з ухиленням від виконання 

батьківських обов’язків, і те, що дитина намагається відвідує загальноосвітній 

заклад, керуючись ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, п. 2 ч. 1 ст. 164 ст. 180 

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

керуючись Конституцією України, Цивільним кодексом України, «Конвенцією 

ООН про права дітей», Законом України «Про місцеве самоврядування», 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 

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

дитини», положенням про Службу у справах дітей Маловисківської міської 

ради затвердженого рішенням сесії міської ради від 29 грудня 2020 року № 68 

та положенням про Комісію з питань захисту прав дитини, затвердженого 

рішенням сесії міської ради від 5 березня 2021 року № 328. 

Комісія з питань захисту прав дитини Маловисківської міської ради 

вважає за доцільне винести чергове попередження гр. Бабенку Віктору 

Сергійовичу, 16.08.1976 року народження, за ухилення від виконання ч. 2, ч. 3, 

ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу України, а саме, піклування 

про дитину Бабенка Олександра Вікторовича, 24.02.2009 року народження, 

слідкування за його станом здоров’я, фізичним, духовним та моральний 

розвиток, поваги до прав дитини та її людської гідності, виховання в дусі 

поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та родини, свого 

народу, своєї Батьківщини, готування його до самостійного життя і обов’язок 

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

Сімейного Кодексу України є підставами для позбавлення батьківських прав у 

судовому порядку. 

З метою створення та покращення умов проживання та виховання дитини 

за адресою: вулиця О.Ковтуна, 13, місто Мала Виска, Кіровоградської області, 

встановити  гр. Бабенку Віктору Сергійовичу, 16.08.1976 року народження, 

випробувальний термін протягом тридцяти робочих днів, починаючи з 

наступного дня проведення Комісії. 

Закріпити за сім’єю міждисциплінарну команду для організації 

соціального захисту дитини у складі: 

- спеціаліста служби у справах дітей Маловисківської міської ради Рудого 

С.І.; 

- фахівця з соціальної роботи КП «Центр надання соціальних послуг» 

Маловисківської міської ради Горову О.В.; 

- заступника з навчально-виховної роботи Маловисківської 

загальноосвітньої школи      № 4, І – ІІІ ступенів Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області, Білан Н.В. 



- практикуючого психолога Маловисківської загальноосвітньої школи № 4, 

І – ІІІ ступенів Маловисківської міської ради Кіровоградської області, Куделі 

І.С.; 

- педагога організатора Маловисківської загальноосвітньої школи № 4, І – 

ІІІ ступенів Маловисківської міської ради Кіровоградської області, Бішентєєвої 

М.С.; 

- класного керівника 6 класу Маловисківської загальноосвітньої школи № 

4, І – ІІІ ступенів Маловисківської міської ради Кіровоградської області, 

Гдешинської А.М.; 

- медичної сестри Маловисківської загальноосвітньої школи № 4, І – ІІІ 

ступенів Маловисківської міської ради Кіровоградської області, Васильченко 

Я.М.; 

- інспектора відділу поліції № 1 (м. Мала Виска), Новоукраїнського РВП, 

Перехрест І.І.. 

Службі, в разі не створення гр. Бабенком Віктором Сергійовичем, 

16.08.1976 року народження, за місцем проживання належних умов для 

проживання, виховання, утримання та розвитку дитини, на черговому засіданні 

Комісії, порушити питання про доцільність вилучення дитини Бабенка 

Олександра Вікторовича, 24.02.2009 року народження, з сім’ї батька у зв’язку із 

загрозою життя та здоров’я. 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради              Л. ЛИННИК 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  08 квітня 2021 року                                                                      №  135 

м. Мала Виска 

 

Про надання згоди на роз’єднання 

Сокуренко В.В., 12.12.2019р.н., з 

сестрою та братом, при 

усиновленні 

 

 

Розглянувши звернення служби у справах дітей Кіровоградської обласної 

державної адміністрації, яке надійшло до Маловисківської міської ради 

26.01.2021 № 01-15/206, щодо забезпечення законного права Сокуренко В.С., 

12.12.2019р.н., на виховання усією сімейною групою разом або усиновлення 

дитини громадянами України окремо від брата та сестри, які на час народження 

сестри, були влаштовані до дитячого будинку сімейного типу. 

Витяг з протоколу засідання Комісії з питань захисту прав дитини від 

23.03.2021 року № 1, з питання надання згоди на роз’єднання Сокуренко В.В., 

12.12.2019р.н., з сестрою Сокуренко Л.В., 28.01.2011р.н., та братом Сокуренко 

Д.В., 29.04.2014р.н., при усиновленні. 

Клопотання служби у справах дітей Маловисківської міської ради від 

29.03.2021 № 82, доцільність надання згоди на роз’єднання малолітньої 

Сокуренко В.В., 12.12.2019р.н., з малолітніми сестрою та братом, при 

усиновленні, які перебувають на первинному обліку дітей – сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, служби у справах дітей Маловисківської 

міської ради і мають статус дітей, позбавлених батьківського піклування на 

підставі; 

- рішення виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 

12.11.2020 № 383 «Про Сокуренко В.С., 12.12.2019р.н., статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування»; 

- розпорядження голови Маловисківської районної державної адміністрації 

від 01.02.2018 № 132-р «Про надання статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування» надано статус дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 



Сокуренко В.С., 12.12.2019р.н., із 21.12.2019, з влаштована та перебуває у 

комунальному некомерційному підприємстві «Кіровоградський обласний 

спеціалізований будинок дитини нового типу Кіровоградської обласної ради» 

м. Кропивницький, на повному державному утриманні згідно з рішенням 

виконавчого комітету міської ради від 21.12.2019 № 519 «Про розміщення 

дитини в КНП Кіровоградський обласний спеціалізований будинок дитини 

нового типу Кіровоградської обласної ради» м. Кропивницький. 

Сокуренко Людмила Володимирівна, 28.01.2011 року народження, 

Сокуренко Денис Володимирович, 29.04.2014року народження, із 04.05.2018, 

влаштовані та перебувають у дитячому будинку сімейного типу, відповідно до 

розпорядження голови Компаніївської районної державної адміністрації від 

04.05.2018 № 128-р «Про поповнення дитячого будинку сімейного типу, 

створеного на базі родини Максименко». 

1. Між малолітньою Сокуренко В.С., 12.12.2019р.н. та малолітніми сестрою              

Сокуренко Л.В., 28.01.2011р.н., братом Сокуренко Д.В., 29.04.2014р.н., родинні 

стосунки відсутні, діти ніколи не бачились, так як, були влаштовані до моменту 

народження сестри Сокуренко В.С., 12.12.2019р.н., до дитячого будинку 

сімейного типу, мають різних біологічних батьків, ніколи один одного не 

бачили, спільно не проживали. 

Керуючись ч. 1, ст. 210, ст. 213 Сімейного кодексу України, ст. 11 Закону 

України «Про забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту 

дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», абз. 5, п. 74 

Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за 

дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 08.10.2008р. № 905, пп. 4, п. «б», ч. 1, ст. 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради -  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати згоду на роз’єднання малолітньої Сокуренко Вікторії Сергіївни                        

12.12.2019 року народження, при усиновленні громадянами України, з 

малолітніми сестрою Сокуренко Людмилою Володимирівною, 28.01.2011 року 

народження, та братом Сокуренко Денисом Володимировичем, 29.04.2014року 

народження, які на момент народження Сокуренко Вікторії Сергіївни, 

12.12.2019 року народження, були влаштовані до дитячого будинку сімейного 

типу, мають різних біологічних батьків, ніколи один одного не бачили, спільно 

не проживали. 

2. Службі у справах дітей міської ради (Захватихата П.В.), підготувати та 

надіслати до служби у справах дітей за місцем перебування дитини, яку 

бажають усиновити, повідомлення про згоду на роз’єднання малолітньої 

Сокуренко Вікторії Сергіївни  12.12.2019 року народження, з малолітніми 

сестрою Сокуренко Людмилою Володимирівною, 28.01.2011 року народження, 

та братом Сокуренко Денисом Володимировичем, 29.04.2014року народження 

року народження, при усиновленні. 



3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

Міський голова                                                       Ю. ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  08 квітня 2021 року                                                                      №  136 

м. Мала Виска 

 

Про внесення змін до рішення                     

№ 382 від 12 листопада 2020 

року та затвердження списку 

дітей, які опинились у складних 

життєвих обставинах і 

проживають на території 

Маловисківської міської 

територіальної громади 

 

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

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

перебувають у складних життєвих обставинах» від 21 листопада 2013 року № 

895 та «Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у 

складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення 

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

виконавчий комітет міської ради, враховуючи витяг з протоколу засідання 

першої Комісії з питань захисту прав дитини Маловисківської міської ради від 

23.03.2021, клопотання служби у справах дітей Маловисківської міської ради 

від 29 березня 2021 року № 82 «Про внесення змін до рішення № 382 від 12 

листопада 2020 року та затвердження списку дітей, які опинились у складних 

життєвих обставинах і проживають на території Маловисківської 

територіальної громади», керуючись пп. 4 п. “б” ч. 1 ст. 34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Маловисківської 

міської ради - 

 

ВИРІШИВ: 

 



1. Внести зміни до рішення № 382 від 12 листопада 2020 року та затвердити 

в новій редакції список дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах і 

проживають на території Маловисківської територіальної громади (згідно 

додатку № 1) та викласти його в новій редакції. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

Міський голова                                       Ю. ГУЛЬДАС 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток № 1 

до рішення виконкому  міської 

ради від 08.04. 2021 р. № 136 
 

 

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

Маловисківської територіальної громади станом на 23.03.2021 

 

№ 

п/п 
П.І.П. дитини 

Дата 

народження 

П.І.П. батьків, 

(опікунів, 

піклувальників, 

прийомних 

батьків) 

Адреса 

проживання 

Причини складних 

життєвих обставин 

1. 
Савіна Ольга 

Вікторівна 
09.11.2004р.н. 

Савіна Ніна 

Михайлівна, 

2107.1983р.н., 

Савін Віктор 

Іванович, 

13.07.1972р.н. 

вул. Петрича, 43,    

с. Паліївка, 

Маловисківського 

району, 

Кіровоградської 

області 

низький виховний 

потенціал батьків 

ухилення від 

виконання 

батьківських 

обов’язків, 

систематичне 

вживання батьками 

алкогольних напоїв, 

сім’я в якій існує 

ризик передачі дітей 

до закладів для 

дітей-сиріт та дітей, 

які позбавлені 

батьківського 

піклування 

2. 
Савін Михайло 

Вікторович 
17.11.2008р.н. 

3. 
Савіна Антоніна 

Вікторівна 
15.03.2013р.н. 

4. 
Громчук Вікторія 

Олександрівна 
21.03.2007р.н. 

Громчук Тетяна 

Миколаївна, 

07.02.1974р.н., 

Заболотній 

Олександр 

Станіславович, 

15.03.1982р.н. 

вул. Шкільна, 68,           

с. Паліївка, 

Маловисківського 

району 

Кіровоградської 

області 

низький виховний 

потенціал батьків 

ухилення від 

виконання 

батьківських 

обов’язків, сім’я в 

якій існує ризик 

передачі дітей до 

закладів для дітей-

сиріт та дітей, які 

позбавлені 

батьківського 

піклування 

5. 

Заболотна 

Людмила 

Олександрівна 

15.04.2012р.н. 

6. 

Заболотний 

Ярослав 

Олександрович 

09.09.2018р.н. 

7. 

Корвяков 

Володимир 

Миколайович 

11.03.2015р.н. 

Корвякова Олена 

Андріївна, 05.09. 

1975р.н. 

вул. 

Червоноармійська 

140, м. Мала Виска, 

Кіровоградської 

області 

одинока матір, 

низький виховний 

потенціал матері, 

ухилення від 

виконання 

батьківських 

обов’язків, сім’я в 

якій існує ризик 

передачі дитини до 

закладів для     

дітей-сиріт та дітей, 



які позбавлені 

батьківського 

піклування 

8. 
Бобейко Вероніка 

Віталіївна 
29.06.2015р.н. 

Бобейко Антоніна 

Михайлівна, 

18.02.1975р.н. 

Бобейко Віталій 

Григорович, 

12.12.1981р.н. 

вул. Матросова, 

12,кв. 2, м. Мала 

Виска, 

Кіровоградської 

області 

низький виховний 

потенціал батьків 

ухилення від 

виконання 

батьківських 

обов’язків, сім’я в 

якій існує ризик 

передачі дітей до 

закладів для дітей-

сиріт та дітей, які 

позбавлені 

батьківського 

піклування 

9. 
Бобейко Андрій 

Віталійович 
29.07.2009р.н. 

10. 
Бобейко Катерина 

Віталіївна 
24.05.2004р.н. 

11. 

Ткаченко 

Анастасія 

Анатоліївна, 

30.10.2011рн. 

30.10.2011р.н. 

Ткаченко Наталія 

Петрівна, 

06.05.1981р.н. 

вул. Піонерська, 25, 

м. Мала Виска, 

Кіровоградської 

області 

низький виховний 

потенціал матері 

ухилення від 

виконання 

батьківських 

обов’язків, сім’я в 

якій існує ризик 

передачі дитини до 

закладів для дітей-

сиріт та дітей, які 

позбавлені 

батьківського 

піклування 

12. 
Сокуренко 

Вікторія Сергіївна 
12.12.2019р.н. 

Сокуренко 

Вікторія 

Сергіївна, 

23.11.1993р.н. 

вул. Глінки, 46,               

м. Кропивницький, 

КНП 

«Кіровоградський 

обласний 

спеціалізований 

будинок нового 

типу 

Кіровоградської 

обласної ради»  

низький виховний 

потенціал матері 

ухилення від 

виконання 

батьківських 

обов’язків, сім’я в 

якій існує ризик 

передачі дитини до 

закладів для дітей-

сиріт та дітей, які 

позбавлені 

батьківського 

піклування 

13. 
Шупейко Сергій 

Володимирович 
09.01.2006р.н. 

Шупейко Наталія 

Іванівна, 

11.12.1985р.н. 

вул. Київська, 44,  

м. Мала Виска, 

Кіровоградської 

області 

низький виховний 

потенціал матері 

ухилення від 

виконання 

батьківських 

обов’язків, сім’я в 

якій існує ризик 

передачі дитини до 

закладів для дітей-

сиріт та дітей, які 

позбавлені 

батьківського 

14. 
Шупейко Вадим 

Олександрович 
04.05.2007р.н. 

15. 
Шупейко Артем 

Дмитрович 
06.02.2010р.н. 

16. 
Шупейко Крістіна 

Дмитрівна 
20.02.2013р.н. 

17. 

Шупейко 

Анастасія 

Вікторівна 

16.11.2015р.н. 

18. Шупейко Вікторія 29.01.2019р.н. 



Вікторівна піклування 

19. 
Ткаченко Софія 

Олександрівна 
05.02.2016р.н. 

Ткаченко Тетяна 

Юріївна, 

29.03.1999р.н. 
вул. Зоряна, 10-А, 

м. Мала Виска, 

Кіровоградської 

області 

низький виховний 

потенціал матері 

ухилення від 

виконання 

батьківських 

обов’язків, існує 

ризик позбавлення 

матері батьківських 

прав 

20. 
Ткаченко Нікіта 

Олександрович 
08.12.2016р.н. 

Ткаченко 

Олександр 

Миколайович, 

21.05.1997р.н. 
21. 

Ткаченко Кіріл 

Олександрович 
08.12.2016р.н. 

22. 
Пантилєєва Таїсія 

Олександрівна 
03.05.2008р.н. Пантилєєва 

Наталія Іванівна, 

22.01.1974р.н., 

Болотський 

Олександр 

Анатолійович, 

20.10.1968р.н. 

пров. Шкільний, 7, 

с. Краснопілка, 

Маловисківського 

району, 

Кіровоградської 

області 

низький виховний 

потенціал батьків 

ухилення від 

виконання 

батьківських 

обов’язків, існує 

ризик позбавлення 

матері батьківських 

прав 

23. 
Пантилєєв Дмитро 

Олександрович 
13.03.2014р.н. 

24. 
Пантилєєв Гнат 

Олександрович 
01.03.2014р.н. 

25. 

Бабенко 

Олександр 

Вікторович 

24.02.2009р.н. 

Бабенко Віктор 

Сергійович, 

16.08.1976р.н. 

пров. Квітковий, 22, 

м. Мала Виска, 

Кіровоградської 

області 

низький виховний 

потенціал батька, 

ухилення від 

виконання 

батьківських 

обов’язків, існує 

ризик позбавлення 

матері батьківських 

прав 

26. 
Чорний Дмитро 

Русланович 
11.11.2006р.н. 

Грузін Яна 

Олександрівна, 

07.01.1984р.н. 

вул. Челюскіна, 94, 

м. Мала Виска, 

кіровоградської 

області  

низький виховний 

потенціал матері, 

ухилення від 

виконання 

батьківських 

обов’язків, існує 

ризик позбавлення 

матері батьківських 

прав 

27. 
Грузін Софія 

Сергіївна 
12.02.2015р.н. 

 

27 – дитини 

12 - сімей 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету  

Маловисківської міської ради                                           Л.ЛИННИК 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   08.квітня 2021 року                                           № 137 

                                                             м. Мала Виска 

 

Про затвердження Плану основних  

заходів цивільного захисту  

Маловисківської міської ради на 2021 

рік та січень-лютий 2022 року 

 

Керуючись пунктами 2, 7, 19, 20 частини четвертої статті 42, статтями 27 – 40 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України "Про 

внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та 

діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій", 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 року № 1659-р "Про 

затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2021 рік", доручення Прем'єр-

міністра України від 24 грудня 2020 року №52517/1/1020, з метою створення відповідно до 

вимог законодавства в Маловисківській міській територіальній громаді організаційної 

інфраструктури територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

Кіровоградської області, необхідної для забезпечення ефективної реалізації комплексу 

заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, враховуючи 

завдання, передбачені дорученням голови обласної державної адміністрації від 05 січня 2021 

року № 01 -26/6/0.1 виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити План основних заходів цивільного захисту 

Маловисківської міської ради на 2021 рік та січень-лютий 2022 року що додається.  

 

2. Виконавчому комітету Маловисківської міської ради та структурним підрозділам 

забезпечити виконання основних заходів цивільного захисту відповідно до 

повноважень та встановлених термінів. 

 

3. Фінансування заходів здійснювати в межах коштів, передбачених у бюджеті 

територіальної громади на 2021 рік. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на 

першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Бакалінського О.М. 

 
 

 

Міський голова                       Ю.ГУЛЬДАС 

 

 





Додаток № 1 

до рішення виконкому  

від 08.04.2021 р. № 137 

 

ПЛАН 

основних заходів цивільного захисту Маловисківської територіальної громади на 2021 рік та січень-лютий 2022 року 

 

№ 

з/п 
Заходи Відповідальні за виконання Термін 

проведення 

1 2 3 4 

І. Збори та наради керівного складу цивільного захисту ТГ: 

1 Організація і проведення засідань комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

Маловисківської ТГ 

Члени комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Маловисківської ТГ та керівники суб’єктів 

господарювання розташованих на території Маловисківської ТГ.  

згідно 

планів робіт 

та по мірі 

потреби 

2 Збір керівного складу ланки територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту 

Маловисківської ТГ з підбиття  підсумків роботи за І 

півріччя та визначення завдань на ІІ півріччя 2021 року 

Керівник ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту Маловисківської ТГ (міський голова), члени 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій Маловисківської ТГ, комісія з питань евакуації 

Маловисківської ТГ, спеціаліст з цивільного захисту, надзвичайних 

ситуацій та техногенної безпеки міської ради, керівники підприємств, 

установ, організацій розташованих на території Маловисківської ТГ. 

липень 

ІІ. Заходи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та зменшення ризиків їх виникнення: 

1 Поповнення матеріального резерву Маловисківської ТГ та 

об’єктових резервів для запобігання виникненню і 

ліквідації надзвичайних ситуацій та їх окремих наслідків 

згідно із затвердженою номенклатурою 

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради, спеціаліст з цивільного захисту, надзвичайних ситуацій 

та техногенної безпеки міської ради, начальник фінансового 

управління, керівники підприємств установ, організацій розташованих 

на території Маловисківської ТГ. Сільські старости та старости 

старостинських округів. 

впродовж 

року 

2 Впровадження на об’єктах підвищеної небезпеки, які 

передані до сфери управління Маловисківської міської 

ради, систем раннього виявлення загрози надзвичайних 

Адміністрація об’єктів підвищеної небезпеки розташованих на 

території Маловисківської ТГ, спеціаліст з цивільного захисту, 

надзвичайних ситуацій та техногенної безпеки міської ради. Сільські 

до 15 грудня 



ситуацій та оповіщення персоналу старости та старости старостинських округів. 

3 Організація та здійснення практичних заходів щодо 

запобігання виникненню: 

  

- нещасних випадків під час можливої повені та паводків Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради. Спеціаліст з цивільного захисту, надзвичайних ситуацій 

та техногенної безпеки міської ради. Керівники підприємств установ, 

організацій, що попадають у зону можливої повені та паводків. 

Сільські старости та старости старостинських округів. 

березень-

листопад 

- виникнення пожеж у лісових масивах  протягом 

пожежонебезпечного періоду 
Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради. Спеціаліст з цивільного захисту, надзвичайних ситуацій 

та техногенної безпеки міської ради. Керівники підприємств установ, 

організацій, на балансі яких є лісові масиви які знаходяться на 

території Маловисківської ТГ. Сільські старости та старости 

старостинських округів. 

Квітень - 

жовтень 

- нещасних випадків з людьми на водних об’єктах під час 

літнього відпочинку 
Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради. спеціаліст з цивільного захисту, надзвичайних ситуацій 

та техногенної безпеки міської ради. Керівники підприємств установ, 

організацій, на балансі яких є водні об’єкти які знаходяться на 

території Маловисківської ТГ. Сільські старости та старости 

старостинських округів. 

впродовж 

купального 

сезону 

ІІІ. Заходи з підготовки та визначення стану готовності органів управління і сил цивільного захисту: 

1 Командно-штабні навчання з органами управління та силами цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту Маловисківської ТГ (із залученням евакуаційних органів): 

- виконання завдань під час пропуску льодоходу, повеней 

та паводків 

Керівник ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту Маловисківської ТГ (міський голова), члени 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій Маловисківської ТГ, комісія з питань евакуації 

Маловисківської ТГ, начальники служб цивільного захисту 

Маловисківської ТГ, керівники підприємств, установ, організацій 

розташованих на території Маловисківської ТГ. Сільські старости та 

старости старостинських округів. 

лютий-

березень 

- з органами управління і силами медичної спеціалізованої Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів травень 



служби щодо організації біологічного захисту населення у 

разі виникнення надзвичайних ситуацій  

міської ради. Спеціаліст з цивільного захисту, надзвичайних ситуацій 

та техногенної безпеки міської ради. Керівництво медичних закладів, 

що входять до спеціалізованої медичної служби Маловисківської ТГ. 

- виконання завдань у складних умовах осінньо-зимового 

періоду 
Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради. Спеціаліст з цивільного захисту, надзвичайних ситуацій 

та техногенної безпеки міської ради. Начальник відділу архітектури, 

будівництва та житлово – комунального господарства міської ради. 

Маловисківське РВ Управління ДСНС. 

жовтень 

- переведення ланки територіальної  підсистеми єдиної 

державної системи  цивільного захисту Маловисківської 

ТГ з режиму функціонування в мирний час на режим 

функціонування в особливий період  

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради. Спеціаліст з цивільного захисту, надзвичайних ситуацій 

та техногенної безпеки міської ради. Комісія з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Маловисківської ТГ. 

квітень 

2 Спеціальні тренування спеціалізованих служб і формувань 

цивільного захисту територіальної громади 
Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради. Спеціаліст з цивільного захисту, надзвичайних ситуацій 

та техногенної безпеки міської ради. Керівники та власники 

підприємств установ, організацій розташованих на території 

Маловисківської ТГ. Маловисківське РВ Управління ДСНС. 

за планами  

навчань 

3 Навчання осіб керівного складу та фахівців з питань 

цивільного захисту на Кропивницьких територіальних 

курсах ЦЗ та БЖД (НКП у м. Новоукраїнці) НМЦ ЦЗ та 

БЖД Кіровоградської області 

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради. Спеціаліст з цивільного захисту, надзвичайних ситуацій 

та техногенної безпеки міської ради. Керівники та власники 

підприємств установ, організацій розташованих на території 

Маловисківської ТГ. 

протягом 

року, 

згідно 

планів  

 

 

ІV. Заходи щодо державного нагляду та контролю у сфері техногенної та пожежної безпеки: 

1 Перевірка органів управління, підприємств, установ та організацій щодо стану готовності: 

- до весняного льодоходу, повеней та паводків Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради. Спеціаліст з цивільного захисту, надзвичайних ситуацій 

та техногенної безпеки міської ради. Керівники та власники 

підприємств установ, організацій розташованих на території 

Маловисківської ТГ. Маловисківське РВ Управління ДСНС. 

 

лютий-

березень 



 - місць масового відпочинку населення на водних об’єктах  Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради. Спеціаліст з цивільного захисту, надзвичайних ситуацій 

та техногенної безпеки міської ради. Керівники та власники 

підприємств установ, організацій, за якими закріплені водойми які 

знаходяться на території Маловисківської ТГ. Маловисківське РВ 

Управління ДСНС. 

травень-

червень 

  - до виконання завдань за призначенням у складних 

умовах осінньо-зимового періоду 
Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради. Спеціаліст з цивільного захисту, надзвичайних ситуацій 

та техногенної безпеки міської ради. Керівники та власники 

підприємств установ, організацій розташованих на території 

Маловисківської ТГ. Маловисківське РВ Управління ДСНС. 

вересень-

жовтень 

2 Організація та здійснення контролю за дотриманням стану 

техногенної та пожежної безпеки хімічно-небезпечних, 

вибухо-, пожежонебезпечних об’єктів  

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради. Спеціаліст з цивільного захисту, надзвичайних ситуацій 

та техногенної безпеки міської ради. Керівники та власники 

підприємств установ, організацій розташованих на території 

Маловисківської ТГ. 

впродовж 

року 

3 Перевірки стану готовності комунальних, об’єктових, 

аварійно-рятувальних служб і формувань ТГ 
Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради. Спеціаліст з цивільного захисту, надзвичайних ситуацій 

та техногенної безпеки міської ради. Керівники відповідних служб та 

формувань ЦЗ Маловисківської ТГ. Маловисківське РВ Управління 

ДСНС. 

березень-

травень 

4 Контроль за станом місцевої системи централізованого 

оповіщення з доведенням до відома населення навчальної 

інформації у сфері цивільного захисту через засоби масової  

інформації ТГ 

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради. Спеціаліст з цивільного захисту, надзвичайних ситуацій 

та техногенної безпеки міської ради. Маловисківське РВ Управління 

ДСНС. 

листопад 

5 Перевірка стану протипожежного захисту та техногенної безпеки: 

- будівель закладів освіти та їх готовність  до  2021/2022 

навчального року 
Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради. Спеціаліст з цивільного захисту, надзвичайних ситуацій 

та техногенної безпеки міської ради. Відділ освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету  міської ради. Керівники закладів освіти 

розташованих на території Маловисківської ТГ. Маловисківське РВ 

Управління ДСНС. 

липень-

серпень 



- ринків та торгових майданчиків всіх форм власності Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради. Спеціаліст з цивільного захисту, надзвичайних ситуацій 

та техногенної безпеки міської ради. Керівники та власники ринків та 

торгових майданчиків розташованих на території Маловисківської ТГ. 

Маловисківське РВ Управління ДСНС. 

впродовж 

року 

V. Інші заходи з підвищення готовності органів управління і сил цивільного захисту до виконання завдань за призначенням: 

1 Паспортизація потенційно-небезпечних об’єктів, які 

передані до сфери управління ТГ 
Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради. Спеціаліст з цивільного захисту, надзвичайних ситуацій 

та техногенної безпеки міської ради. Керівники та власники 

потенційно-небезпечних об’єктів розташованих на території 

Маловисківської ТГ. 

впродовж  

року  

2 Продовження технічної інвентаризації  захисних споруд 

цивільного захисту  
Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради. Спеціаліст з цивільного захисту, надзвичайних ситуацій 

та техногенної безпеки міської ради. Керівники та власники 

(балансоутримувачі) захисних споруд цивільного захисту 

розташованих на території Маловисківської ТГ. 

впродовж 

року 

3 Продовження заходів щодо забезпечення медичних установ 

Маловисківської ТГ первинними засобами пожежогасіння 

та обробки дерев’яних конструкцій вогнетривкими 

розчинами  

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради. Спеціаліст з цивільного захисту, надзвичайних ситуацій 

та техногенної безпеки міської ради. Керівники медичних закладів 

розташованих на території Маловисківської ТГ. 

впродовж 

року 

4 Організація санітарно-епідеміологічного  контролю в 

місцях відпочинку людей, на об’єктах громадського  

харчування, ринках 

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради. Спеціаліст з цивільного захисту, надзвичайних ситуацій 

та техногенної безпеки міської ради. Маловисківське управління 

Головного управління Держпродспоживслужби в області 

у літній 

період  

5 Коригування планів евакуації населення всіх рівнів в 

частині визначення заходів щодо організації евакуації 

окремих категорій населення, а також культурних та 

матеріальних цінностей 

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради. Спеціаліст з цивільного захисту, надзвичайних ситуацій 

та техногенної безпеки міської ради. Керівники та власники 

підприємств установ, організацій розташованих на території 

Маловисківської ТГ. 

до 01 

вересня 

6 Коригування планів цивільного захисту на особливий 

період 
Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради. Спеціаліст з цивільного захисту, надзвичайних ситуацій 

до 01 

вересня 



та техногенної безпеки міської ради. 

VІ. Заходи з інформаційно-просвітницької роботи з цивільного захисту: 

1 Проведення: 

- у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах 

Маловисківської ТГ Дня цивільного захисту, Тижня знань з 

основ безпеки життєдіяльності, Тижня безпеки дитини 

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету  

міської ради. Керівники закладів освіти розташованих на території 

Маловисківської ТГ. Маловисківське РВ Управління ДСНС. 

квітень- 

травень 

жовтень-

листопад 

- навчання непрацюючого населення діям у надзвичайних 

ситуаціях на базі консультаційних пунктів Маловисківської 

ТГ, особливо в частині створення умов для оволодіння 

громадянами навичками користування найбільш 

поширеними засобами захисту і надання допомоги 

постраждалому у невідкладному стані 

Керівники консультаційних пунктів. Маловисківське РВ Управління 

ДСНС. 

впродовж  

року 

- серед населення Маловисківської ТГ - просвітницької 

роботи із запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, 

пов’язаних з небезпечними інфекційними  хворобами 

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради. Спеціаліст з цивільного захисту, надзвичайних ситуацій 

та техногенної безпеки міської ради. Керівники медичних закладів 

розташованих на території Маловисківської ТГ. 

впродовж  

року 

- заходів з популяризації культури безпеки життєдіяльності 

серед дітей і молоді шляхом проведення тренувальних 

зборів Маловисківської ТГ 

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради. Спеціаліст з цивільного захисту, надзвичайних ситуацій 

та техногенної безпеки міської ради. Відділ освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету  міської ради. Керівники закладів освіти 

розташованих на території Маловисківської ТГ. Маловисківське РВ 

Управління ДСНС. 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради                                                              Л.ЛИННИК 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 08 квітня 2021 року               № 138 

м. Мала Виска 

 

Про створення надзвичайної 

протиепізоотичної комісії та 

затвердження Положення про неї 

та персонального складу 

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про ветеринарну медицину», Постанови Кабінету Міністрів України від 21 

листопада 2007 року № 1350 «Про затвердження Положення про Державну 

надзвичайну протиепізоотичну комісію при Кабінеті Міністрів України та 

типових положень про місцеві державні надзвичайні протиепізоотичні комісії» 

виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Утворити надзвичайну протиепізоотичну комісію при Маловисківській 

міській раді. 

 

2. Затвердити Положення про надзвичайну протиепізоотичну комісію при 
Маловисківській міській раді (додається). 

 

3. Затвердити склад надзвичайної протиепізоотичної комісії при 

Маловисківській міській раді (додається ). 

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на постійну 
комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 
середовища та благоустрою. 
 

 

 
Міський голова                 Ю. ГУЛЬДАС 

 



Додаток № 1 

до рішенням виконкому  міської ради  

від 08.04.2021 року № 138 

 

Положення про надзвичайну протиепізоотичну комісію при  

Маловисківській міській раді 
 

1. Надзвичайна протиепізоотична комісія при Маловисківській міській раді (далі - Комісія) 

є постійно діючим органом при міській раді, який здійснює на території громади 

оперативний контроль, керівництво і координацію діяльності органів виконавчої влади, 

підприємств, установ і організацій, фізичних осіб щодо запобігання спалахам особливо 

небезпечних хвороб, що входять до списку Міжнародного епізоотичного бюро (далі - заразні 

хвороби), і масовим  отруєнням тварин та їх ліквідації.  
 

2. Комісія в своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами 

Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до 

Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.  
 

3. Основними завданнями Комісії є:  
 

здійснення контролю через орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, а 

також керівників і спеціалістів підприємств, установ і організацій за:  
 

 проведенням заходів щодо профілактики заразних хвороб тварин (ящур, чума, 

хвороба Ньюкасла, сибірка, сказ, туберкульоз, лейкоз, тощо), хвороб, спільних для 

людей і тварин, та масових отруєнь тварин;  
 

 проведенням протиепізоотичних заходів з метою недопущення занесення на 

територію міста збудників заразних хвороб тварин з інших держав та регіонів 

України;  
 

 додержанням юридичними та фізичними особами ветеринарно-санітарних вимог, 

спрямованих на захист людей і довкілля;  
 

 надання практичної допомоги підприємствам, установам і організаціям міста у 

проведенні протиепізоотичних заходів.  
 

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:  
 

1) вживає оперативних заходів для локалізації та ліквідації спалахів заразних хвороб тварин;  
 

2) координує діяльність підприємств, установ і організацій міста з питань проведення 

протиепізоотичних заходів;  
 

3) через систему Держпродспоживслужби організовує захист населення від хвороб, спільних 

для людей і тварин; 
 

4) інформує відповідний структурний підрозділ Головного управління 

Держпродспоживслужби в області та державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при 

облдержадміністрації про спалахи заразних хвороб і масові отруєння сільськогосподарських 

та диких тварин, а також про вжиті заходи щодо їх ліквідації; 
 

5) запроваджує карантинно-обмежувальні заходи або карантин у місці виникнення і 

розповсюдження заразних хвороб тварин;  
 

6) заслуховує керівників органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій про 

вжиті заходи щодо профілактики та ліквідації заразних хвороб тварин;  



 

7) оперативно залучає працівників державної служби ветеринарної медицини, ветеринарних 

служб підприємств, установ і організацій до проведення протиепізоотичних заходів, а також 

визначає відповідальних осіб; 
 

8) розглядає матеріали щодо причин і наслідків виникнення та ліквідації спалахів заразних 

хвороб і масових отруєнь тварин, визначення винних у цьому осіб;  
 

9) вивчає питання про вилучення з обігу та подальше використання небезпечної продукції 

тваринного походження, яка може викликати інфекційні захворювання і масові отруєння 

людей та/або тварин в процесі її переробки, реалізації або споживання;  
 

10) визначає кордони інфікованої та буферної зон, зони спостереження. У разі спалаху 

заразних хвороб тварин розміщує у засобах масової інформації повідомлення про кордони 

інфікованої та буферної зон, зони спостереження і за необхідності про застосовані в кожній з 

цих зон ветеринарно-санітарні заходи.  
 

5. Комісія має право:  
 

 одержувати від органу виконавчої влади, органу місцевого 

самоврядування, підприємств, установ і організацій, фізичних осіб інформацію 

та матеріали, що необхідні для з'ясування епізоотичної ситуації,  ветеринарно-

санітарного стану підприємств, установ і організацій та вжиття невідкладних 

заходів щодо запобігання розповсюдженню та ліквідації заразних хвороб 

тварин;  
 

 проводити на підприємствах, в установах і організаціях перевірку стану 

роботи з профілактики або ліквідації заразних хвороб і масових отруєнь тварин 

та приймати обов'язкові для виконання рішення про усунення виявлених 

порушень;  
 

 вирішувати питання про забій і знищення тварин, птиці у разі виявлення 

заразних хвороб, а також про вилучення з обігу, знезараження, переробку або 

інше використання продуктів і сировини тваринного та рослинного походження, 

визнаних не придатними для використання;  
 

 забороняти у разі виявлення заразних хвороб тварин вивезення (у  тому  

числі за кордон) з окремих підприємств тварин, птиці, кормів, продукції і 

сировини тваринного походження всіма видами транспорту та пересилання в 

посилках, а також їх ввезення (у тому числі із-за кордону);  
 

 забороняти експлуатацію підприємств з переробки та зберігання продукції 

і сировини тваринного походження у разі виявлення на таких підприємствах 

заразних хвороб тварин або незадовільного ветеринарно-санітарного стану;  
 

 приймати рішення щодо запровадження особливого режиму роботи, 

карантинно - обмежувальних заходів або карантину на підприємствах з метою 

запобігання розповсюдженню заразних хвороб тварин;  
 

 визначати на договірних умовах на період карантину режим роботи 

працівників підприємств з виробництва та переробки продукції і сировини 

тваринного походження залежно від конкретного захворювання тварин і 

наявних умов підприємства; 
 

 ставити перед відповідними органами питання про звільнення з роботи, 

притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності посадових 



осіб, з вини яких допущено занесення збудників інфекції на територію міста, 

виникнення спалахів заразних хвороб і масових отруєнь тварин;  
 

 приймати рішення щодо відшкодування майнової шкоди (збитків), завданої  

особам внаслідок запровадження  карантину (карантинних обмежень) тварин 

або у зв’язку з проведенням процедур і робіт з ліквідації особливо небезпечних 

(карантинних) хвороб.  
 

6. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, її членів та секретаря.  

Комісію очолює заступник голови ОТГ з питань діяльності виконавчих органів. 

Заступником є керівник територіального управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в області. 
 

7. До складу Комісії входять представники відповідних структурних підрозділів Головного 

управління Держпродспоживслужби в області, охорони здоров'я, з питань надзвичайних 

ситуацій, транспорту і зв'язку, енергетики та захисту довкілля, житлово-комунального 

господарства, органів Національної поліції, підприємств, установ і організацій міста, 

визначені територіальною громадою.  

Членам Комісії можуть видаватися підписані головою та секретарем Комісії службові 

посвідчення.  

Під час виконання службових обов'язків їм надається право позачергового 

користування міжміським телефонним зв'язком, використання спеціалізованих транспортних 

засобів ветеринарної медицини.  

Спеціалістам ветеринарної медицини, що входять до складу Комісії, надаються 

повноваження державних ветеринарних інспекторів.  
 

8. Голова Комісії:  
 

 керує роботою Комісії;  
 

 визначає дату, час і місце проведення засідання Комісії;  
 

 веде засідання Комісії;  
 

 затверджує щорічний план її роботи;  
 

 скликає в разі потреби позачергові засідання Комісії;  
 

 може вносити у разі потреби зміни до її складу;  
 

 здійснює контроль за виконанням прийнятих Комісією рішень.  
 

У разі  відсутності  голови  Комісії  його  обов'язки виконує заступник.  
 

9. Роботу з підготовки засідань Комісії виконує її секретар.  
 

10. Пропозиції до розгляду питань на засіданні Комісії вносять голова та члени Комісії.  
 

11. Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутня більш як половина її членів.  

На засідання Комісії запрошуються залежно від характеру питань, що розглядаються, 

керівники або представники центральних і місцевих органів виконавчої влади, Автономної 

Республіки Крим, областей, районів, підприємств, установ і організацій, наукові працівники 

та громадяни.  
 

12. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість її членів, 

присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.  



Член Комісії, який не підтримує прийняте рішення, може у письмовій формі викласти 

окрему думку, що додається до рішення Комісії.  

Рішення Комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов'язкові для виконання 

органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 

установами і організаціями, громадянами.  
 

13. Засідання Комісії оформляється протоколом, зміст якого або його частина доводиться до 

відома заінтересованих центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ і організацій, а у разі потреби - до засобів масової 

інформації.  

Протокол підписується головою та секретарем Комісії і скріплюється печаткою. 

Робочим органом Комісії є відповідний структурний підрозділ Головного  управління  

Держпродспоживслужби в області. 
 

14. Комісія має бланки і печатку із зображенням Державного Герба України і своїм 

найменуванням.  

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради                                                            Л.ЛИННИК 



 

Додаток21 

до рішення виконкому  міської ради  

від 08.04.2021 року № 138 

 

ПОСАДОВИЙ СКЛАД 

надзвичайної протиепізоотичної комісії 

при Маловисківській міській раді 

 

Голова комісії:  

 

БАКАЛІНСЬКИЙ 

Олександр Михайлович  

- перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

 

Заступник голови комісії: 

 

КОВАЛЕНКО 

Олександр Петрович 

- начальник Маловисківського управління ГУ 

Держпродспоживслужби в Кіровоградській 

області 

 

Секретар комісії:  

 

СИРОТЕНКО 

Олексій Леонідович 

- начальник Маловисківської державної лікарні 

ветеринарної медицини  

 

Члени комісії: 

 

КОЛІСНІЧЕНКО 

Сергій Володимирович 

- Головний спеціаліст відділу безпечності 

харчових продуктів та ветеринарної медицини  

Маловисківського управління ГУ 

Держпродспоживслужби в Кіровоградській 

області 

   

БІЛОНОГ 

Володимир Геннадійович 

- Начальник відділу архітектури, будівництва та 

житлово – комунального господарства міської 

ради 

   

БРОВКО  

Василь Васильович  

- Начальник Українського товариства мисливців і 

рибалок Маловисківського району  

   

ГРАФЕНЮК Олександр 

Ігоревич 

- Спеціаліст з цивільного захисту, надзвичайних 

ситуацій та техногенної безпеки міської ради 

   

ПОХИЛА Лариса Василівна - Начальник фінансового управління міської ради 

   

МОСІЮК 

Іван Адамович 

- Т.в.о начальника відділення поліції №1 (м. Мала 

Виска) з превентивної діяльності 

Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській 

області  

  

 

 

НОСОВА - Завідувач відокремленим структурним 



Катерина Володимирівна підрозділом Маловисківський міжрайонний 

відділ ДУ «Кіровоградський обласний 

лабораторний центр МОЗ України»  

   

БАКУН Віталій Вікторович - Т.в.о начальника Маловисківського РВ 

Управління ДСНС України в Кіровоградській 

області 

   

СЛЮСАРОВ 

Сергій Володимирович 

- Директор ДП «Оникіївське лісове господарство»  

   

ЛЕВЧЕНКО Ольга Миколаївна - Головний лікар КНП «Маловисківський центр 

первинної медико-санітарної допомоги»  

   

ЯРЕМЧУК 

Олександр Михайлович 

 

- Завідувач сектору тваринного світу та 

біоресурсів Державної екологічної інспекції у 

Кіровоградській області 

   

ЛИСЕНКО Володимир Павлович - Начальник комунального підприємства «Мала 

Виска МКП»  

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету Маловисківської міської          

ради                                                                  

                                                                                                 

                                            Л.ЛИННИК 

                                                                     

                                                          

                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08 квітня  2021 року                                               № 139 

                                                             м. Мала Виска 

 

Про затвердження Положення про 

Маловисківську міську ланку  

територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного  

захисту Кіровоградської області 

 

Керуючись пунктом 3 частини першої статті 36 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", з метою реалізації заходів цивільного захисту, визначення 

складу органів управління та сил цивільного захисту, планування їх діяльності щодо 

ефективного захисту населення і територій у разі загрози виникнення або при 

виникненні надзвичайних ситуацій, порядку виконання завдань з організації взаємодії 

між органами управління та силами цивільного захисту, відповідно до пунктів 3 та статті 

10 Кодексу цивільного захисту України, Положення про єдину державну систему 

цивільного захисту (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11) 

виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити Положення про Маловисківську міську ланку територіальної громади 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Кіровоградської 

області, що додається. 

 

2. Структурним підрозділам виконавчого комітету Маловисківської міської 

територіальної громади та підпорядкованим комунальним підприємствам (установам) 

забезпечити реалізацію Положення, затвердженого цим рішенням. 



 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Бакалінського О.М. відповідно до 

розподілу обов’язків. 

 

 

 

Міський голова            Ю.ГУЛЬДАС 
 

 

 

 



Додаток № 1 

до рішенням виконкому міської ради  

від 08.04.2021 року № 139 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Маловисківську міську ланку територіальної громади територіальної підсистеми 

єдиної державної  системи цивільного захисту  

Кіровоградської області 

 

1.Загальна частина 

 

Положення про ланку територіальної громади територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту Кіровоградської області (далі - Ланка) регулює питання здійснення 

заходів цивільного захисту в територіальній громаді, визначає склад органів управління та сил 

цивільного захисту, планування діяльності Ланки, порядок виконання нею завдань та організації 

взаємодії. 

Основною метою створення і функціонування Ланки є здійснення заходів щодо захисту 

населення і територій територіальної громади від надзвичайних ситуацій у мирний час та в 

особливий період. 

Ланка виконує завдання, які визначені Кодексом цивільного захисту України, постановою 

Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11 "Про затвердження Положення про єдину 

державну систему цивільного захисту" та цим Положенням. 

 

1. Керівництво та загальна структура Ланки 
 

1.1. Керівництво Ланкою здійснює голова територіальної громади. 

1.2. Ланка має два рівні: місцевий та об’єктовий. 

1.3. Ланка створюється з метою здійснення заходів щодо захисту населення і території 

територіальної громади від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період. 
 

2. Органи управління та сили цивільного захисту 
 

2.1. У складі Ланки функціонують постійно діючі органи управління цивільного захисту, 

координаційні органи, сили цивільного захисту Ланки і функціональних підсистем. 

2.2. Постійно діючими органами управління цивільного захисту, до повноважень яких 

належать питання організації та здійснення заходів цивільного захисту, є: 

на місцевому рівні - виконавчий комітет територіальної громади, спеціаліст з питань 

цивільного захисту територіальної громади, підрозділ територіального органу ДСНС України у 

області (у разі їх наявності); 

на об’єктовому рівні - органи управління (керівники) підприємств, установ та організацій 

усіх форм власності, а також підрозділи (посадові особи) з питань цивільного захисту, які 

утворюються (призначаються) відповідно до чинного законодавства. 

 2.3. Координаційними органами є: 

на місцевому рівні - комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 

ситуацій територіальної громади; 

на об’єктовому рівні - комісії з питань надзвичайних ситуацій підприємств, установ та 

організацій усіх форм власності. 

Діяльність зазначених комісій проводиться відповідно до положень про них. 

Для координації робіт з ліквідації наслідків конкретної надзвичайної ситуації на 

місцевому та об’єктовому рівні, у разі потреби, створюються спеціальні комісії з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації, діяльність яких проводиться відповідно до Положень про такі 

комісії. 



2.4. Для забезпечення діяльності у режимі повсякденного функціонування органами 

управління та силами цивільного захисту, координації їх дій, здійснення цілодобового 

чергування та забезпечення функціонування системи збору, оброблення, узагальнення та аналізу 

інформації про обстановку в районах виникнення надзвичайних ситуацій функціонують: 

1) на місцевому рівні: 

оперативно-чергові (чергові, диспетчерські) служби територіальних органів центральних 

органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності (у разі їх 

створення); 

2) на об’єктовому рівні - чергові (диспетчерські) служби підприємств, установ та 

організацій усіх форм власності (у разі їх створення). 

2.5. Для забезпечення сталого управління суб’єктами забезпечення цивільного захисту та 

виконання функцій, передбачених на особливий період, відповідно до статті 72 Кодексу 

цивільного захисту України використовується державна система пунктів управління. 

2.6. До складу сил цивільного захисту Ланки входять:  

комунальні, об’єктові аварійно-рятувальні служби та аварійно-рятувальні служби 

громадських організацій; 

об’єктові та територіальні формування цивільного захисту; 

територіальні та об’єктові спеціалізовані служби цивільного захисту; 

місцева пожежно-рятувальна частина; 

добровільні формування цивільного захисту. 
 

3. Режими функціонування 
 

3.1. Залежно від масштабу і особливостей надзвичайної ситуації, що прогнозується або 

виникла, на території територіальної громади встановлюється один із таких режимів 

функціонування Ланки: 

повсякденного функціонування; підвищеної готовності; надзвичайної ситуації; 

надзвичайного стану. 

3.2. В умовах нормальної виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, сейсмічної, 

гідрогеологічної, гідрометеорологічної, техногенної та пожежної обстановки та за відсутності 

епідемій, епізоотій, епіфітотій Ланка функціонує в режимі повсякденного функціонування. 

3.3. Підставами для тимчасового введення режиму підвищеної готовності на місцевому 

рівні є загроза виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня. 

3.4. Підставами для тимчасового введення для Ланки режиму надзвичайної ситуації є 

загроза виникнення або виникнення надзвичайної ситуації, що класифікується як надзвичайна 

ситуація місцевого рівня. 

Рівень надзвичайної ситуації визначається згідно Порядку класифікації надзвичайних 

ситуацій за їх рівнями (постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 № 368). 

3.5. Режим підвищеної готовності та режим надзвичайної ситуації вводиться за рішенням 

голови територіальної громади. 

У період дії надзвичайного стану, в разі його введення, Ланка функціонує відповідно до 

вимог Кодексу цивільного захисту України та з урахуванням особливостей, що визначаються 

згідно із Законом України “Про правовий режим надзвичайного стану” та іншими нормативно-

правовими актами України. 

В особливий період Ланка функціонує відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту 

України та з урахуванням особливостей, що визначаються згідно із Законами України "Про 

правовий режим воєнного стану", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також 

іншими нормативно-правовими актами України. 
 

4. Планування діяльності Ланки 

 

4.1. Для організації діяльності Ланки за розпорядженням голови територіальної громади 

затверджується план основних заходів цивільного захисту на рік. 



4.2. Для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій структурним 

підрозділом з питань цивільного захисту (фахівцем) територіальної громади у взаємодії із 

іншими структурними підрозділами територіальної громади, суб’єктами господарювання з 

чисельністю працюючого персоналу понад 50 осіб розробляються плани реагування на 

надзвичайні ситуації. 

4.3. З метою організації заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 

об’єктах підвищеної небезпеки розробляються плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на 

таких об’єктах. 

4.4. З метою організації взаємодії між органами управління та силами цивільного захисту 

Ланки під час ліквідації наслідків конкретних надзвичайних ситуацій зазначеними органами 

управління та силами цивільного захисту відпрацьовуються плани такої взаємодії. 

4.5. Організаційно-методичне керівництво плануванням діяльності Ланки здійснюється 

підрозділом територіального органу управління ДСНС України в області. 
 

5. Моніторинг і прогнозування надзвичайних ситуацій 
 

5.1. З метою забезпечення здійснення заходів у Ланці щодо запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій проводиться постійний моніторинг і прогнозування таких ситуацій. 

 

6. Оповіщення та інформування про загрозу або виникнення  

надзвичайних ситуацій 
 

6.1. Організація оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій 

здійснюється спеціалізованою службою оповіщення та зв’язку територіальної громади, 

керівниками об’єктів господарської діяльності. 

6.2. Оповіщення на приведення системи цивільного захисту у вищі ступені готовності 

органів управління, спеціалізованих служб цивільного захисту здійснюється черговою службою 

пункту управління голови обласної державної адміністрації. 

6.3. Чергова служба пункту управління голови обласної державної адміністрації, 

відповідно до Положення про порядок інформаційної взаємодії в межах територіальної 

підсистеми Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій, 

забезпечує збір та аналіз інформації про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, 

розвиток, хід ліквідації їх наслідків та надання населенню через засоби масової інформації 

оперативної інформації щодо захисту від надзвичайних ситуацій. 

 

7. Реагування на надзвичайні ситуації та ліквідація їх наслідків 

 

7.1. Для координації робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залучення сил і 

засобів цивільного захисту територіальної громади створена комісія з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. У разі потреби утворюються спеціальна комісія з 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, діяльність якої провадиться відповідно до 

положень про таку комісію. Рішення про утворення такої комісії приймає відповідно 

керівник територіальної підсистеми, її ланки або суб’єкта господарювання у разі виникнення 

надзвичайної ситуації відповідного рівня. 

7.2. Для безпосередньої організації робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та 

керівництва залученими органами управління, силами і службами підприємств, організацій, 

установ територіальної громади призначається керівник робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій. 

7.3. Залежно від рівня надзвичайної ситуації керівником робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій призначається один із заступників голови територіальної громади, а у 

разі невідкладних дій – керівник суб’єкта господарювання. 



7.4. До прибуття керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації його 

обов’язки виконує керівник підрозділу (служби, формування) сил цивільного захисту або 

оперативної групи, який прибув до зони надзвичайної ситуації першим. 

7.5. Для безпосередньої організації й координації аварійно- рятувальних та інших 

невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації утворюється штаб з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації, який є робочим органом керівника робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації. 

7.6. У разі виникнення надзвичайних ситуацій рятувальні підрозділи територіального 

органу ДСНС України у області, надають допомогу в забезпеченні роботи штабу з ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій. 

7.7. Залучення сил цивільного захисту до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

здійснюється згідно з планами реагування на надзвичайні ситуації, планами локалізації й 

ліквідації наслідків аварії на об’єктах підвищеної небезпеки, а також планами залучення сил та 

засобів на гасіння пожеж. 

7.8. До робіт із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків 

можуть залучатися на добровільних або договірних засадах громадські об’єднання (добровільні 

формування цивільного захисту), за наявності в учасників, які залучаються до таких робіт, 

відповідного рівня підготовки, у порядку, визначеному керівництвом такого об’єднання або 

керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 

7.9. Сили цивільного захисту, крім добровільних формувань цивільного захисту, 

укомплектовуються персоналом (кадрами) та забезпечуються засобами цивільного захисту з 

урахуванням необхідності проведення робіт у автономному режимі протягом не менше трьох 

діб за рахунок суб’єктів господарювання територіальної громади, які їх створюють. 

 

8. Взаємодія органів управління та сил цивільного захисту 

 

8.1. З метою своєчасного запобігання і ефективного реагування на надзвичайні ситуації у 

Ланці організовується взаємодія з питань: 

визначення органів управління, склад та кількість сил і засобів цивільного захисту, які 

залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

погодження порядку здійснення спільних дій сил цивільного захисту під час ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій з визначенням основних завдань, місця, часу і способів їх 

виконання; 

організації управління спільними діями органів управління та сил цивільного захисту під 

час виконання завдань за призначенням; 

всебічного забезпечення спільних заходів, що здійснюватимуться органами управління 

та підпорядкованими їм силами цивільного захисту, в тому числі взаємного надання допомоги 

транспортними, інженерними, матеріальними, технічними та іншими засобами. 

8.2. Залежно від обставин, масштабу, характеру та можливого розвитку надзвичайної 

ситуації взаємодія організовується на місцевому та об’єктовому рівні - між виконавчим органом 

об'єднаної територіальної громади, силами цивільного захисту, а також суб’єктами 

господарювання. 

8.3. З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізації їх можливих 

наслідків, організації реагування сил цивільного захисту на надзвичайні ситуації з оперативно-

черговою службою обласної державної адміністрації, оперативно-черговими (черговими, 

диспетчерськими) службами органів виконавчої влади всіх рівнів, підприємств, установ та 

організацій усіх форм власності (у разі їх створення), районним (міським) підрозділом та 

оперативно-координаційним центром територіального органу ДСНС України у Кіровоградській 

області організовується обмін інформацією про загрозу виникнення або виникнення 

надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків у сфері відповідальності певної чергової 

служби. 



8.4. Взаємодія під час здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій та/або ліквідації їх наслідків організовується через спеціально призначені оперативні 

групи або представників, які залучаються до здійснення таких заходів. Повноваження 

зазначених оперативних груп або представників визначаються керівником Ланки та 

відповідними територіальними органами центральних органів виконавчої влади. 

 

9. Забезпечення фінансування Ланки 

 

9.1. Забезпечення фінансування Ланки здійснюється за рахунок коштів місцевого 

бюджету, а також коштів суб’єктів господарювання та інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством. 

9.2. Фінансування робіт із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій здійснюється 

у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Маловисківської міської  ради                                                          Л.ЛИННИК 



Додаток № 2 

до рішення виконкому міської ради  

від 08.04.2021 року № 139 

 

ПЕРЕЛІК 

спеціалізованих служб цивільного захисту Новоукраїнського району,  

які функціонують на території Маловисківської міської  

територіальної громади та  утворюються 

органами управління і суб’єктами господарювання. 

 

№ Назва служби 
Органи управління, що утворюють 

спеціалізовані служби ЦЗ 

Начальник 

спеціалізованої 

служби 

1 

Спеціалізована служба 

цивільного захисту 

енергетики 

Філія Маловисківського РЕМ                                    

ПрАТ"Кіровоградобленерго" 

Кошман В.В. 

за згодою 

2 
Медична спеціалізована 

служба цивільного захисту 

КНП «Маловисківський центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги» 

Левченко О.М. 

3 

Спеціалізована служба 

цивільного захисту зв’язку і 

оповіщення 

Маловисківська дільниця мережі 

доступу №341/4 м.Мала Виска цеху 

мережі доступу №3 м. Кропивницький 

регіонального центру мережі доступу 

Дніпропетровської філії ПАТ 

«Укртелеком» 

Бішінтєєв Л.М. 

за згодою 

4 

Протипожежна 

спеціалізована служба 

цивільного захисту 

Маловисківський РВ Управління 

ДСНС України в Кіровоградській 

області 

Бакун В.В. 

за згодою 

5 

Спеціалізована служба 

цивільного захисту охорони 

публічного порядку 

Маловисківський відділ поліції ГУНП 

в Кіровоградській області (за згодою) 

Мосіюк І.А. 

за згодою 

6 

Спеціалізована служба 

транспорту та технічного 

забезпечення 

Директор філії "Маловисківський 

автодор" ДП "Кіровоградський 

облавтодор" ВАТ "Державна 

акціонерна компанія "Автомобільні 

дороги України" (за згодою) 

Гарбуз І.В. 

за згодою 

7 

Спеціалізована служба із 

захисту 

сільськогосподарських 

тварин і рослин 

Маловисківське управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в 

Кіровоградській області 

Коваленко О.П. 

за згодою 

8 

Спеціалізована служба 

цивільного захисту торгівлі, 

харчування та матеріального 

забезпечення 

Споживче товариство 

«Маловисківська спілка споживчих 

товариств» 

Щербаченко 

В.В. 

за згодою 

9 
Комунально – технічна 

спеціалізована служба 

КП « Мала Виска ЖЕД» 

КП «Мала Виска водоканал» 

КП «Мала Виска МКП» 

Білоног В.Г. 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради         Л.ЛИННИК 
 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08 квітня 2021 року                                           № 140 

                                                             м. Мала Виска 

 

Про затвердження Положення  

та посадового складу   

міської комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки  

та надзвичайних ситуацій  

 

Відповідно до статті 6 Кодексу цивільного захисту України, статей 26, 33, 

59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанови 

Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 409 "Про затвердження 

Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій" та відповідно 

Положення, затвердженого розпорядженням голови обласної державної 

адміністрації від 27 липня 2015 року № 290-р "Про обласну комісію з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", з метою 

забезпечення техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і територій від 

наслідків надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій і реагування на них та у зв’язку з кадровими змінами виконавчий 

комітет Маловисківської міської ради,- 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити Положення про міську комісію з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (далі – Комісія) у новій 

редакції, що додається. 

 

2. Затвердити новий посадовий склад міської комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій згідно з додатком. 

 

3. Рішення від 07.05.2020 року № 170 «Про внесення змін до складу міської 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій» вважати таким, що втратило чинність.  

 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.  

 

Міський голова         Ю.  ГУЛЬДАС 

 



Додаток № 1 

до рішення виконкому міської 

ради від 08.04.2021 року № 140 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій Маловисківської міської ради 

 

1. Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій, скорочена назва (далі – Комісія) є постійно діючим 

органом, який утворюється виконавчим комітетом Маловисківської міської  

ради для координації діяльності підприємств, установ та організацій, незалежно 

від форм власності та розташованих на території громади, пов’язаної із 

забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і територій 

від наслідків надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій і реагування на них. 

 

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, 

а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, 

прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету 

Міністрів України, рішеннями Державної, обласної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та цим Положенням. 

 

3. Основними завданнями комісії є: 

1) координація діяльності підприємств установ та організацій, незалежно 

від форм власності, розташованих на території громади, пов’язаної із: 

функціонування місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту області; 

здійсненням оповіщення населення про виникнення надзвичайної 

ситуації та інформування його про дії в умовах такої ситуації; 

залученням сил цивільного захисту до проведення аварійно-рятувальних 

та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків надзвичайної ситуації; 

забезпеченням реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки; 

навчанням населення діям у надзвичайній ситуації; 

організацією та здійсненням заходів щодо життєзабезпечення населення, 

що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації; 

організацією та здійсненням заходів з евакуації (у разі потреби); 

організацією та здійсненням радіаційного, хімічного, біологічного, 

інженерного та медичного захисту населення і територій від наслідків 

надзвичайної ситуації; 

здійсненням безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації 

та обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях; 

інформуванням керівництва міської ради та населення про розвиток 

надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються; 

забезпеченням безпеки та сталої роботи транспортної інфраструктури, 

послуг поштового зв’язку та всіх видів електричного зв’язку; 



забезпеченням санітарного та епідемічного благополуччя населення; 

організацією та керівництвом за проведенням робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій місцевого рівня; 

2) визначення шляхів та способів вирішення проблемних питань, що 

виникають під час: 

здійснення заходів щодо соціального захисту населення, що постраждало 

внаслідок виникнення надзвичайної ситуації; 

здійснення заходів щодо медичного та біологічного захисту населення у 

разі виникнення надзвичайної ситуації; 

порушення умов належного функціонування об’єктів інфраструктури та 

безпеки життєдіяльності населення, зокрема у сферах національної безпеки і 

оборони, енергетики, фінансів, соціального захисту, охорони здоров’я та 

навколишнього природного середовища; 

 

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань: 

1) у режимі повсякденної діяльності: 

здійснює координацію діяльності підприємств, установ та організацій, 

незалежно від форм власності, розташованих на території громади, щодо  

здійснення заходів у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної 

безпеки; 

здійснює заходи щодо забезпечення захисту населення, сталого 

функціонування господарських об’єктів, зменшення можливих матеріальних 

втрат та збереження національної культурної спадщини у разі виникнення 

надзвичайної ситуації; 

бере участь у розгляді питань щодо утворення або припинення діяльності 

підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, що 

використовують небезпечні технології (хімічні, радіаційні тощо); 

сприяє проведенню гідрометеорологічних спостережень і прогнозів, 

розвитку державної системи моніторингу навколишнього природного 

середовища, системи цивільного захисту, форм контролю за функціонуванням 

потенційно небезпечних об’єктів; 

координує здійснення заходів щодо профілактики та локалізації 

інфекційних захворювань, а також запобігання виникненню випадків масових 

харчових отруєнь населення. 

Комісія здійснює методичне керівництво та контроль за роботою 

об'єктових комісій; 

2) у режимі підвищеної готовності: 

здійснює заходи щодо активізації роботи з проведення спостереження та 

контролю за станом навколишнього природного середовища, перебігом 

епідемій і спалахами інфекційних захворювань, масовими харчовими 

отруєннями населення, обстановкою на потенційно небезпечних об’єктах і 

прилеглих до них територіях, прогнозування можливості виникнення 

надзвичайної ситуації та її масштабів; 

організовує розроблення плану заходів щодо захисту населення і 

територій у разі виникнення надзвичайної ситуації, забезпечення сталого 

функціонування господарських об’єктів; 



забезпечує координацію заходів щодо запобігання виникненню 

надзвичайної ситуації місцевого та об'єктового рівня; 

координує заходи щодо створення резерву засобів індивідуального 

захисту та матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайної 

ситуації та ліквідації її наслідків, визначає обсяги і порядок використання таких 

резервів; 

3) у режимі надзвичайної ситуації: 

здійснює координацію діяльності об’єктів щодо вжиття ними 

першочергових заходів у разі виникнення надзвичайної ситуації; 

залучає до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

необхідні рятувальні, транспортні, будівельні, медичні та інші формування з 

використанням наявних матеріально-технічних, продовольчих та інших 

ресурсів і запасів; 

вживає заходів, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та 

інших невідкладних робіт у небезпечних районах; 

забезпечує здійснення заходів щодо соціального захисту населення, що 

постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації; 

розглядає пропозиції щодо встановлення меж території, на якій виникла 

надзвичайна ситуація та організовує опрацювання матеріалів, необхідних для 

обґрунтування визначення рівня надзвичайної ситуації; 

приймає рішення щодо попередньої кваліфікації надзвичайної ситуації за 

видом, класифікаційними ознаками та рівнем, забезпечує своєчасне подання на 

обласну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій; 

 

 

4) у режимі надзвичайного стану: 

забезпечує організацію робіт з урахуванням особливостей, що 

визначаються згідно з вимогами Закону України "Про правовий режим 

надзвичайного стану" та здійснює заходи, необхідні для відвернення загрози та 

забезпечення безпеки і здоров’я громадян, забезпечення функціонування 

органів місцевого самоврядування. 

 

5. Комісія має право: 

залучати в установленому законодавством порядку до ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації місцевого рівня сили і засоби територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту; 

одержувати від підприємств, установ та організацій, розташованих на 

території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, матеріали і 

документи, необхідні для вирішення питань, що належать до її компетенції; 

додатково залучати до участі у своїй роботі представників підприємств, 

установ та організацій, розташованих на території громади (за погодженням з їх 

керівниками).  

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/389-19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/389-19


6. Головою комісії є міський голова, який керує роботою комісії, а за 

відсутності голови – перший заступник голови (заступник голови комісії). 

Посадовий склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету 

міської ради на основі пропозицій керівників підприємств, установ та 

організацій, розташованих на території громади. 

Персональний склад комісії затверджується головою комісії. 

Голова комісії організовує її роботу за допомогою відповідального 

секретаря комісії. 

7. Голова комісії має право: 

залучати до участі у своїй роботі представників підприємств, установ та 

організацій, розташованих на території громади (за погодженням з їх 

керівниками); 

звертатися до органів державного нагляду з клопотаннями щодо 

проведення позапланових перевірок, зокрема комплексних, суб’єктів 

господарювання, які порушують вимоги законодавства у сфері цивільного 

захисту та техногенно-екологічної безпеки; 

приймати в межах повноважень комісії рішення щодо реагування на 

надзвичайну ситуацію; 

вносити пропозиції в межах законодавства щодо заохочення осіб, які 

зробили вагомий внесок у запобігання виникненню надзвичайної ситуації, 

ліквідацію її наслідків. 

8. Робочим органом комісії, що здійснює підготовку, скликання та 

проведення засідань, а також контроль за виконанням її рішень, є відділ 

архітектури, будівництва та житлово – комунального господарства виконавчого 

комітету міської ради. 

9. Комісія проводить засідання на постійній основі. 

Рішення комісії приймаються колегіально більш як двома третинами 

складу комісії. Член комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, 

прийняті комісією, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що 

додається до протоколу засідання. 

Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується головою та 

відповідальним секретарем комісії. 

10. Рішення комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов’язковими 

для виконання структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради, 

підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території 

громади. 

11. Організація побутового забезпечення членів комісії, а також 

забезпечення їх спеціальним одягом, засобами індивідуального захисту під час 

роботи в зоні надзвичайної ситуації покладається на виконавчий комітет 

міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради                                            Л.ЛИННИК 



Додаток № 2 

до рішення виконкому міської ради  

від 08.04.2021 року № 140 

 

 

ПОСАДОВИЙ СКЛАД 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

Маловисківської міської ради 

 

 

Голова комісії 

 

ГУЛЬДАС Юрій 

Леонідович 

- міський голова 

Заступник голови комісії 

 

БАКАЛІНСЬКИЙ 

Олександр 

Михайлович 

- перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

 

БАКУН Віталій 

Вікторович 

- Т.в.о начальника Маловисківського РВ Управління 

ДСНС України в Кіровоградській області (за 

згодою) 

 

Секретар комісії 

 

ГРАФЕНЮК 

Олександр Ігоревич 

- спеціаліст з цивільного захисту, надзвичайних 

ситуацій та техногенної безпеки 

 

Члени комісії: 

 

 

 

  

ДИБТАН Сергій 

Сергійович 

- Заступник начальника відділення поліції №1 (м. 

Мала Виска) з превентивної діяльності 

Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській 

області (за згодою) 

 

 

  

ПОХИЛА Лариса 

Василівна 

- Начальник фінансового управління міської ради 

 

 

  

ЦИБУЛЬСЬКИЙ Ігор 

Анатолійович 

- Начальник відділу земельних відносин  міської 

ради 

   



 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради                                       Л.ЛИННИК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

АВРУНОВ 

Володимир 

Анатолійович 

- Начальник комунального підприємства «Мала 

Виска-Водоканал» 

 

 

  

КОВАЛЕНКО 

Олександр Петрович 

- Маловисківське управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в області (за згодою) 

 

 

  

ЛИСЕНКО 

Володимир Павлович 

- Начальник комунального підприємства «Мала 

Виска МКП»  

 

 

  

ГАРБУЗ Ігор 

Володимирович 

- Директор  філії "Маловисківський райавтодор" 

дочірнього підприємства "Кіровоградський 

облавтодор" відкритого акціонерного товариства 

"Державна акціонерна компанія "Автомобільні 

дороги України" (за згодою) 

 

 

  

БІЛОНОГ Володимир 

Геннадійович 

- Начальник відділу архітектури, будівництва та 

житлово – комунального господарства міської ради 

 

 

  

ЛЕВЧЕНКО Ольга 

Миколаївна 

- Головний лікар КНП «Маловисківський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» (за 

згодою) 



 
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  08 квітня  2021 року                                       №  141 

м. Мала Виска 

 

 

Про розгляд заяви Сикмидин Г.Г. 

  

         

         Розглянувши заяву Сикмидин Галини Григорівни, яка проживає в м. 

Мала Виска, вул. Європейська 44 а, про зміну поштової адреси об'єкту 

нерухомого майна розташованого за адресою м. Мала Виска, вул. Єропейська 

44 а, керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», в 

зв'язку з невідповідністю записів в технічному паспорті та документах про 

приписку та з метою впорядкування поштового господарства 

Маловисківської міської територіальної громади,  виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради,- 

 

ВИРІШИВ: 

       

1. Змінити поштову адресу об'єкту нерухомого майна розташованого за 

адресою м. Мала Виска, вул. Європейська 44  , на адресу м. Мала Виска, 

вул. Європейська 44 а.   

2. Направити дане рішення до Маловисківського бюро технічної 

інвентаризації для внесення змін до технічної документації. 

3. Берегуленко Т.М. внести відомості до реєстру поштових адрес 

Маловисківської громади. 

 4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського 

О.М. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                           Ю.ГУЛЬДАС 

 



 

 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 08 квітня 2021 року                                            № 142 

                                                             м. Мала Виска 

 

Про розгляд заяви ФОП Новік О.О. 

  

               Розглянувши заяву ФОП Новік Оксани Олександрівни, яка 

проживає в с. Клинці, Кіровоградського району вул. Садова 84, з проханням 

погодити місця розташування об'єктів дрібнороздрібної торгівлі (квасом), 

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

рішенням виконавчого комітету Маловисківської міської ради № 335 від 13 

вересня 2018 року «Про затвердження схем розміщення та правил роботи 

об'єктів тимчасової дрібнороздрібної торгівлі на території Маловисківської 

міської ради»,   виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

ВИРІШИВ: 

       

1. Погодити ФОП Новік Оксані Олександрівні розміщення об'єктів дрібно 

роздрібної торгівлі квасом  з 1 травня 2021 року по 10 вересня 2021 року 

в м. Мала Виска по : 

- Вул. Шевченка (схема № 8) 

- Вул. Велігіна (схема №4) 

- Вул. Містечкова (схема №1) 

2. Затвердити наступний розпорядок роботи об'єктів торгівлі: з 8.00 год. до 

17.00 год., без перерви та вихідних. 

3. Зобов'язати ФОП Новік Оксану Олександрівну вчасно сплачувати 

місцеві податки та збори КП «Міський ринок», згідно затверджених 

тарифів на послуги. 

4. Попередити ФОП Новік Оксану Олександрівну  про необхідність: 

- утримання прилеглої території в належному санітарному стані. 

- заборону торгівлі в громадських місцях тютюновими виробами, 

алкогольними та слабоалкогольними напоями. 

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

на вивезення ТПВ. 



- дотримання правил торгівлі. 

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

розміщення об'єкту торгівлі буде скасовано. 

   6.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Бакалінського О.М. 

 

 

 

Міський голова                                                                  Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 08 квітня 2021 року                                              № 143 

м. Мала Виска 

 

Про розгляд звернення  

СТОВ «АГРО-ВІТА» 

         

         Керуючись ст. 31, 37 та 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», розглянувши  заяву директора СТОВ «АГРО-

ВІТА» Мамедової З.В.,  яка проживає в с.Лозуватка, взявши до уваги 

рішення сесії Лозуватської сільської ради № 48 від 12 липня 2011 року,  № 

305 від 25 червня 2020 року,  з метою впорядкування поштового 

господарства Маловисківської міської територіальної громади та 

врегулювання питань з оформленням права власності, виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради,- 

  

ВИРІШИВ: 

       

1. Змінити поштову адресу нежилому приміщенню, об’єкту нерухомого 

майна-будівлі млину, в с.Лозуватка з вул.Степова, № 19 а на вул. Степова, 

№ 13 а.  

2. Державному реєстратору внести зміни в Державний реєстр речових прав 

на нерухоме майно. 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського 

О.М. 

 

 

 

Міський голова                                                                            Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  08 квітня  2021 року                                     № 144 

м. Мала Виска 

 

Про розгляд заяв громадян щодо 

надання пільг по батьківській 

платі за відвідування їхніми 

дітьми комунального  закладу 

дошкільної освіти (ясла-садок) 

«Калинка» 

 

 Розглянувши заяви громадян міської територіальної громади з 

проханням надати пільгу по батьківській платі за відвідування їхніми дітьми 

комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Калинка», 

врахувавши що заявники із багатодітних та малозабезпечених родин, 

керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 року 

№1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних 

навчальних закладів», Порядку встановлення плати для батьків за 

перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних 

навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 21.11.2002 року № 667, виконавчий комітет Маловисківської 

міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

1 Надати пільгу у розмірі по 50 відсотків по батьківській платі за 

відвідування їхніми дітьми КЗДО «Калинка» на період з 1 квітня 2021 року 

по 1 квітня 2022 року слідуючим громадянам: 

- Райляну Наталія Іванівна - її сини: Райляну Артем та Данило. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

 

Міський голова                                                                            Ю.ГУЛЬДАС 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08 квітня  2021 року                                № 145 

м. Мала Виска 

 

Про розгляд заяв громадян щодо 

надання пільг по батьківській 

платі за відвідування їхніми 

дітьми Олександрівської філії 

«Початкова школа-заклад 

дошкільної освіти»  

 

 Розглянувши заяви громадян міської територіальної громади з 

проханням надати пільгу по батьківській платі за відвідування їхніми дітьми 

комунального закладу Олександрівської філії «Початкова школа-заклад 

дошкільної освіти» Маловисківської ЗОШ № 3 I-III ступенів, врахувавши що 

заявники із багатодітних та малозабезпечених родин, керуючись Законом 

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

Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 року №1243 «Про невідкладні 

питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», 

Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і 

комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 

року № 667, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

1 Надати пільгу у розмірі по 50 відсотків по батьківській платі за 

відвідування їхніми дітьми Олександрівської філії «Початкова школа-заклад 

дошкільної освіти» Маловисківської ЗОШ № 3 I-III ступенів, на період з 1 

квітня 2021 року по 1 квітня 2022 року слідуючим громадянам: 

-Карпінська Світлана Сергіївна - її діти: сини – Карпінський Іван, 

Ружин Сергій, Карпінський Даніїл. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

 

Міський голова                                                                            Ю.ГУЛЬДАС 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  08 квітня  2021 року                                  № 146 

м. Мала Виска 

 

Про розгляд заяв громадян щодо 

надання пільг по батьківській 

платі за відвідування їхніми 

дітьми комунального  закладу 

дошкільної освіти (ясла-садок) 

«Ромашка» 

 

 Розглянувши заяви громадян міської територіальної громади з 

проханням надати пільгу по батьківській платі за відвідування їхніми дітьми 

комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Ромашка», 

врахувавши що заявники є учасниками бойових дій , керуючись Законом 

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

Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 року №1243 «Про невідкладні 

питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», 

Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і 

комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 

року № 667, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В:  

 

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

відвідування їхніми дітьми КЗДО «Ромашка» на період з 1 квітня 2021 року 

по 1 квітня 2022 року слідуючим громадянам: 

- Компанієць Євгеній Юрійович – його сини: Компанієць Максим та 

Артем. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

 

Міський голова                                                                            Ю.ГУЛЬДАС 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08 квітня  2021 року                                                                   № 147 

                                                         м. Мала Виска 

 

Про надання грошової 

допомоги на лікування гр.  

К. В.М. 

 

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

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

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

матеріальний стан заявника, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання 

одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки, затверджена рішенням міської 

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

міської ради,- 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

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

гривень на лікування.  

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

видатки на соціальний захист». 

            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

 

 

Міський голова                                                                        Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08 квітня  2021 року                                                                   № 148 

                                                         м. Мала Виска 

 

Про надання грошової 

допомоги на лікування гр.  

С.Т.І. 

 

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

Маловисківським РВ УМВСУ ------ року),  яка проживає в с. Л, вул.Н, № ----, 

з проханням надати допомогу їй на лікування, враховуючи матеріальний стан 

заявника, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Програмою та Положенням про надання одноразової матеріальної 

допомоги громадянам Маловисківської міської територіальної громади на 

2021-2023 роки, затверджена рішенням міської ради № 321 від 5 березня 2021 

року, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. С.Т.І. грошову допомогу у розмірі 1000,00 ( одну 

тисячу) гривень на лікування.  

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

видатки на соціальний захист». 

            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

 

 

Міський голова                                                                        Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08 квітня  2021 року                                                                   № 149 

                                                         м. Мала Виска 

 

Про надання грошової 

допомоги на лікування гр.  

Б. О.Л. 

 

Розглянувши заяву гр. Б.О.Л. (паспорт ---- № -------  виданий  

Маловисківським РВ УМВСУ -------- року),  яка проживає в м. М.В., вул.С., 

№ ---, з проханням надати допомогу їй на лікування, враховуючи 

матеріальний стан заявника, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання 

одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки, затверджена рішенням міської 

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

міської ради,- 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

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

гривень на лікування.  

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

видатки на соціальний захист». 

            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

 

 

Міський голова                                                                        Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08 квітня  2021 року                                                                   № 150 

                                                         м. Мала Виска 

 

Про надання грошової 

допомоги на лікування гр.  

Д.В.О. 

 

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

Маловисківським РВ УМВСУ ------ року),  який проживає в м. М.В., пров.40 

років П., № 4, з проханням надати допомогу йому на лікування, як учаснику 

бойових дій, інваліду війни 2 групи, який отримав поранення пов’язане із 

захистом Батьківщини, враховуючи матеріальний стан заявника, керуючись 

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

та Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам 

Маловисківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, 

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

виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. Д.В.О. грошову допомогу у розмірі 5000,00 ( п’ять  

тисяч) гривень на лікування.  

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

видатки на соціальний захист». 

            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

 

 

Міський голова                                                                        Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08 квітня  2021 року                                                                   № 151 

                                                         м. Мала Виска 

 

Про надання грошової 

допомоги на лікування гр.  

М.М.С. 

 

Розглянувши заяву гр. М.А.А. (паспорт ---- № ------  виданий  

Ленінським РС у м.Кіровограді УДМС України ------ року),  яка проживає в 

м. М.В., вул.П., № ---, з проханням надати допомогу на лікування її сина гр. 

М.М, 2017 р.н., дитині з інвалідністю, враховуючи матеріальний стан 

заявника та діагноз сина, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання 

одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки, затверджена рішенням міської 

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

міської ради,- 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. М.А.А.  грошову допомогу у розмірі 2000,00 ( дві 

тисячі) гривень на лікування її сина М.М..  

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

видатки на соціальний захист». 

            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

 

 

Міський голова                                                                        Ю.ГУЛЬДАС 

 

 



 
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 08 квітня  2021 року                                                                   № 152 

                                                         м. Мала Виска 

 

Про надання грошової 

допомоги на лікування гр.  

Д.С.О. 

 

Розглянувши заяву гр. Д.С.О. (паспорт ---- № -----  виданий  

Маловисківським РВ УМВСУ ----- року),  який проживає в м. М.В., вул. М. 

№ ----, з проханням надати допомогу йому на лікування, враховуючи 

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

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

надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затверджена рішенням 

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

Маловисківської міської ради,- 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

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

гривень на лікування.  

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

видатки на соціальний захист». 

            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

 

 

Міський голова                                                                        Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08 квітня  2021 року                                                                   № 153 

                                                         м. Мала Виска 
 

Про виділення коштів на забезпечення заходів,   

пов’язаних з діяльністю Маловисківської  

міської ради у квітні-травні 2021 року 

 

      З метою фінансового забезпечення та належної організації заходів, 

пов’язаних з діяльністю Маловисківської міської ради  у квітні-травні 2021 

року,   керуючись статтею 26, частиною 6 статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Програми фінансового 

забезпечення заходів, пов’язаних з діяльністю Маловисківської міської ради 

та представницьких витрат на 2021 рік виконавчий комітет Маловисківської 

міської ради,- 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.  Затвердити кошторис витрат для організації заходів у квітні-травні 

2021 року, (додаток 1). 

2.  Відділу бухгалтерського обліку міської ради видатки у сумі 13500.00 

грн. профінансувати за рахунок коштів, передбачених в міському 

бюджеті на 2021 рік. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Жовтило А.В. 

  

       Міський голова                                                                            Ю.ГУЛЬДАС 

  

 

 

 

 

 

 



  Додаток 1 

                                                                                             до рішення виконкому 

  від 08.04.2021 р.№ 153 

 

Кошторис витрат 

на фінансування заходів, пов’язаних з діяльністю 

Маловисківської міської ради у квітні-травні 2021 року 

 

№ 

з/п 

Найменування видатків Витрати 

 (тис. грн.) 

1 

 

Живі квіти для привітань, нагороджень та 

покладань  

2 000.00 

3 Виготовлення друкованої, поліграфічної 

продукції (стенд «Герої АТО», листівки 

Чорнобильцям, постер «Міні-проекти», 

плакати) 

5 000.00 

4 Продукти, вода для організації заходів, 

прийомів та засідань, продуктові набори 

ветеранам війни до 9 Травня  

4 000.00 

5 Сувеніри для ювілярів  2.500.00 

 ВСЬОГО: 13 500.00 

 

  

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради                                                Л.ЛИННИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


