УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 13 травня 2021 року

№ 156
м. Мала Виска

Про звіт про виконання бюджету
міської територіальної
громади за січень-квітень 2021року
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 звіт про виконання бюджету міської територіальної
громади за січень – квітень 2021 року,зокрема, по доходах у сумі 37 814,0
тис. грн.., у тому числі по загальному фонду – 37 352,7 тис. грн., по
спеціальному фонду – 461,3 тис. грн.; по видатках – 42 132,9 тис. грн., у тому
числі по загальному фонду - 41 788,4 тис. грн., по спеціальному – 344,5 тис.
грн.
2. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Перший заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

О.БАКАЛІНСЬКИЙ

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 13 травня 2021 року

№ 157
м. Мала Виска

Про відпочинок та оздоровлення
дітей Маловисківської ТГ влітку
2021 року
Заслухавши начальника відділу освіти, молоді та спорту виконавчого
комітету Маловисківської міської ради Онипсенка В.М. та начальника
відділу по наданню соціальних послуг Шпак Т.М. про підготовку до
відпочинку та оздоровлення дітей, з метою забезпечення найбільш
ефективного відпочинку дітей, які проживають на території Маловисківської
міської територіальної громади та недопущення їх бездоглядності в літній
період, керуючись статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», виконавчий комітет Маловисківської міської ради,ВИРІШИВ:
1. Інформацію начальника відділу освіти, молоді та спорту виконавчого

комітету Маловисківської міської ради Онипсенка В.М., начальника відділу
по наданню соціальних послуг Шпак Т.М. про підготовку до літнього
оздоровлення дітей прийняти до відому.
2. Дати згоду на виділення додаткових коштів на харчування дітей в
закладах дошкільної освіти в літній період в межах кошторисних призначень,
які затверджені на 2021 рік, з розрахунку додаткових 5 грн. до
середньомісячної вартості одного харчодня на одну дитину.
3. Дати згоду на відновлення роботи та затвердити штатний розпис
(додаток 1) комунального закладу дошкільної освіти «Ластівка» в с.
Заповідне з 01.06. по 31.08.2021 року у формі літнього майданчика з
тимчасовим перебуванням дітей.
4. Затвердити заходи по літньому оздоровленню та відпочинку дітей на
території Маловисківської міської територіальної громади влітку 2021 року
(додаток 2).
5. Відкрити з 01 червня 2021 року сім таборів відпочинку в закладах

загальної середньої освіти.
6. Начальнику відділу освіти, молоді та спорту Онипсенку В.М.:
6.1. Провести розширені наради з питань організації відпочинку дітей
міської території громади влітку 2021 року та забезпечити охоплення
відпочинком дітей, які потребують особливої уваги і підтримки;
6.2.
Посилити контроль щодо забезпечення директорами закладів
загальної середньої освіти:
- дотримання чинного законодавства України при організації перевезення
дітей до місць оздоровлення і відпочинку та у зворотному напрямку, під час
екскурсій;
виконання інструкцій щодо профілактики дитячого травматизму та
запобігання нещасним випадкам;
- контролю за додержанням вимог протипожежної безпеки у місцях
оздоровлення і відпочинку дітей протягом червня-липня 2021 року;
6.3. Забезпечити висвітлення питання оздоровлення та відпочинку на
вебсайтах закладів освіти, Маловисківської міської ради та відділу освіти,
молоді та спорту.
7. Начальнику відділу по наданню соціальних послуг Шпак Т.М.
організувати оздоровлення категорійних дітей влітку 2021 року.
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради А.В. Жовтило.

Перший заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

О.БАКАЛІНСЬКИЙ

Додаток 1
до
рішення
виконкому
№ 157 від 13
.05.2021 року
Штатний розпис
ДНЗ «Ластівка» Маловисківської міської ради с. Заповідне
№ з/п Назва посади
Кількість
1
Директор
0,5
одиниць
2
Вихователь
0,5
3
Помічник вихователя
0,5
4
Сторож
2
Разом
3,5

Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

штатних

Л.ЛИННИК

Додаток 2
до
рішення
виконкому
№ 13 від 17.05.2021р
ЗАХОДИ
По літньому оздоровленню та відпочинку дітей на території
Маловисківської міської територіальної громади влітку 2021 року
1.
Зобовязати керівників комунальних закладів дошкільної освіти міської
ради «Ромашка», «Веселка», «Калинка», «Капітошка», КЗ «Мануйлівський
ліцей-ЗДО», Олександрівської Філії «Початкова школа-заклад дошкільної
освіти», Паліївської Філії «Гімназія-заклад дошкільної освіти»:
забезпечити чотирьохразове вітамінізоване харчування дітей в період з
1 червня по 31 серпня 2021 року;
до 01.06.2021 року завершити підготовку літніх майданчиків
(пісочниці, гойдалки, гірки);
- посилити персональну відповідальність працівників за дотриманням
протипожежних правил та безпеки життєдіяльності, порядку проведення
екскурсій дітей;
- встановити дієвий контроль за проведенням санітарно-гігієнічних та
протиепідемічних заходів.
2. Забезпечити харчування дітей комунального закладу дошкільної освіти
«Ластівка» в с. Заповідне в період з 01 червня по 31 серпня 2021 року у формі
сніданку.
3. Зобовязати начальника КП « Мала Виска житлово-експлуатаційна
дільниця» М.П. Чмихун провести перевірку стану дитячих ігрових та
спортивних майданчиків на підвідомчій житловій зоні, організувати
проведення їх благоустрою.
4. Керівникам закладів загальної середньої освіти:
- забезпечити роботу пришкільних таборів відпочинку та організацію
харчування дітей;
- активізувати роботу у напрямку запобігання бездоглядності дітей у літній
період та залучення дітей та молоді до організованого відпочинку.
5. Директору Маловисківського ДЮЦ «Вись» в літній період (червень,
липень, серпень) провести заходи з організованого дозвілля дітей.
6. Активізувати роботу служби у справах сім’ї та дітей Маловисківської
міської ради у напрямку запобігання бездоглядності дітей у літній період та
залучення підлітків до організованого відпочинку.
Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради
Л.ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 13 травня 2021 року

№ 158
м. Мала Виска

Про виділення коштів для підготовки
до Міжнародного дня захисту дітей на території
Маловисківської територіальної громади
З метою організації проведення Міжнародного дня захисту дітей,
згідно з комплексною програмою розвитку культури, краєзнавства та
туризму на 2021-2023 роки, від 28 січня 2021 року №188 керуючись ст.32
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий
комітет Маловисківської міської ради,ВИРІШИВ:
1. Затвердити кошторис витрат для замовлення тематичного білборду та
пошиття костюмів (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.

Перший заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

О.БАКАЛІНСЬКИЙ

Додаток 1
до рішення виконкому
від 13.05.2021р. року № 158

Кошторис витрат
для підготовки до Міжнародного дня захисту дітей на території
Маловисківської територіальної громади
№
з/п
1

2

Найменування заходів

Витрати
(тис. грн.)

Пошиття дитячих костюмів 10 шт.х100грн. 2900
Кепки 10 шт.х100 грн.
Нашивки
логотипу
хореографічного
колективу «Лілея» 10 шт. х 90 грн.
600
Замовлення тематичного білборду

ВСЬОГО:

Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

Розпорядник
коштів

Відділ
культури та
туризму
Відділ
культури та
туризму

3500

Л.ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 13 травня 2021 року

№ 159
м. Мала Виска

Про виділення коштів для
покладання квітів до Братської
могили з нагоди Дня скорботи та
вшанування жертв війни в Україні
З метою забезпечення належної організації підготовки та проведення
в Маловисківській територіальній громаді заходів з нагоди Дня скорботи та
вшанування жертв війни в Україні, згідно з комплексною програмою
розвитку культури, краєзнавства та туризму на 2021-2023 роки, від 28 січня
2021 року №188, керуючись ст.28, ст.32 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Маловисківської міської
ради,ВИРІШИВ:
1.Провести покладання квітів до Братської могили воїнам Захисникам з
нагоди Дня скорботи та вшанування жертв війни в Україні 22 червня 2021
року (Ю.Рижикова).
2.Виділити кошти на квіткову продукцію та замовлення тематичного
білборду відповідно до кошторису витрат (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.
Перший заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

О.БАКАЛІНСЬКИЙ

Додаток 1
до рішення виконкому
від 13.05.2021р. року № 159

Кошторис витрат
щодо організації та проведення заходів з нагоди Дня скорботи та
вшанування жертв війни в Україні на території Маловисківської
територіальної громади
№
з/п

Найменування заходів

Витрати
(тис. грн.)

1

Квіткова продукція

400

2.

Замовлення тематичного білборду

600

ВСЬОГО:

1000

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

Розпорядник
коштів
Відділ
культури та
туризму
Відділ
культури та
туризму

Л.ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 13 травня 2021 року

№ 160
м. Мала Виска

Про виділення коштів для
організації та проведення
25-ї річниці Конституції України
З метою забезпечення належної організації підготовки та проведення
в Маловисківській територіальній громаді заходів з нагоди 25-ї річниці
Конституції України, згідно з комплексною програмою розвитку культури,
краєзнавства та туризму на 2021-2023 роки, від 28 січня 2021 року №188,
керуючись ст.28, ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконавчий комітет Маловисківської міської ради,ВИРІШИВ:
1. Підготувати програму та відзняти відеоролик з нагоди відзначення
25-ї річниці Конституції України. Провести покладання квітів до бюсту
Т.Г.Шевченка 28 червня 2021 року (Ю.Рижикова).
2.Виділити кошти на квіткову продукцію та замовлення тематичного
білборду відповідно до кошторису витрат (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.

Перший заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

О.БАКАЛІНСЬКИЙ

Додаток 1
до рішення виконкому
від 13.05.2021р. року № 160

Кошторис витрат
щодо організації та проведення заходів з нагоди 25-ї річниці
Конституції Україні на території Маловисківської територіальної
громади
№
з/п

Найменування заходів

Витрати
(тис. грн.)

1

Квіткова продукція

400

2.

Замовлення тематичного білборду

600

ВСЬОГО:

1000

Керуючий справами виконавчого
комітету Маловисківської міської ради

Розпорядник
коштів
Відділ
культури та
туризму
Відділ
культури та
туризму

Л.ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 13 травня 2021 року

№ 161
м. Мала Виска

Про виділення коштів для
підготовки та проведення
конкурсу «Молода людина року 2021»
у Маловисківській громаді
З метою належної організації підготовки та проведення в
Маловисківській територіальній громаді конкурсу «Молода людина року
2021», згідно з комплексною програмою розвитку культури, краєзнавства
та туризму у Маловисківській міській об’єднаній 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 та організувати (відзняти) програму проведення конкурсу
«Молода людина року 2021» (Рижикова Ю.О.)
2. Виділити кошти на підготовку та проведення відповідно до кошторису
витрат (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.
Перший заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

О.БАКАЛІНСЬКИЙ

Додаток 1
до рішення виконкому
від 13.05.21 року № 161
Кошторис витрат
на підготовку та проведення конкурсу «Молода людина року 2021»
у Маловисківській територіальній громаді
№
Найменування заходів
з/п
1. Ніки, дипломи, рамки, стрічки, квіткова продукція
2. Замовлення тематичного білборду
ВСЬОГО:

Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

Витрати
( грн.)
11 400
600
12 000

Л.ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 13 травня 2021 року

№ 162
м. Мала Виска

Про
надання
дозволу
на
укладення договору – про
розподіл спадкового майна, від
імені малолітньої
Розглянувши звернення гр. Плахути Ірини Володимирівни, 17.10.1975
року народження, яке надійшло 26.03.2021, № П-567-П, до Маловисківської
міської ради, витяг з протоколу
№ 2 засідання Комісії з питань
захисту прав дитини Маловисківської міської ради від 22.04.2021 та
клопотання служби у справах дітей Маловисківської міської ради від
27.04.2021, керуючись ч. 1, ст. 19 Сімейного кодексу України, ст. 1273
Цивільного кодексу України, ст. 17 Закону України «Про охорону
дитинства», пп. 4 п. “б” ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», захищаючи майнові інтереси малолітньої дитини,
виконавчий комітет Маловисківської міської ради, ВИРІШИВ:
1.
Надати дозвіл гр. Плахуті Ірині Володимирівні, 17.10.1975 року
народження, на укладання договору про поділ спадкового майна від імені
малолітньої дитини Плахути Аріни Олександрівни, 02.02.2014 року
народження.
2.
Надати дозвіл на вчинення нотаріальної дії - посвідчення договору про
поділ спадкового майна між спадкоємцями померлого гр. Плахути
Олександра Вікторовича, (свідоцтво про смерть серії І-ОЛ № 299082 від
20.08.2020):
малолітньою донькою Плахутою Аріною Олександрівною, 02.02.2014
року народження;
дружиною гр. Плахутою Іриною Володимирівною, 17.10.1975 року
народження;
донькою гр. Нетребою Катериною Олександрівною, 16.10.1984 року
народження, відповідно до якого оформити за:

малолітньою донькою Плахутою Аріною Олександрівною, 02.02.2014
року народження, земельну ділянку площею 2,00га кадастровий номер
3523100000:02:000:5128, за адресою: місто Мала виска, кіровоградської
області, земельну ділянку площею – 0875га., кадастровий номер
3523110100:02:003:0027, за адресою: місто Мала виска, Кіровоградської
області;
дружиною гр. Плахутою Іриною Володимирівною, 17.10.1975 року
народження, легковий автомобіль марки CHEVROLET AVEO 2004 року
випуску;
донькою гр. Нетребою Катериною Олександрівною, 16.10.1984 року
народження, житловий будинок з господарсько-побутовими будівлями, за
адресою: будинок номер 18, провулок Перемоги, місто Мала Виска,
Кіровоградської області.
4.
Зобов’язати гр. Плахуту Ірину Володимирівну, 17.10.1975 року
народження, надати службі у справах дітей Маловисківської міської ради,
належно завірену копію договору про поділ спадкового майна.
5.
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Перший заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

О.БАКАЛІНСЬКИЙ

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 13 травня 2021 року

№ 163
м. Мала Виска

Про
доцільність
звільнення
піклувальника від повноважень та
скасування
піклування
і
затвердження висновку служби у
справах дітей Маловисківської
міської ради

Виходячи з інтересів дитини, відповідно до ст.ст. 246, 247, 250, 251
Сімейного кодексу України, ст.ст. 56, 75 Цивільного кодексу України, п.п. 3,
49, 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», пп. 5.1, 5.2, п. 5, Правил
опіки та піклування, затверджених наказом Державного комітету України у
справах сім’ї та молоді міністерства освіти України, міністерства охорони
здоров’я України, міністерства праці та соціальної політики України від
26.05.1999 № 34/166/131/88 «Про затвердження Правил опіки та піклування»,
розглянувши звернення гр. Дмитренко Анжеліки Сергіївни, 18.01.1998 року
народження, яке надійшло 13.04.2021, № Д-700-П, до Маловисківської
міської ради, письмового звернення гр. Морозової Сніжани Сергіївни,
17.07.2004 року народження, яке надійшло 13.04.2021, № Д-702-П, до
Маловисківської міської ради, висновок служби у справах дітей
Маловисківської міської ради від 20.04.2021 «Про доцільність звільнення
піклувальника гр. Дмитренко А.С., 18.01.1998р.н., від повноважень та
скасування піклування над сестрою гр. Морозовою С.С., 17.07.2004 року
народження».
Беручи до уваги витяг з протоколу № 2 засідання Комісії з питань
захисту прав дитини Маловисківської міської ради від 22 квітня 2021 року,
клопотання служби у справах дітей Маловисківської міської ради від 27
квітня 2021 року «Про доцільність звільнення піклувальника від

повноважень та скасування піклування» і затвердження висновку служби у
справах дітей Маловисківської міської ради, рішення виконавчого комітету
Маловисківської міської ради від 10.12.2019 № 483 «Про встановлення опіки
та призначення опікуна і затвердження висновку», витяг з рішення
виконавчого комітету Смілянської міської ради від 22.08.2018 № 275 «Про
зміну статусу дитини», керуючись ст. 251 Сімейного кодексу України, ст.ст.
75, 77 Цивільного кодексу України, пп. 4 п. “б” ч. 1, ст. 34 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», п. 49 Порядку провадження
органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008року №
866, враховуючи рішення Комісії з питань захисту прав дитини
Маловисвіської міської ради від 22.04.2021, захищаючи права та інтереси
дитини, виконавчий комітет Маловисківської міської ради ВИРІШИВ:
1.
Звільнити гр. Дмитренко Анжеліку Сергіївну, 18.01.1998 року
народження, від здійснення повноважень піклувальника над підопічної гр.
Морозової Сніжани Сергіївни, 17.07.2004 року народження, яка має статус
дитини-сироти у зв’язку із стосунками, які склались між піклувальником та
підопічною, що перешкоджають здійсненню піклування.
2.
Рішення виконавчого комітету Маловисківської міської ради від
10.12.2019 № 483 «Про встановлення опіки та призначення опікуна і
затвердження висновку», вважати таким, що втратило чинність.
3.
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Перший заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

О.БАКАЛІНСЬКИЙ

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКАМІСЬКАРАДА
ВИКОНАВЧИЙКОМІТЕТ

від 13 травня 2021 року

РІШЕННЯ

м. Мала Виска

№ 164

Про
встановлення
опіки
та
призначення опікуна і затвердження
висновку
Виходячи з інтересів дитини, відповідно до ст.ст. 243, 244, 247, 249
Сімейного кодексу України, ст.ст. 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67 Цивільного
кодексу України, п.п. 3, 40, 42, 57 - 60 Порядку провадження органами опіки
та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання
діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»,
розглянувши письмове звернення гр. Гурського Максима Миколайовича,
23.01.2000 року народження, яке надійшло 13.04.2021, № Г-701-П, до
Маловисківської міської ради, про встановлення опіки над братом Гурським
Дмитром Миколайовичем, 28.01.2007 року народження та сестрами
Гурською Поліною Миколаївною, 21.08.2008 року народження, Гурською
Святославою Миколаївною, 01.03.2011 року народження, які залишились без
батьківського піклування, у зв’язку зі смертю матері гр. Гурської Олени
Станіславівни, (свідоцтвом про смерть серії І-ОЛ № 236438 від 24.11.2016)
та батька гр. Гурського Миколи Олександровича, (свідоцтвом про смерть
серії І-ОЛ № 309861 від 10.03.2021), й у відповідності до рішень виконавчого
комітету Маловисківського міської ради від 11.03.2021, № 100 «Про надання
Гурському Д.М., 28.01.2007р.н., статусу, дитини-сироти», № 101 «Про
надання Гурській П.М., 21.08.2008р.н., статусу, дитини-сироти», № 102 «Про
надання Гурській С.М., 28.01.2007р.н., статусу, дитини-сироти», набули
статус, дітей-сиріт і призначення гр. Гурського Максима Миколайовича,
23.01.2000 року народження, який проживає та зареєстрована за адресою:
вулиця Привокзальна 83/1, місто Мала Виска, Кіровоградської області,
опікуном.
Беручи до уваги витяг з протоколу № 2 засідання Комісії з питань
захисту прав дитини Маловисківської міської ради від 22 квітня 2021 року та
клопотання служби у справах дітей Маловисківської міської ради від 27
квітня 2021 року «Про встановлення опіки і призначення опікуна» і
затвердження висновку Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого

комітету Маловисківської міської ради від 22.04.2021, керуючись пп. 4 п. “б”
ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет Маловисківської міської ради ВИРІШИВ:
1.
Встановити опіку над Гурським Дмитром Миколайовичем, 28.01.2007
року народження та сестрами Гурською Поліною Миколаївною, 21.08.2008
року народження, Гурською Святославою Миколаївною, 01.03.2011 року
народження, які набули статуси
дітей-сиріт, у відповідності до рішення
виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 11.03.2021, № 100
«Про
надання
Гурському
Д.М.,
28.01.2007р.н.,
статусу,
дитини-сироти», № 101 «Про надання Гурській П.М., 21.08.2008р.н., статусу,
дитини-сироти», № 102 «Про надання Гурській С.М., 28.01.2007р.н., статусу,
дитини-сироти»
2.
Призначити гр. Гурського Максима Миколайовича, 23.01.2000 року
народження, опікуном над Гурським Дмитром Миколайовичем, 28.01.2007
року народження, Гурською Поліною Миколаївною, 21.08.2008 року
народження, Гурською Святославою Миколаївною, 01.03.2011 року
народження.
3.
Начальнику служби у справах дітей Маловисківської міської ради,
ознайомити гр. Гурського Максима Миколайовича, 23.01.2000 року
народження, з умовами встановлення опіки, правами та обов’язками, що
виникають при встановленні опіки.
4.
За результатами розгляду питання на черговому засіданні Комісії з
питань захисту прав дитини Маловисківської міської ради на основі витягу з
протоколу засідання Комісії
від 22 квітня 2021 року № 2, затвердити
висновок Комісії з питань захисту прав дитини
«Про доцільність
встановлення опіки та призначення опікуна» (згідно додатку 1).
5.
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.
Перший заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

О.БАКАЛІНСЬКИЙ

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 13 травня 2021 року

№ 165
м. Мала Виска

Про
поповнення
дитячого
будинку сімейного типу на базі
родини Дамаскіних
Керуючись ст. 143 Конституції України, ст. 34 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про охорону
дитинства», Закону України
«Про забезпечення організаційно-правових
умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування», ст.ст. 19, 256-8 Сімейного кодексу України, «Конвенцією ООН
про права дітей», постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня
2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної
із захистом прав дитини», п. 3, постанови Кабінету Міністрів України від
26.04.2002 № 564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок
сімейного типу», положенням про Службу у справах дітей Маловисківськоїх
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 прав малолітніх дітей та забезпечення
належних умов для виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування в сімейному оточенні.
Беручи до уваги звернення гр. Дамаскіної Оксани Анатоліївни,
12.08.1974 року народження, гр. Дамаскіна Олексія Володимировича,
19.01.1979 року, яке надійшло 15.04.2021, № Д-399-П, до Маловисківської
міської ради «Про поповнення дитячого будинку сімейного типу на базі їх
родини, однією дитиною - дівчинкою Гусак Анастасією Русланівною,
21.09.2011 року народження, яка позбавлена батьківського піклування,
у зв’язку зі смертю батька гр. Гусак Руслана Валентиновича (свідоцтво про
смерть серії І-ОЛ № 264648 від 07.09.2018), рішенням Кіровоградського
районного суду від 26.11.2020, про відібрання Гусак Анастасії Русланівни,
21.09.2011 року народження, від матері гр. Смаль Лідії Ярославівни,
09.01.19790 року народження, без позбавлення її батьківських прав, та у
відповідності до рішення виконавчого комітету Великосеверинівської
сільської ради від 28 січня 2021 року № 8 «Про надання статусу дитини,

позбавленої батьківського піклування», набула статус дитини, позбавленої
батьківського піклування і влаштована до Комунального закладу «Центр
соціально-психологічної реабілітації дітей» Кіровоградської обласної ради
області в м. Кропивницький, з якою у батьків-вихователів, склались теплі,
родинні стосунки, які мають позитивну тенденцію, виконавчий комітет
Маловисківської міської ради, ВИРІШИВ:
1.
Влаштувати на виховання та спільне проживання до дитячого будинку
сімейного типу на базі родини гр. Дамаскіної Оксани Анатоліївни, 12.08.1974
року народження, паспорт серії ЕВ № 225278, виданий Маловисківським РВ
УМВС України в Кіровоградській області 24.02.2009, гр. Дамаскіна Олексія
Володимировича, 19.01.1979 року, паспорт серії ЕА № 007374, виданий
Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області 27.06.1995,
які зареєстровані та проживають в орендованому будинку за адресою:
провулок Береговий, 21/6, місто мала Виска, Кіровоградської області,
малолітню:
Гусак Анастасією Русланівною, 21.09.2011 року народження, яка
позбавлена батьківського піклування, у зв’язку зі смертю батька гр. Гусак
Руслана Валентиновича (свідоцтво про смерть серії І-ОЛ № 264648 від
07.09.2018), рішенням Кіровоградського районного суду від 26.11.2020, про
відібрання Гусак Анастасії Русланівни, 21.09.2011 року народження, від
матері гр. Смаль Лідії Ярославівни, 09.01.19790 року народження, без
позбавлення її батьківських прав, та у відповідності до рішення виконавчого
комітету Великосеверинівської сільської ради від 28 січня 2021 року № 8
«Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування», набула
статус дитини.
Взяти до відома, що:
малолітня дитина Гусак Анастасією Русланівною, 21.09.2011 року
народження, перебувають на обліку в службі у справах дітей,
Великосеверинівської сільської ради Кіровоградської області.
2.

3.
Призначити гр. Дамаскіну Оксану Анатоліївну 12.08.1974р.н., гр.
Дамаскіна Олексія Володимировича, 19.01.1979р.н., батьками –
вихователями вихованки Гусак Анастасією Русланівною, 21.09.2011 року
народження.
4.
Врахувати, що у відповідності до пункту 19 Положення про дитячий
будинок сімейного типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 26 квітня 2002 року № 564, гр. Дамаскіна О.А., гр. Дамаскін О.В.,
несуть персональну відповідальність за життя , здоров’я, фізичний та
психологічний розвиток вихованки.
5.

Службі у справах дітей Маловисківської міської ради:

забезпечити підготовку та укладання договору та додатку до нього між
виконавчим комітетом Маловисківської міської ради та батьками вихователями про забезпечення функціонування дитячого будинку сімейного
типу Дамаскіних;
здійснювати контроль за умовами утримання, навчання та виховання
вихованців дитячого будинку сімейного типу, щороку до 01 лютого готувати
відповідний звіт службі у справах дітей обласної державної адміністрації;
закріпити за дитячим будинком сімейного типу фахівця з соціальної
роботи Комунального закладу «Маловисківський центр надання соціальних
послуг» Маловисківської міської ради;
забезпечити пільгове оздоровлення вихованців, 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 її функціонування;
комунального закладу «Маловисківський центр надання соціальних
послуг» Маловисківської міської ради, надавати службі у справах дітей
Маловисківської міської ради щорічну інформацію про ефективність
функціонування дитячого будинку сімейного типу.
6.
Рекомендувати відділу соціального захисту, праці та охорони здоров’я
виконавчого комітету міської ради:
забезпечити призначення і виплати державної соціальної допомоги на
вихованців дитячого будинку сімейного типу, грошового забезпечення обом
батькам-вихователям 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, у разі наявності відповідних путівок.
7.
Рекомендувати
комунальному
некомерційному
підприємству
«Маловисківський центр первинної медико-санітарної допомоги:
закріпити сімейного лікаря за дитячим будинком сімейного типу;
забезпечити проходження двічі на рік вихованцями дитячого будинку
медичного огляду, у разі необхідності здійснювати диспансерний нагляд;
надавати службі у справах дітей Маловисківської міської ради,
щорічний звіт про стан здоров’я вихованців дитячого будинку, дотримання
батьками-вихователями рекомендацій лікаря.
8.
Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради:
забезпечити права вихованців дитячого будинку на здобуття загальної
середньої освіти, а у разі потреби - індивідуального навчання;
надавати службі у справах дітей Маловисківвької міської ради,

щорічний звіт про рівень розвитку та знань вихованців дитячого будинку,
наявність навчального приладдя, систематичність відвідування закладу,
своєчасне і якісне виконання домашніх завдань, відвідування дітьми гуртків,
секцій, позашкільних заходів, участь батьків-вихователів у вихованні дітей,
тощо.
9.
Рекомендувати відділенню поліції № 1 (м. Мала Виска)
Новоукраїнському РВП ГУНП України у Кіровоградській області:
взяти під особливий контроль дитячий будинок сімейного типу
Дамаскіних з метою профілактики скоєння правопорушень та проявів
насильства у даній сім’ї та надавати службі у справах дітей Маловисківської
міської ради, щорічний звіт про відсутність проявів асоціальної поведінки з
боку вихованців дитячого будинку сімейного типу та
батьківвихователів.
10. Зобов’язати батьків-вихователів після досягнення дітьми 16 років
вжити заходи щодо постановки вихованців дитячого будинку на квартирний
та соціальний квартирний облік за місцем походження дітей, позбавлених
батьківського піклування.
11. Рекомендувати відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету
міської ради відділу соціального захисту населення виконавчого комітету
міської ради, відділенню поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнському РВП
ГУНП України у Кіровоградській області, комунального закладу
«Маловисківський центр надання соціальних послуг» Маловисківської
міської ради, некомерційному підприємству «Маловисківський центр
первинної медико-санітарної допомоги» надавати інформацію про виконання
завдань, визначених даним рішенням, службі у справах дітей
Маловисківської міської ради, щороку до 20 грудня.
12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Перший заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

О.БАКАЛІНСЬКИЙ

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКАМІСЬКАРАДА
ВИКОНАВЧИЙКОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 13 травня 2021 року

№ 166
м. Мала Виска

Про негайне відібрання дитини
від батька
Розглянувши клопотання служби у справах дітей Маловисківської
міської ради та подані документи, щодо доцільності відібрання дитини
Бабенка Олександра Вікторовича, 24.02.2009 року народження, від батька гр.
Бабенка Віктора Сергійовича, 16.08.1976 року народження, встановлено:
гр. Бабенко Віктор Сергійович, 16.08.1976 року народження,
ухиляється від виконання батьківських обов’язків відносно сина Бабенка
Олександра Вікторовича, 24.02.2009 року народження, не поважає дитину, не
піклується про його здоров’я, фізичний, духовний та моральний розвиток, не
виховує дитину у дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до сім’ї
та родини, свого народу, своєї Батьківщини, не цікавиться його навчанням,
не готує дитину до самостійного життя, систематично вживає алкогольні
напої зі сторонніми особами у присутності дитини, залишає сина без нагляду
на тривалий час;
за місцем проживання гр. Бабенка В.С., не створено умови для
виховання та розвитку сина. Кімнати в будинку потребують ремонтних робіт.
Громадянин Бабенко В.С., не бажає наміру покращувати і пристосовувати
умови для належного виховання та розвитку дитини, державні виплати гр.
Бабенко В.С., (по втраті годувальника) у зв’язку зі смертю дружини,
використовує
на придбання алкогольних напоїв, цигарок та власні
потреби;
профілактична робота з гр. Бабенком В.С., з приводу створення
належних умов проживання сім’ї, виконання батьківських обов’язків
відносно сина Бабенка В.С., та систематичне вживання алкогольних напоїв,
не призвела до позитивного результату, що є загрозою для життя та здоров’я
малолітньої дитини Бабенка О.В.;
27.04.2021, службою у справах дітей Маловисківської міської ради,
малолітнього Бабенка Олександра Вікторовича, 24.02.2009 року народження,
тимчасово поміщено до Комунального закладу «Центр соціальнопсихологічної реабілітації дітей» Кіровоградської обласної ради»,

за адресою: вулиця Короленко, 50, місто Кропивницький, Кіровоградської
області.
Згідно з викладеним, виходячи з інтересів дитини, керуючись пунктом
2 статті 170 Сімейного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів
України від 24.08.2008 року № 866 зі змінами та доповненнями «Про
діяльність органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»,
підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Маловисківської
міської ради, ВИРІШИВ:
1.
Зобов’язати начальника служби у справах дітей Маловисківської
міської ради Захватихату П.В., негайно відібрати малолітнього Бабенка
Олександра Вікторовича, 24.02.2009 року народження, від батька гр. Бабенка
Віктора Сергійовича, 16.08.1976 року народження, у зв’язку з виникненням
безпосередньої загрози для життя та здоров’я дитини з боку батька.
2.
Тимчасово влаштувати малолітнього Бабенка Олександра Вікторовича,
24.02.2009 року народження, до Комунального закладу «Центр соціальнопсихологічної реабілітації дітей» Кіровоградської обласної ради, за адресою:
вулиця Короленко, 50, місто Кропивницький, Кіровоградської області.
3.
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В..

Перший заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

О.БАКАЛІНСЬКИЙ

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКАМІСЬКАРАДА
ВИКОНАВЧИЙКОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 13 травня 2021 року

№ 167
м. Мала Виска

Про доцільність позбавлення
гр. Бабенка В.С., 16.08.1976р.н.,
батьківських прав і затвердження
висновку Комісії з питань захисту
прав дитини від 22.04.2021
Розглянувши письмове звернення гр. Бабенка Віктора Сергійовича,
16.08.1976 року народження, яке надійшло 20.04.2021, № Б-745-П, до
Маловисківської міської ради, щодо позбавлення його гр. Бабенка Віктора
Сергійовича, 16.08.1976 року народження, батьківських прав, відносно сина
Бабенка Олександра Вікторовича, 24.02.2009 року народження, за ухилення
від виконання батьківських обов’язків, а саме: піклування про здоров’я
дитини, його фізичний, духовний та моральний розвиток, поваги до прав
дитини та її людської гідності і обов’язок батьків утримувати дитини та
систематичне вживання алкогольних напоїв, що у відповідності з ч. 4, ст. 155,
п. 2, п.4, ч. 1 ст. 164 Сімейного Кодексу України є підставами позбавлення
батьківських прав у судовому поряду.
Клопотання служби у справах дітей Маловисківської міської ради від
27 квітня
2021 року, «Про доцільність позбавлення гр. Бабенка В.С.,
16.08.1976р.н., батьківських прав» та затвердження висновку Комісії з питань
захисту прав дитини від 22.04.2021.
Витяг з протоколу засідання Комісії з питань захисту прав дитини
Маловисківської міської ради від 22.04.2021 року та подані документи.
Керуючись підпунктом 4, п. «б», ч. 1, ст. 34 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», п. 2, п. 4, ч. 1 ст. 164, ст. 180 Сімейного
кодексу України,
ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства»,
«Конвенцією ООН про права дітей», постановою Кабінету Міністрів України
від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та
піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», положенням про Службу
у справах дітей Маловисківської міської ради, затвердженого рішенням сесії
міської ради
від 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 малолітньої
дитини виконавчий комітет Маловисківської міської ради –
ВИРІШИВ:
1.За доцільне, позбавити гр. Бабенка Віктора Сергійовича, 16.08.1976 року
народження, батьківських прав відносно сина Бабенка Олександра
Вікторовича, 24.02.2009 року народження, за ухилення від виконання
обов’язків по вихованню дитини та систематичне вживання алкогольних
напоїв, що є загрозою для його життя та здоров’я.
2.Затвердити висновок Комісії з питань захисту прав дитини Маловисківської
міської ради, про доцільність позбавлення гр. Бабенка Віктора Сергійовича,
16.08.1976 року народження, батьківських прав відносно сина Бабенка
Олександра Вікторовича, 24.02.2009 року народження, за ухилення від
виконання обов’язків по вихованню дитини та систематичне вживання
алкогольних напоїв, згідно додатку № 1.
3.Надати до суду на підставі ухвали про відкриття провадження щодо
позбавлення гр. Бабенка Віктора Сергійовича, 16.08.1976 року народження,
батьківських прав відносно сина Бабенка Олександра Вікторовича,
24.02.2009 року народження, висновок Комісії з питань захисту прав дитини
від 22.04.2021 «Про доцільність позбавлення гр. Бабенка Віктора
Сергійовича, 16.08.1976 року народження, батьківських прав відносно сина
Бабенка Олександра Вікторовича, 24.02.2009 року народження, за ухилення
від виконання обов’язків по вихованню дитини та систематичне вживання
алкогольних напоїв».
4.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В
Перший заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

О.БАКАЛІНСЬКИЙ

Додаток № 1
до рішення виконкому від
13.05.2021 року № 167
ВИСНОВОК
Комісії з питань захисту прав дитини Маловисківської міської ради,
про доцільність позбавлення гр. Бабенка Віктора Сергійовича, 16.08.1976
року народження, батьківських прав відносно сина Бабенка Олександра
Вікторовича, 24.02.2009 року народження, за ухилення від виконання
обов’язків та систематичне вживання алкогольних напоїв
На засідання Комісії з питань захисту прав дитини Маловисківської
міської ради від 22 квітня 2021 року, на підставі письмового звернення гр.
Бабенка Віктора Сергійовича, 16.08.1976 року народження, яке надійшло
20.04.2021, № Б-745-П, до Маловисківської міської ради, щодо позбавлення
його гр. Бабенка Віктора Сергійовича, 16.08.1976 року народження,
батьківських прав, відносно сина Бабенка Олександра Вікторовича,
24.02.2009 року народження, за ухилення від виконання ним гр. Бабенком
В.С., 16.08.1976р.н., батьківських обов’язків, а саме: піклування про здоров’я
дитини, його фізичний, духовний та моральний розвиток, поваги до прав
дитини та її людської гідності і обов’язок батьків утримувати дитину та
систематичне вживання алкогольних напоїв, що у відповідності з ч. 4, ст. 155,
п. 2, п.4, ч. 1 ст. 164 Сімейного Кодексу України, є підставами позбавлення
батьківських прав у судовому поряду.
Клопотання служби у справах дітей Маловисківської міської ради від
27 квітня 2021 року, «Про доцільність позбавлення гр. Бабенка В.С.,
16.08.1976р.н., батьківських прав відносно сина Бабенка О.В.,
24.02.2009р.н.».
Винесено питання про доцільність позбавлення гр. Бабенка Віктора
Сергійовича, 16.08.1976 року народження, батьківських прав, відносно сина
Бабенка Олександра Вікторовича, 24.02.2009 року народження, за ухилення
від виконання батьківських обов’язків, а саме: піклування про здоров’я
дитини, його фізичний, духовний та моральний розвиток, поваги до прав
дитини та її людської гідності і обов’язок батьків утримувати дитину та
систематичне вживання алкогольних напоїв, що у відповідності з ч. 4, ст. 155,
п. 2, п.4, ч. 1 ст. 164 Сімейного Кодексу України, є підставами позбавлення
батьківських прав у судовому поряду.
27.04.2021 службою у справах дітей Маловисківської міської ради (далі
- Служба) спільно з фахівцем із соціальної роботи КЗ «Маловисківський
центр надання соціальних послуг», представником ювенальної превенції
станції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУ НП в
Кіровоградській області,було проведено обстеження умов проживання сім’ї

гр. Бабенка В.С., 16.08.1976р.н., який проживає по вулиці О. Ковтуна, 13,
місто Мала Виска, Кіровоградської області, що перебуває з червня 2020 року
на обліку служби, сімей, що опинились у складних життєвих обставинах у
зв’язку з ухиленням гр. Бабенком В.С., від виконання батьківських обов’язків
по відношенню до дитини Бабенка О.В., а саме, не піклування про стан
здоров’я дитини, його фізичний, духовний та моральний розвиток, поваги до
прав дитини та її людської гідності і обов’язок батьків утримувати дитину та
систематичне вживання алкогольних напоїв.
Під час обстеження встановлено, сім’я проживає в будинку померлої у
2021 році баби, гр. Бабенко Надії Іванівни, по провулку Квітковому, 22, місто
Мала Виска, Кіровоградської області, який складається з трьох кімнат, ванної
кімнати та веранди. Умови проживання не задовільні, санітарно-гігієнічні
умови порушені та не відповідають вимогам. На момент обстеження у
будинку брудно, не прибрано, холодно. Кімнати потребують ремонтних
робіт. Опалення пічне. Дрова та тверде пальне відсутні. Їжа в наявності у
недостатній кількості. Присадибна ділянка не оброблена, не обсаджена.
Підсобне господарство не ведеться.
Ліжко дитини знаходиться в кухні біля плити. Місце для виконання
домашніх завдань відсутнє. Особисті речі дитини розвішані на лавці. Одяг,
взуття дитини брудні зношені рвані. Постільна білизна на ліжку відсутня.
Громадянин Бабенко В.С., відпочиває в окремій вмебльованій кімнаті з
диваном, шафою, столом стільцями, телевізором.
Власний будинок у гр. Бабенка В.С., відсутній.
Постійна робота у гр. Бабенка В.С., 16.08.1976р.н., відсутня.
На обліку в центрі зайнятості, осіб, які шукають роботу гр. Бабенко
В.С., не перебуває.
Сім’я проживає за рахунок державної соціальну допомогу по втраті
годувальника
(смерті
матері).
Державну
соціальну
допомогу
малозабезпеченим сім’ям гр. Бабенко В.С., не отримує.
Кошти отримані за рахунок державної допомоги по втраті
годувальника гр. Бабенко В.С., використовує на придбання алкогольних
напоїв, цигарок і задоволення власних потреб.
Інший дохід в сім’ї відсутній.
Окрім цього, гр. Бабенко В.С., не цікавиться навчанням сина, не надає
йому належного догляду та не приділяє уваги у вихованні. В наслідок чого
малолітній Бабенко О.В., пропускає навчання без поважних причин,
знаходиться в темний період доби у громадських місцях без супроводу
дорослих, чи то у супроводі сторонніх осіб або в них вдома.
Неодноразово з гр. Бабенком В.С., представниками Служби,
психологом Маловисківської загальноосвітньої школи № 4, де навчається
малолітній Бабенко В.С., представником ювенальної превенції станції № 1
(м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУ в Кіровоградській області,
фахівцем з соціальної роботи Комунального закладу «Маловисківський
центр
надання
соціальних
послуг»,
проводилась
індивідуальна

профілактична робота. Сім’я знаходилась під соціальним супроводом, як така
що опинилась у складних життєвих обставинах.
Окрім цього, відповідно до інформації Маловисківського відділу
поліції, гр..Бабенко В.С., неодноразово притягався до адміністративної
відповідальності у порядку ч. 1, ч. 2, ст. 184 КУпАП, ч.1, ст. 173-2 КУпАП,
та неодноразово Бабенку В.С., було винесено попередження про ухилення від
виконання батьківських обов’язків відносно сина Бабенка О.В., і встановлено
терміни для виправлення та покращення умов проживання та виховання
дитини.
Враховуючи викладене вище, і те що гр. Бабенко В.С., 16.08.1976р.н.,
систематично вживає алкогольні напої, немає наміру й бажання покращувати
умови проживання, виховання сина Бабенка О.В. 24.02.2009р.н., та беручи до
уваги письмове звернення гр. Бабенка В.С., про доцільність позбавлення його
батьківських прав відносно сина Бабенка О.В., 24.02.2009р.н., і те що з боку
батька гр. Бабенка В.С., існує загроза для життя та здоров’я дитини.
Оцінивши ситуацію, яка склалась в сім’ї гр. Бабенка В.С., Службою на
підставі акту оцінки потреби, малолітнього Бабенка Олександра Вікторовича,
24.02.2009 року народження, було вилучено з сім’ї батька гр. Бабенка
Віктора Сергійовича, 16.08.1976 року народження, і тимчасово розміщено у
Комунальному закладі «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей»
Кіровоградської обласної ради в місті Кропивницький.
Від надання пояснень щодо ситуації яка склалась в сім’ї гр. Бабенко
В.С., відмовся, так як, знаходився в стані алкогольного сп’яніння.
Беручи до уваги, викладене вище, Комісія з питань захисту прав
дитини Маловисківської міської ради, керуючись ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ст.
155, п. 2, п. 4, ч. 1, ст. 164, 180 Сімейного кодексу України, ч. 1 ст. 12, ст. 17
Закону України «Про охорону дитинства», «Конвенцією ООН про права
дітей», постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №
866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом
прав дитини», положенням про Комісію з питань захисту прав дитини,
затвердженого рішенням сесії міської ради від 5 березня 2021 року № 328,
положенням про Службу у справах дітей Маловисківської міської ради,
затвердженого рішенням сесії міської ради від 29 грудня 2020 року № 68, з
метою соціально-правового захисту прав дитини, вважає за доцільне
позбавити гр. Бабенка Віктора Сергійовича, 16.08.1976 року народження,
батьківських прав відносно сина Бабенка Олександра Вікторовича,
24.02.2009 року народження та систематичне вживання алкогольних напоїв у
судовому порядку.
Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

Л. ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 13 травня 2021 року

№ 168
м. Мала Виска

Про попередження гр. Хмельницької
Є.О., 17.07.2001р.н., за ухилення від
виконання батьківських обов’язків і
затвердження висновку Комісії з
питань захисту прав дитини від
22.04.2021
Розглянувши клопотання служби у справах дітей Маловисківської
міської ради від 27.04.2021 «Про попередження гр. Хмельницької Є.О.,
17.07.2001р.н., за ухилення від виконання батьківських обов’язків» і
затвердження висновку Комісії з питань захисту прав дитини від 22.04.2021,
витяг з протоколу засідання Комісії з питань захисту прав дитини
виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 22.04.2021 № 2 та
подані документи.
Керуючись пп. 21 п. «б» ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 164, ст. 180
Сімейного кодексу України, ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства»,
«Конвенцією ООН про права дітей», постановою Кабінету Міністрів України
від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та
піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», положенням про Службу у
справах дітей Маловисківської міської ради затвердженого рішенням сесії
міської ради від 29 грудня 2020 року № 68 та положенням про Комісію з
питань захисту прав дитини, затвердженого рішенням сесії міської ради від 5
березня 2021 року № 328, з метою соціально-правового захисту малолітніх
дітей, виконавчий комітет Маловисківської міської ради ВИРІШИВ:
1.
Попередити гр. Хмельницьку Євгенію Олександрівну, 17.07.2001 року
народження, за ухилення від виконання батьківських обов’язків, а саме, не
виконання ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу
України, піклування про доньку Хмельницьку Софію Богданівну, 21.03.2019
року народження, слідкування за її 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. Хмельницькій Євгенії Олександрівні, 17.07.2001 року
народження, термін у строк тридцяти робочих днів, починаючи з наступного
дня проведення Комісії з питань захисту прав дитини, з метою усунення
причин ухилення та неналежного виконання батьківських обов’язків,
передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу
України і створення за місцем реєстрації , проживання, у квартирі номер 74,
будинку 3, вулиці Т. Шевченка, 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 Хмельницької Софії Богданівни, 21.03.2019
року народження, у сім’ї матері гр. Хмельницької Євгенії Олександрівни,
17.07.2001 року народження.
4.
За результатами розгляду питання на засіданні Комісії з питань захисту
прав дитини на основі витягу з протоколу засідання Комісії від 22 квітня
2021 року № 2, затвердити висновок Комісії з питань захисту прав дитини,
про попередження Хмельницької Євгенії Олександрівни, 17.07.2001 року
народження, за ухилення від виконання ч. 2, ч. 3, ч. 4,
ст. 150, ч. 1,
ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу України, а саме, піклування про доньку
Хмельницьку Софію Богданівну, 21.03.2019 року народження, слідкування за
її станом здоров’я, фізичним, духовним та моральним розвитком, поваги до
прав дитини та її людської гідності, виховання в дусі поваги до прав та
свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї
Батьківщини, готування її до самостійного життя і обов’язок батьків
утримувати дитину, що у відповідності з п. 2, ч. 1 ст. 164 Сімейного кодексу
України, є підставою позбавлення батьківських прав у судовому порядку
(згідно додатку 1).
5.
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Перший заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

О.БАКАЛІНСЬКИЙ

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 13 травня 2021 року

№ 169
м. Мала Виска

Про попередження гр. Ремньової
А.А., 12.12.1990р.н., за ухилення від
виконання батьківських обов’язків і
затвердження висновку Комісії з
питань захисту прав дитини від
22.04.2021
Розглянувши клопотання служби у справах дітей Маловисківської
міської ради від 27.04.2021 «Про попередження гр. Ремньової А.А.,
12.12.1990р.н., за ухилення від виконання батьківських обов’язків» і
затвердження висновку Комісії з питань захисту прав дитини від 22.04.2021,
витяг з протоколу засідання Комісії з питань захисту прав дитини
виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 22.04.2021, № 2 та
подані документи.
Керуючись пп. 21 п. «б» ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 164, ст. 180
Сімейного кодексу України, ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства»,
«Конвенцією ООН про права дітей», постановою Кабінету Міністрів України
від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та
піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», положенням про Службу
у справах дітей Маловисківської міської ради затвердженого рішенням сесії
міської ради від 29 грудня 2020 року № 68 та положенням про Комісію з
питань захисту прав дитини, затвердженого рішенням сесії міської ради від 5
березня 2021 року № 328, з метою соціально-правового захисту малолітніх
дітей, виконавчий комітет Маловисківської міської ради ВИРІШИВ:
2.
Попередити гр. Ремньову Азізу Аманівну, 12.12.1990 року народження,
за ухилення від виконання батьківських обов’язків, а саме; не виконання ч.
2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу України,
піклування про дітей Ремньову Світлану Геннадіївну, 22.08.2016 року
народження, Ремньова Олександра Геннадійовича,12.03.1019 року

народження, слідкування за їх станом здоров’я, фізичним, духовним
та моральний розвитком, здобуття дитиною повної загальної середньої
освіти, поваги до прав дітей та їх людської гідності й обов’язок батьків
утримувати дітей, що у відповідності з ч. 4, ст. 155, п. 2, ч. 1 ст. 164
Сімейного Кодексу України, є підставою, позбавлення батьківських прав у
судовому порядку.
2.
Встановити гр. Ремньовій Азізі Аманівні, 12.12.1990 року народження,
термін у строк тридцяти робочих днів, починаючи з наступного дня
проведення Комісії з питань захисту прав дитини, з метою усунення причин
ухилення та неналежного виконання батьківських обов’язків, передбачених
ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу України і
створення за місцем реєстрації, проживання, у будинку номер 12, по вулиці
Степові, село Новогригорівка, Новоукраїнського району, Кіровоградської
області, належних умов для виховання, утримання та розвитку дітей.
3.
У разі невиконання даного рішення, службі у справах дітей
Маловисківської міської ради, порушити на черговому засіданні Комісії з
питань захисту прав дитини Маловисківської міської ради, питання, про
доцільність перебування дітей Ремньової Світлани Геннадіївни, 22.08.2016
року народження, Ремньова Олександра Геннадійовича, 12.03.1019 року
народження, у сім’ї матері гр. Ремньовій Азізи Аманівни, 12.12.1990 року
народження.
4.
За результатами розгляду питання на засіданні Комісії з питань захисту
прав дитини на основі витягу з протоколу засідання Комісії від 22 квітня
2021 року № 2, затвердити висновок Комісії з питань захисту прав дитини,
про попередження гр. Ремньової Азізи Аманівни, 12.12.1990 року
народження, за ухилення від виконання ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155,
ст. 180 Сімейного Кодексу України, а саме, піклування про дітей Ремньову
Світлану Геннадіївну, 22.08.2016 року народження, Ремньова Олександра
Геннадійовича, 12.03.1019 року народження, слідкування за їх станом
здоров’я, фізичним, духовним та моральним розвитком, поваги до прав дітей
та їх людської гідності, виховання в дусі поваги до прав та свобод інших
людей, любові до своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини,
готування їх до самостійного життя і обов’язок батьків утримувати дітей, що
у відповідності з п. 2, ч. 1 ст. 164 Сімейного кодексу України, є підставою
позбавлення батьківських прав у судовому порядку (згідно додатку 1).
5.
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.
Перший заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

О.БАКАЛІНСЬКИЙ

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 13 травня 2021 року

№ 170
м. Мала Виска

Про внесення змін до рішення
№ 136 від 08 квітня 2021 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 № 136 від 08 квітня 2021 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.

Перший заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

О.БАКАЛІНСЬКИЙ

Додаток № 1
до рішення виконкому
13.05.2021 року № 170

від

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

Ольга

Дата
народження

1.

Савіна
Вікторівна

2.

Савін
Михайло
Вікторович

17.11.2008р.н.

3.

Савіна Антоніна
Вікторівна

15.03.2013р.н.

4.

Громчук Вікторія
Олександрівна

21.03.2007р.н.

5.

Заболотна
Людмила
Олександрівна

15.04.2012р.н.

6.

Заболотний
Ярослав
Олександрович

09.09.2018р.н.

7.

Корвяков
Володимир
Миколайович

П.І.П. батьків,
(опікунів,
піклувальників,
прийомних
батьків)

Адреса
проживання

09.11.2004р.н.

11.03.2015р.н.

Савіна
Ніна
Михайлівна,
2107.1983р.н.,
Савін
Віктор
Іванович,
13.07.1972р.н.

вул. Петрича, 43,
с.
Паліївка,
Маловисківського
району,
Кіровоградської
області

Громчук
Тетяна
Миколаївна,
07.02.1974р.н.,
Заболотній
Олександр
Станіславович,
15.03.1982р.н.

вул. Шкільна, 68,
с.
Паліївка,
Маловисківського
району
Кіровоградської
області

Корвякова Олена
Андріївна, 05.09.
1975р.н.

вул.
Червоноармійська
140, м. Мала Виска,
Кіровоградської
області

Причини складних
життєвих обставин
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
низький виховний
потенціал
батьків
ухилення
від
виконання
батьківських
обов’язків, сім’я в
якій існує ризик
передачі дітей до
закладів для дітейсиріт та дітей, які
позбавлені
батьківського
піклування
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.

9.

Бобейко
Андрій
Віталійович

29.07.2009р.н.

10.

Бобейко Катерина
Віталіївна

24.05.2004р.н.

11.

Ткаченко
Анастасія
Анатоліївна,
30.10.2011рн.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Сокуренко
Вікторія Сергіївна

Шупейко Сергій
Володимирович
Шупейко Вадим
Олександрович
Шупейко Артем
Дмитрович
Шупейко Крістіна
Дмитрівна
Шупейко
Анастасія
Вікторівна
Шупейко Вікторія
Вікторівна
Пантилєєва Таїсія
Олександрівна

30.10.2011р.н.

12.12.2019р.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

Ткаченко Наталія
Петрівна,
06.05.1981р.н.

вул. Піонерська, 25,
м. Мала Виска,
Кіровоградської
області

Сокуренко
Вікторія
Сергіївна,
23.11.1993р.н.

вул. Глінки, 46,
м. Кропивницький,
КНП
«Кіровоградський
обласний
спеціалізований
будинок
нового
типу
Кіровоградської
обласної ради»

мати - позбавлена
батьківських прав
батько - ч.1 ст. 135
СК України

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 дітейсиріт та дітей, які
позбавлені
батьківського
піклування

Пантилєєва
Наталія Іванівна,

пров. Шкільний, 7,
с.
Краснопілка,

низький виховний
потенціал
батьків

09.01.2006р.н.
04.05.2007р.н.
06.02.2010р.н.
20.02.2013р.н.
16.11.2015р.н.
29.01.2019р.н.
03.05.2008р.н.

низький виховний
потенціал
батьків
ухилення
від
виконання
батьківських
обов’язків, сім’я в
якій існує ризик
передачі дітей до
закладів для дітейсиріт та дітей, які
позбавлені
батьківського
піклування
низький виховний
потенціал
матері
ухилення
від
виконання
батьківських
обов’язків, сім’я в
якій існує ризик
передачі дитини до
закладів для дітейсиріт та дітей, які
позбавлені
батьківського
піклування

20.

Пантилєєв Дмитро
Олександрович

13.03.2014р.н.

21.

Пантилєєв
Гнат
Олександрович

01.03.2014р.н.

22.

Бабенко
Олександр
Вікторович

24.02.2009р.н.

23.

Чорний
Дмитро
Русланович

11.11.2006р.н.

24.

Грузін
Сергіївна

Софія

22.01.1974р.н.,
Болотський
Олександр
Анатолійович,
20.10.1968р.н.

Бабенко
Віктор
Сергійович,
16.08.1976р.н.

пров. Квітковий, 22,
м. Мала Виска,
Кіровоградської
області

Грузін
Яна
Олександрівна,
07.01.1984р.н.

вул. Челюскіна, 94,
м. Мала Виска,
Кіровоградської
області

Хмельницька
Євгенія
Олександрівна,
17.01.2001р.н.,
Хмельницький
Богдан
Вікторович,
17.03.1997р.н.

вул. Шевченка 3, кв.
74, м. Мала Виска,
Кіровоградської
області

Ремньова
Азіза
Аманівна,
12.12.1990р.н.

вулиця Степова, 12,
село Миролюбівка,
Новоукраїнського
району,
Кіровоградської
області

12.02.2015р.н.

25.

Хмельницька
Софія Богданівна

21.03.2019р.н.

26

Ремньова Світлана
Геннадіївна

22.08.2016р.н.

27.

Ремньов
Олександр
Геннадійович

12.03.1019р.н.

Маловисківського
району,
Кіровоградської
області

ухилення
від
виконання
батьківських
обов’язків,
існує
ризик позбавлення
матері батьківських
прав
низький виховний
потенціал
батька,
ухилення
від
виконання
батьківських
обов’язків,
існує
ризик позбавлення
матері батьківських
прав
низький виховний
потенціал
матері,
ухилення
від
виконання
батьківських
обов’язків,
існує
ризик позбавлення
матері батьківських
прав
низький виховний
потенціал батьків,
ухилення
від
виконання
батьківських
обов’язків,
існує
ризик позбавлення
батьківських прав
низький виховний
потенціал батьків,
ухилення
від
виконання
батьківських
обов’язків,
існує
ризик позбавлення
батьківських прав

27 – дитини
12 - сімей

Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

Л.ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 13 травня 2021 року

№ 171
м. Мала Виска

Про надання одноразової
матеріальної допомоги
гр. Кушнір С.С.
-----------------------------------------Розглянувши заяву гр. Кушнір Станіслава Сергійовича (паспорт ----виданий ----- року), який проживає у с. М. по вул. Н., буд. № ---, з проханням
надати матеріальну допомогу, як громадянину, який виявив бажання
проходити військову службу в Збройних силах України та інших
формуваннях за контрактом, який набирає чинності з 26 лютого 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. Кушнір Станіславу Сергійовичу 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.
Перший заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
О.БАКАЛІНСЬКИЙ

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 13 травня 2021 року

№ 172
м. Мала Виска

Про надання одноразової
матеріальної допомоги
гр. Потьомкіну О.О.
Розглянувши заяву гр. Потьомкіна Олександра Олеговича (паспорт ---виданий ------ року), який проживає у м. М.В. по пров. П., буд. № , з
проханням надати матеріальну допомогу, як громадянину, який виявив
бажання проходити військову службу в Збройних силах України та інших
формуваннях за контрактом, який набирає чинності з 15 березня 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. Потьомкіну Олександру Олеговичу 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.
Перший заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
О.БАКАЛІНСЬКИЙ

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 13 травня 2021 року

№ 173
м. Мала Виска

Про відмову в наданні
одноразової матеріальної
допомоги гр. М. П.І.
Розглянувши заяву гр. М.П.І. (паспорт ---- виданий ------ року), який
проживає у с. М. по вул. Н., буд. № ---, з проханням надати матеріальну
допомогу, як громадянину, який виявив бажання проходити військову
службу в Збройних силах України та інших формуваннях за контрактом
враховуючи умови контракту про проходження громадянином України
служби у військовому резерві Збройних Сил України укладеному на 5 років,
який набрав чинності з 12 березня 2020 року 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. Відмовити гр. Малому Петру Івановичу в наданні одноразової
матеріальної допомоги, як громадянину, який виявив бажання
проходити військову службу в Збройних силах України та інших
формуваннях за контрактом в зв’язку з не відповідністю контракту
даній матеріальній допомозі.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило
А.В.
Перший заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
О.БАКАЛІНСЬКИЙ

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 13 травня 2021 року

№ 174
м. Мала Виска

Про розгляд заяви гр.Вербовського О.М.
Розглянувши заяву гр.Вербовського Олега Михайловича, який
проживає в с. Шебутинці, Сокирянського району, Чернівецької області, з
проханням погодити місця розташування об'єкта дрібнороздрібної торгівлі та
затвердити порядок його роботи, керуючись ст.30 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Маловисківської
міської ради,ВИРІШИВ:
1. Погодити розміщення гр.Вербовському Олегу Михайловичу об'єкта
дрібнороздрібної торгівлі з 13 травня 2021 року по 12 грудня 2021 року
в м. Мала Виска по :
- Вул. Центральна (біля магазину «Колос»)
Затвердити наступний розпорядок роботи об'єктів торгівлі: з 8.00 год.
до 18.00 год., без перерви та вихідних.
2. Зобов'язати гр.Вербовського Олега Михайловича вчасно сплачувати
місцеві податки та збори КП «Міський ринок», згідно затверджених
тарифів на послуги.
3. Попередити гр.Вербовського Олега Михайловича про необхідність:
- утримання прилеглої території в належному санітарному стані.
- заборону торгівлі в громадських місцях тютюновими виробами,
алкогольними та слабоалкогольними напоями.
- в обов'язковому порядку укласти з КП «Мала Виска Водоканал»
договір на вивезення ТПВ.
- дотримання правил торгівлі.
4. В разі недотримання вимог пунктів 2, 3 даного рішення, дозвіл на
розміщення об'єкту торгівлі буде скасовано.
5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.
Перший заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
О.БАКАЛІНСЬКИЙ

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 13 травня 2021 року

№ 175
м. Мала Виска

Про розгляд заяви Вільковської С.І.
Розглянувши заяву Вільковської Світлани Іванівни, яка проживає в
м. Мала Виска, вул. Кондратюка 16 кв. 5, з проханням погодити місце
розташування об'єкту дрібнороздрібної торгівлі продукцією вирощеною у
власному господарстві, керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Маловисківської міської
ради,ВИРІШИВ:
1. Погодити Вільковській Світлані Іванівні розміщення об'єкту
дрібнороздрібної торгівлі в м. Мала Виска по :
- Вул. Шевченка (схема №9)
2. Зобов'язати Вільковську С.І. вчасно сплачувати місцеві податки та збори
КП «Міський ринок», згідно затверджених тарифів на послуги.
3. Попередити Вільковську С.І. про необхідність:
-утримання прилеглої території в належному санітарному стані.
- заборону торгівлі в громадських місцях тютюновими виробами,
алкогольними та слабоалкогольними напоями.
-в обов'язковому порядку укласти з КП «Мала Виска Водоканал» договір
на вивезення ТПВ.
- дотримання правил торгівлі.
4. В разі недотримання вимог пунктів 2, 3 даного рішення, дозвіл на
розміщення об'єкту торгівлі буде скасовано.
5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.
Перший заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
О.БАКАЛІНСЬКИЙ

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 13 травня 2021 року

№ 176
м. Мала Виска

Про розгляд заяви Гайдученя В.В.
Розглянувши заяву Гайдученя Валентини Володимирівни, яка
проживає в м. Мала Виска, вул. Містечкова 41, з проханням погодити місце
розташування об'єкту дрібнороздрібної торгівлі продукцією вирощеною у
власному господарстві, керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Маловисківської міської
ради,ВИРІШИВ:
1.Погодити Гайдученя Валентині Володимирівні розміщення об'єкту
дрібнороздрібної торгівлі в м. Мала Виска по :
- Вул. Шевченка (схема №9)
2.Зобов'язати Гайдученя В.В. вчасно сплачувати місцеві податки та збори
КП «Міський ринок», згідно затверджених тарифів на послуги.
3.Попередити Гайдученя В.В. про необхідність:
-утримання прилеглої території в належному санітарному стані.
- заборону торгівлі в громадських місцях тютюновими виробами,
алкогольними та слабоалкогольними напоями.
-в обов'язковому порядку укласти з КП «Мала Виска Водоканал» договір
на вивезення ТПВ.
- дотримання правил торгівлі.
4. В разі недотримання вимог пунктів 2, 3 даного рішення, дозвіл на
розміщення об'єкту торгівлі буде скасовано.
5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.
Перший заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

О.БАКАЛІНСЬКИЙ

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 13 травня 2021 року

№ 177

м. Мала Виска
Про розгляд заяви Дорогань А.І.
Розглянувши заяву Гр. Дорогань Андрія Івановича, який проживає
в м. Мала Виска, вул. Є. Маланюка 12/15, з проханням погодити місця
розташування об'єкту дрібнороздрібної торгівлі живою рибою та затвердити
порядок його роботи, керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Маловисківської міської
ради,ВИРІШИВ:
1.Погодити Гр.Дорогань А.І. розміщення об'єкту дрібнороздрібної торгівлі
живою рибою в м. Мала Виска по :
- Вул. Шевченка (схема №9)
Затвердити наступний розпорядок роботи об'єктів торгівлі: з 7.00 год.
до 12.00 год., без перерви та вихідних.
2.Зобов'язати Дороганя А.І. вчасно сплачувати місцеві податки та збори КП
«Міський ринок», згідно затверджених тарифів на послуги.
3.Попередити Дорогання А.І. про необхідність:
-утримання прилеглої території в належному санітарному стані.
- заборону торгівлі в громадських місцях тютюновими виробами,
алкогольними та слабоалкогольними напоями.
-в обов'язковому порядку укласти з КП «Мала Виска Водоканал» договір
на вивезення ТПВ.
- дотримання правил торгівлі.
4. В разі недотримання вимог пунктів 2, 3 даного рішення, дозвіл на
розміщення об'єкту торгівлі буде скасовано.
5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.
Перший заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
О.БАКАЛІНСЬКИЙ

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 13 травня 2021 року

№ 178

м. Мала Виска
Про розгляд заяви ФОП Єремєєнко І.Ф.
Розглянувши заяву ФОП Єремєєнко Інна Федорівна, яка проживає
в м. Мала Виска, вул. Шевченка 3 кв.№ 1, з проханням погодити місця
розташування об'єктів дрібнороздрібної торгівлі насіннєвим матеріалом та
затвердити порядок їх роботи, керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Маловисківської міської
ради,ВИРІШИВ:
1.Погодити ФОП Єремєєнко І.Ф. розміщення об'єктів дрібнороздрібної
торгівлі насіннєвим матеріалом з 01 травня 2021 року по 01 травня 2022
року в м. Мала Виска по вул. Шевченка (схема №9)
Затвердити наступний розпорядок роботи об'єктів торгівлі: з 8.00 год.
до 17.00 год., без перерви та вихідних.
2.Зобов'язати ФОП Єремєєнко І.Ф вчасно сплачувати місцеві податки та
збори КП «Міський ринок», згідно затверджених тарифів на послуги.
3.Попередити ФОП Єремєєнко І.Ф про необхідність:
-утримання прилеглої території в належному санітарному стані.
- заборону торгівлі в громадських місцях тютюновими виробами,
алкогольними та слабоалкогольними напоями.
-в обов'язковому порядку укласти з КП «Мала Виска Водоканал» договір
на вивезення ТПВ.
- дотримання правил торгівлі.
4. В разі недотримання вимог пунктів 2, 3 даного рішення, дозвіл на
розміщення об'єкту торгівлі буде скасовано.
5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.
Перший заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
О.БАКАЛІНСЬКИЙ

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 13 травня 2021 року

№ 179
м. Мала Виска

Про розгляд заяви Кісіль С.В.
Розглянувши заяву Кісіль Світлани Василівни, яка проживає в м.
Мала Виска, вул. Проліскова, № 16, про зміну поштової адреси квартири, яка
належала Каплюк Олені Андріївні на підставі свідоцтва про право власності
на житло виданого Маловисківською міською радою, Кіровоградської
області 23.07.1998 року, з вул. Привокзальна 77/3 кв. 2 на поштову адресу
вул. Привокзальна 77/1 кв. 2 в зв’язку з технічною помилкою у свідоцтві на
право власності, керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Маловисківської міської
ради,ВИРІШИВ:
1. Змінити поштову адресу квартири з вул. Привокзальна 77/3 кв.№ 2 на
поштову адресу вул. Привокзальна 77/1 кв. № 2.
2. Направити дане рішення в Маловисківське бюро технічної інвентаризації
для внесення змін до технічної документації .
3. Кісіль С.В. внести відповідні зміни до Єдиного Державного реєстру.
4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.
Перший заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
О.БАКАЛІНСЬКИЙ

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 13 травня 2021 року

№ 180
м. Мала Виска

Про розгляд заяви Мошки О.С.
Розглянувши заяву Мошки Олени Савеліївни, яка проживає в м.
Мала Виска, вул. Космонавтів, № 9, з проханням погодити місце
розташування об'єкту дрібнороздрібної торгівлі продукцією вирощеною у
власному господарстві, керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Маловисківської міської
ради,ВИРІШИВ:
1.Погодити Мошкі Олені Савеліївні розміщення об'єкту дрібнороздрібної
торгівлі в м. Мала Виска по :
- вул. Шевченка (схема №9)
2.Зобов'язати Мошку О.С. вчасно сплачувати місцеві податки та збори КП
«Міський ринок», згідно затверджених тарифів на послуги.
3.Попередити Мошку О.С. про необхідність:
- утримання прилеглої території в належному санітарному стані.
- заборону торгівлі в громадських місцях тютюновими виробами,
алкогольними та слабоалкогольними напоями.
-в обов'язковому порядку укласти з КП «Мала Виска Водоканал» договір
на вивезення ТПВ.
- дотримання правил торгівлі.
4. В разі недотримання вимог пунктів 2, 3 даного рішення, дозвіл на
розміщення об'єкту торгівлі буде скасовано.
5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.
Перший заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
О.БАКАЛІНСЬКИЙ

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 13 травня 2021 року

№ 181
м. Мала Виска

Про розгляд заяви Скочко Т.І.
Розглянувши заяву Скочко Тетяни Іванівни, яка проживає в м.
Мала Виска, вул. Шевченка 3 кв. 1, з проханням погодити місце
розташування об'єкту дрібнороздрібної торгівлі продукцією вирощеною у
власному господарстві, керуючись ст..30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Маловисківської міської
ради,ВИРІШИВ:
1.Погодити Скочко Тетяні Іванівні розміщення об'єкту дрібнороздрібної
торгівлі в м. Мала Виска по вул. Шевченка (схема №9).
2.Зобов'язати Скочко Т.І. вчасно сплачувати місцеві податки та збори КП
«Міський ринок», згідно затверджених тарифів на послуги.
3. Попередити Скочко Т.І. про необхідність:
-утримання прилеглої території в належному санітарному стані.
- заборону торгівлі в громадських місцях тютюновими виробами,
алкогольними та слабоалкогольними напоями.
-в обов'язковому порядку укласти з КП «Мала Виска Водоканал» договір
на вивезення ТПВ.
- дотримання правил торгівлі.
4. В разі недотримання вимог пунктів 2, 3 даного рішення, дозвіл на
розміщення об'єкту торгівлі буде скасовано.
5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Перший заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
О.БАКАЛІНСЬКИЙ

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 13 травня 2021 року

№ 182
м. Мала Виска

Про розгляд заяви Стегар М.В.
Розглянувши заяву Стегар Миколи Васильовича, який проживає в м.
Мала Виска, вул. Київська 9 а, про зміну поштової адреси об'єкту нерухомого
майна, яке належить йому на підставі свідоцтва про право власності ВАК
№540221 від 17.06.2003 року, з поштової адреси вул. Європейська 74 на
поштову адресу вул. Європейська 76 в зв’язку з наявність дублюванням
поштової адреси в реєстрі нерухомого майна, керуючись ст. 40 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет
Маловисківської міської ради,ВИРІШИВ:
1. Змінити поштову адресу об'єкту нерухомого майна з вул. Європейська
№ 74 на поштову адресу вул. Європейська, № 76.
2. Направити дане рішення в Маловисківське бюро технічної інвентаризації
для внесення змін до технічної документації .
3. Стегар М.В.. внести відповідні зміни до Єдиного Державного реєстру.
4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Перший заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
О.БАКАЛІНСЬКИЙ

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 13 травня 2021 року

№ 183
м. Мала Виска

Про розгляд заяви ТОВ «ТЕХНАЮГ»
Розглянувши заяву ТОВ «ТЕХНАЮГ» зареєстрованого за адресою: м.
Кропивницький, вул. Ельворті , буд. 7, кв., оф. 217, з проханням погодити
режим роботи АЗС № 17 ТОВ «ТЕХНАЮГ», яка розташована за адресою:
Кіровоградська область, м. Мала Виска, вул. Велігіна , № 165, керуючись
ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий
комітет Маловисківської міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Погодити цілодобовий режим роботи з технологічними перервами 7.00
год. – 7.30 год. та 19.00 год. – 19.30 год. для АЗС № 17 ТОВ «ТЕХНАЮГ»,
яка розташована за адресою: Кіровоградська область, м. Мала Виска, вул.
Велігіна, № 165.
2.Попередити керівника ТОВ «ТЕХНАЮГ» про необхідність:
- утримання прилеглої території в належному санітарному стані;
- в обов’язковому порядку укласти з КП «Мала Виска Водоканал»

договір про

вивезення твердих побутових відходів;
- дотримання правил торгівлі;

3.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Перший заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
О.БАКАЛІНСЬКИЙ

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 13 травня 2021 року

№ 184
м. Мала Виска

Про створення спостережної комісії при
виконавчому комітеті Маловисківської
міської ради та затвердження Положення
Відповідно до ст.. 38, ч.2 ст.52 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні ”, Закону України “Про соціальну адаптацію осіб,
які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний
строк ”, Кримінально виконавчого кодексу України , постанови Кабінету
Міністрів України від 10.11.2010 року № 1042 “Про затвердження положень
про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних
установах ”розглянувши лист начальника Маловисківського районного
сектору філії ДУ «Центр пробації» в Кіровоградській області майора
внутрішньої служби Л.Бєлової з метою організації громадського контролю та
дотриманням прав і законних інтересів засуджених та осіб, звільнених від
відбування покарання, виконавчий комітет Маловисківської міської ради
вирішив,В И Р І Ш И В:
1. Затвердити спостережну комісію при Виконавчому комітеті
Маловисківської міської ради (додається).
2. Затвердити Положення про спостережну комісію при Виконавчому
комітеті Маловисківської міської ради у такій редакції (додається).
3. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на
начальника загального відділу Маловисківської міської ради Т. Берегуленко.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови А. Жовтило.
Перший заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
О.БАКАЛІНСЬКИЙ

Додаток № 1
до рішення виконавчого комітету
від 13.05.2021 року № 184
СКЛАД
спостережної комісії при Виконавчому комітеті Маловисківської міської
ради
АЛЛА ЖОВТИЛО - заступник міського голови, голова комісії.
ТАМАРА БЕРЕГУЛЕНКО – начальник загального відділу Маловискіської
міської ради, секретар комісії.
ЧЛЕНИ КОМІСІЇ :
ТЕТЯНА ШПАК - начальник відділу соціального захисту населення, праці
та охорони здоров’я Маловисківської міської ради;
ПАВЛО ЗАХВАТИХАТА –
Маловисківської міської ради;

начальник

служби

у

справах

дітей

ІВАН ХМАРА - начальник КП «Маловисківський центр надання соціальних
послуг»
СЕРГІЙ ВАСИЛЬЄВ, начальник відділу організаційно-масової роботи та
комунікації з громадськістю;
ОЛЬГА ЛЕВЧЕНКО – директор КНП «Центр первинно медико-санітарної
допомоги» Маловисківської міської ради;
ІННА КОВАЛЕНКО - голова ГО «Простір ідей» (за згодою);
СТАНІСЛАВ ПУЦИК – голова ГО «Ветерани Маловисківщини»(за
згодою);
ЛЕОНІД СКІЧКО – голова ГО «Маловисківська районна організація
Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)» (за
згодою);
РОМАН РАЗІЛЕВИЧ – голова ГО «Маловисківська міська рада ветеранів
АТО» (за згодою).
Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

Л.ЛИННИК

Додаток № 2
до рішення виконавчого комітету
від 13.05.2021 року № 184
ПОЛОЖЕННЯ
про спостережну комісію при Виконавчому комітеті Маловисківської
міської ради
1. Це Положення визначає завдання, функції та повноваження спостережної
комісії, що утворюється виконавчим комітетом Маловисківської міської
ради.
2. Спостережні комісії у своїй діяльності керуються Конституцією України,
Кримінально-виконавчим кодексом України, Законами України "Про місцеве
самоврядування в Україні", “Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи
відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний
строк”, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями спостережної комісій є:
3.1 організація та здійснення громадського контролю за дотриманням прав,
основних свобод і законних інтересів засуджених осіб та осіб, звільнених від
відбування покарання; 3.2 сприяння органам і установам виконання покарань
у виправленні і ресоціалізації засуджених осіб та створенні належних умов
для їх тримання, залучення до цієї діяльності громадських організацій,
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ і організацій незалежно від форми власності та громадян;
3.3 організація виховної роботи з особами, умовно-достроково звільненими
від відбування покарання, та громадського контролю за їх поведінкою
протягом не відбутої частини покарання;
3.4 надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від
відбування покарання. 4. Відповідно до покладених завдань спостережна
комісія:
4.1 погоджує: - постанови начальника кримінально-виконавчої установи
закритого типу (далі - виправна колонія) щодо зміни умов тримання
засуджених осіб у межах однієї виправної колонії, якщо постанови
передбачають збільшення обсягу встановлених обмежень і більш суворі
умови тримання; - подання адміністрації виправної колонії щодо переведення

засуджених осіб до виправної колонії з вищим рівнем безпеки; - постанови
начальника виправної колонії щодо надання дозволу на проживання за
межами виправної колонії засудженим жінкам на час звільнення від роботи у
зв'язку з вагітністю і пологами, а також до досягнення дитиною трирічного
віку та скасування такого дозволу;
4.2 разом з органами і установами виконання покарань вносять до суду за
місцем відбування покарання засудженими особами подання щодо: - умовнодострокового звільнення від відбування покарання або заміни не відбутої
частини покарання більш м'яким; - звільнення від відбування покарання
вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років;
4.3 сприяють адміністрації установ виконання покарань у:
- проведенні соціально-виховної роботи із засудженими особами, організації
їх загальноосвітнього та професійно-технічного навчання;
- залученні громадських організацій, органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від
форми власності та громадян до надання допомоги у створенні належних
умов для тримання засуджених осіб, їх матеріально-побутовому та медикосанітарному забезпеченні, здійсненні оздоровчо-профілактичних заходів;
- створенні додаткових робочих місць для залучення засуджених осіб до
суспільно корисної праці;
- підготовці засуджених осіб до звільнення;
4.4 на підставі інформації органів і установ виконання покарань ведуть облік
осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання, організовують
громадський контроль за поведінкою таких осіб та проведення виховних
заходів за місцем їх роботи (навчання) і проживання протягом не відбутої
частини покарання;
4.5 здійснюють заходи соціального патронажу щодо осіб, звільнених від
відбування покарання, сприяють розвитку мережі центрів соціальної
адаптації та інших установ і організацій, діяльність яких спрямована на
надання таким особам допомоги у соціальній адаптації;
4.6 інформують громадськість через засоби масової інформації про
результати своєї роботи та про стан дотримання прав людини, захист
основних свобод і законних інтересів засуджених осіб під час виконання
кримінальних покарань;

4.7 виконують інші функції відповідно до законодавства.
5. Спостережна комісія має право:
5.1 доручати членам комісії:
- відвідувати установи виконання покарань, вивчати стан матеріальнопобутового та медико-санітарного забезпечення засуджених осіб, умови їх
праці та навчання, стан організації соціально-виховної роботи;
- брати участь у засіданнях комісій установ виконання покарань під час
розгляду питань про внесення до суду подань щодо умовно-дострокового
звільнення засуджених осіб від відбування покарання, заміни не відбутої
частини покарання більш м'яким, звільнення від відбування покарання
вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, та брати участь
у судових засіданнях під час розгляду таких подань;
5.2 висловлювати свою думку по суті клопотання про помилування, що подає
засуджена особа;
5.3 одержувати від громадських організацій, органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, органів і установ виконання покарань,
підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності
інформацію і документи, необхідні для виконання покладених на комісії
завдань;
5.4 проводити особистий прийом засуджених осіб, розглядати їх звернення та
приймати за результатами розгляду відповідні рішення;
5.5 заслуховувати на своїх засіданнях з питань, що належать до компетенції
комісій, інформацію посадових осіб органів і установ виконання покарань,
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ і організацій незалежно від форми власності та окремих громадян;
5.6 доручати представникам громадських організацій і трудових колективів
(за їх згодою) проводити виховну роботу та здійснювати контроль за
поведінкою осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання,
протягом не відбутої частини покарання, координувати проведення такої
роботи;
5.7 заслуховувати на своїх засіданнях інформацію представників
громадських організацій і трудових колективів, що здійснюють громадський
контроль за особами, умовно- достроково звільненими від відбування

покарання, про їх роботу (навчання) та поведінку в побуті, у разі потреби
запрошувати таких осіб та заслуховувати їх інформацію;
5.8 вносити на розгляд органів виконавчої влади та органів місцевого
самовряду-вання пропозиції щодо:
- удосконалення діяльності органів і установ виконання покарань з питань
дотримання прав людини, захисту основних свобод і законних інтересів
засуджених осіб;
- поліпшення на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від
форми власності індивідуально-профілактичної та виховної роботи з
особами, засудженими до громадських або виправних робіт, та особами,
умовно-достроково звільненими від відбування покарання;
- удосконалення процесу підготовки до звільнення засуджених осіб;
- організації трудового та побутового влаштування осіб, звільнених від
відбування покарання, сприяння їх соціальній адаптації;
- забезпечення правового і соціального захисту персоналу органів і установ
виконання покарань.
6. Голова та члени спостережної комісії, які здійснюють організацію
громадського контролю за дотриманням прав людини, захистом основних
свобод і законних інтересів засуджених осіб під час виконання кримінальних
покарань, мають право відвідувати установи виконання покарань без
спеціального дозволу.
6.1 На період стихійного лиха, епідемій, надзвичайного чи воєнного стану та
в інших передбачених законодавством випадках відвідування членами
спостережних комісій установ виконання покарань може бути обмежено або
заборонено.
7. До складу спостережних комісій входять представники громадських
організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та окремі
громадяни.
7.1 Представники громадських організацій та окремі громадяни становлять
не менш як половину складу комісії.
8. Членами спостережних комісій не можуть бути судді, представники
органів прокуратури, органів внутрішніх справ, Служби безпеки, Державної

кримінальновиконавчої служби, Державної виконавчої служби, адвокати,
особи, які мають не погашену чи не зняту в установленому законом порядку
судимість, а також особи, які раніше входили до складу спостережної комісії
і повноваження яких, були припинені достроково з підстав, передбачених
підпунктами 4 і 5 пункту 14 цього положення.
9. Члени спостережних комісій не мають права здійснювати громадський
контроль щодо засуджених осіб, які тримаються в установах виконання
покарань, якщо вони є близькими родичами таких осіб, а також потерпілими,
свідками, захисниками або іншими особами, які беруть або брали участь у
кримінальному провадженні щодо засуджених осіб.
9.1 Голова і секретар спостережної комісії призначаються органом, який її
утворив. Заступник голови комісії обирається на її засіданні. Кількісний
склад комісії визначається залежно від обсягу роботи, як правило, від п’яти
до одинадцяти членів.
10. Спостережна комісія утворюється строком на три роки.
10.1 Виконавчий комітет Маловисківської міської ради, який утворює
спостережну комісію, може запропонувати увійти до її складу представникам
підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та
окремим громадянам.
10.2 Повноваження спостережної комісії припиняються достроково органом,
який утворив комісію, якщо прийняті спостережною комісією рішення
суперечать законодавству та призвели до порушення прав, основних свобод і
законних інтересів засуджених осіб або осіб, звільнених від відбування
покарання. Факт такого порушення повинен бути підтверджений
компетентним уповноваженим органом.
10.3 Рішення про новий склад спостережної комісії оприлюднюється
протягом одного тижня після його прийняття.
11. Голова спостережної комісії, його заступник та члени комісії беруть
участь у її роботі на громадських засадах.
12. Повноваження члена спостережної комісії припиняються достроково:
12.1 за його заявою;
12.2 за зверненням громадської організації, органу виконавчої влади, органу
місцевого самоврядування, підприємства, установи або організації, що
рекомендували особу до складу комісії;

12.3 у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком щодо
нього;
12.4 у разі відмови відвідувати установи виконання покарань за дорученням
спостережної комісії;
12.5 у разі відсутності без поважних причин на трьох підряд засіданнях
спостережної комісії.
13. Не допускається делегування членами спостережних комісій своїх
повноважень іншим особам.
14. Голова спостережної комісії:
14.1 організовує роботу комісії, розподіляє обов'язки між її членами,
контролює та перевіряє їх виконання;
14.2 забезпечує підготовку та затверджує план роботи комісії на півріччя
(рік), визначає коло питань, які підлягають розгляду на черговому засіданні;
14.3 бере участь у засіданнях комісій установ виконання покарань, які
розглядають питання щодо зміни умов тримання засуджених, умовнодострокового звільнення їх від відбування покарання, заміни не відбутої
частини покарання більш м'яким, звільнення від відбування покарання
вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, та інформує про
результати членів спостережної комісії;
14.4 представляє комісію з питань, що належать до її компетенції, в органах
виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в
установах і організаціях незалежно від форми власності;
14.5 щороку інформує громадськість через засоби масової інформації про
результати діяльності комісії та подає відповідний звіт органу, який її
утворив.
15. Організаційною формою роботи спостережної комісії є засідання, які
проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.
15.1 Засідання спостережних комісій проводяться безпосередньо в установах
виконання покарань не рідше ніж один раз на квартал.
15.2 Засідання спостережної комісії вважається правоможним, якщо на ньому
присутні не менш як половина її складу.

15.3 На засідання спостережної комісії можуть бути запрошені представники
громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, прокуратури, правоохоронних органів, засобів масової
інформації та окремі громадяни.
15.4 Розгляд спостережною комісією матеріалів стосовно засуджених осіб
здійснюється за обов'язкової присутності представника відповідного органу
або установи виконання покарань.
16. Голова спостережної комісії:
16.1 організовує роботу комісії, розподіляє обов'язки між її членами, надає
доручення, контролює та перевіряє їх виконання;
16.2 забезпечує підготовку та затверджує план роботи комісії на півріччя
(рік), визначає питання, які підлягають розгляду на її черговому засіданні;
16.3 бере участь особисто або доручає членам комісії брати участь у
засіданнях комісій установ виконання покарань, які розглядають питання
щодо зміни умов тримання засуджених осіб, умовно-дострокового звільнення
їх від відбування покарання, заміни не відбутої частини покарання більш
м'яким, звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які
мають дітей віком до трьох років, та інформує про результати членів
спостережної комісії;
16.4 представляє комісію особисто або доручає своєму заступнику
представляти комісію з питань, що належать до її компетенції, в органах
виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в
установах і організаціях незалежно від форми власності;
16.5 інформує громадськість через засоби масової інформації про результати
діяльності комісії не рідше ніж один раз на півроку та подає щороку до 1
березня звіт органу, який її утворив.
17. Спостережна комісія приймає рішення з питань, що належать до її
компетенції, відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на
засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є
голос голови комісії.
17.1 Рішення спостережної комісії оформляється постановою, яку підписує
голова комісії.

17.2 Постанова спостережної комісії має бути розглянута відповідними
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами і організаціям незалежно від форми власності.
17.3 За результатами розгляду постанови спостережної комісії органи
виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи
і організації незалежно від форми власності зобов'язані письмово повідомити
спостережну комісію про заходи, вжиті для її виконання, або обґрунтувати
причини її невиконання.
17.4 Постанова спостережної комісії може бути оскаржена до органу, який її
утворив, або до суду.
8. Організаційно-технічне забезпечення діяльності спостережної комісії
покладається на Виконавчий комітет Маловисківської міської ради, який її
утворив.
19. Спостережна комісія користується печаткою та бланками виконавчого
комітету Маловисківської міської ради.

Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

Л.ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 13 травня 2021 року

№ 185
м. Мала Виска

Про виділення коштів на забезпечення заходів,
пов’язаних з діяльністю Маловисківської
міської ради у травні 2021 року
______________________________
З метою фінансового забезпечення та належної організації заходів,
пов’язаних з діяльністю Маловисківської міської ради у 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 травні 2021
року (додаток 1).
2. Відділу бухгалтерського обліку міської ради видатки у сумі 28000
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.
Перший заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
О.БАКАЛІНСЬКИЙ

Додаток 1
до рішення виконкому
від 13.05.2021 р. № 185
Кошторис витрат
на фінансування заходів, пов’язаних з діяльністю
Маловисківської міської ради у травні 2021 року
№
з/п
1

2

3

4.
5.

Найменування видатків
Живі квіти для привітань, нагороджень та
покладань (110 років І.М.Сухомлину, дні
народження
працівників,
колишніх
міських голів Т.С.Дануци, А.П.Довганя,
пам’яті В.А.Івандюка)
Придбання корзин зі штучними квітами
для покладання до пам’ятників загиблим
воїнам до 9 травня
Презентація
книги
В.Бровченка,
приурочена
90-й
річниці
автора.
(солодощі,
кава,
чай
серветки,
одноразовий посуд)
Продукти, вода для організації заходів,
прийомів та засідань
Поліграфічні послуги
ВСЬОГО:

Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

Витрати
(тис. грн.)
3000.00

6000.00

3000.00

6000.00
10000.00
28000.00

Л.ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 13 травня 2021 року

№ 186

м. Мала Виска
Про розгляд заяв громадян щодо
надання пільг по батьківській
платі за відвідування їхніми
дітьми комунального
закладу
дошкільної освіти (ясла-садок)
«Веселка»
Розглянувши заяви громадян міської територіальної громади з
проханням надати пільгу по батьківській платі за відвідування їхніми дітьми
комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Веселка», врахувавши
що заявники є малозабезпеченими родинами, 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 «Веселка» на період з 1 травня 2021 року
по 1травня 2022 року слідуючим громадянам:
- Неруш Світлані Василівні – її сини: Неруш Назар та Святослав
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.
Перший заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
О.БАКАЛІНСЬКИЙ

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 13 травня 2021 року

№ 187
м. Мала Виска

Про
надання
грошової
допомоги на лікування гр.
С. Г.В.
Розглянувши заяву гр. Ю.О.М. (паспорт --- № ----виданий
Маловисківським РВ УМВСУ ------------- року), який проживає в м. М.В.,
вул.Ш., № -, кв.№ --, з проханням надати допомогу на лікування його діда
С.Г.В., враховуючи матеріальний стан заявника та діагноз, керуючись ст. 34
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Програмою та
Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам
Маловисківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки,
затверджена рішенням міської ради № 321 від 5 березня 2021 року,
виконавчий комітет Маловисківської міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр.Ю.О.М. грошову допомогу у розмірі 2000,00 ( дві
тисячі) гривень на лікування його діда С.Г.В.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші
видатки на соціальний захист».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Перший заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
О.БАКАЛІНСЬКИЙ

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 13 травня 2021 року

№ 188
м. Мала Виска

Про
надання
грошової
допомоги на лікування гр.
К.В.О.
Розглянувши заяву гр. К.В.О. (паспорт --- № ----виданий
Маловисківським РВ УМВСУ ---- року), який проживає в с. Л, вул.К., № --, з
проханням надати допомогу на лікування, враховуючи матеріальний стан
заявника та діагноз, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання
одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської
територіальної громади на 2021-2023 роки, затверджена рішенням міської
ради № 321 від 5 березня 2021 року, виконавчий комітет Маловисківської
міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр.К.В.О. грошову допомогу у розмірі 2000,00 ( дві тисячі)
гривень на лікування.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші
видатки на соціальний захист».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Перший заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
О.БАКАЛІНСЬКИЙ

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 13 травня 2021 року

№ 189
м. Мала Виска

Про
надання
грошової
допомоги на лікування гр.
Б.Л.М.
Розглянувши заяву гр. Б.Л.М. (паспорт --- № ----виданий
Маловисківським РВ УМВСУ ----- року), яка проживає в м. М.В., вул.М., №
---, з проханням надати допомогу на лікування, враховуючи матеріальний
стан заявника та діагноз, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання
одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської
територіальної громади на 2021-2023 роки, затверджена рішенням міської
ради № 321 від 5 березня 2021 року, виконавчий комітет Маловисківської
міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр.Б.Л.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.

Перший заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
О.БАКАЛІНСЬКИЙ

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 13 травня 2021 року

№ 190
м. Мала Виска

Про повідомну реєстрацію змін до колективного
договору між адміністрацією та трудовим колективом
Маловисківської районної філії Кіровоградського
Обласного центру зайнятості на 2018-2021 роки
Керуючись п.п.9 п.б ч.1 ст.34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Законом України «Про колективні договори і
угоди», постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 року №
115 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і
територіальних угод, колективних договорів», виконавчий комітет
Маловисківської міської ради,ВИРІШИВ:
1.Провести повідомну реєстрацію змін до колективного договору між
адміністрацією та трудовим колективом Маловисківської районної філії
Кіровоградського обласного центру зайнятості на 2018-2021 роки.
2. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету Маловисківської
міської ради зробити напис на першій сторінці змін до колективного
договору та внести в реєстр колективних договорів запис про повідомну
реєстрації між адміністрацією та трудовим колективом Маловисківської
районної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості на 2018-2021
роки.
3.Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Перший заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
О.БАКАЛІНСЬКИЙ

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 13 травня 2021 року

№ 191
м. Мала Виска

Про розгляд заяви гр. К.
О.В.
Розглянувши заяву гр. К.О.В. (паспорт ЕВ № ---виданий
Маловисківським РВ УМВСУ ----- року), який проживає в м. К, вул.К, № 35,
з проханням надати допомогу на поховання його батька гр. К.В.Д., який
помер 14 квітня 2021 року та на день смерті був головою СФГ «Коновалов»,
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. Відмовити гр.К.О.В. в наданні одноразової матеріальної допомоги
на поховання його батька гр. К.В.Д., який на день смерті був головою СФГ
«Коновалов».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Перший заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
О.БАКАЛІНСЬКИЙ

