
 

 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    від 10 грудня 2020 року                                           №  407 

                                                           м. Мала Виска 

 

Про перевиконання дохідної частини загального фонду 

бюджету Маловисківської міської ради об’єднаної  

територіальної громади за січень – листопад 2020 року 

 

     Заслухавши інформацію завідувача сектору фінансів відділу фінансів та 

бухгалтерського обліку  виконавчого комітету міської ради Похили Л.В. 

про офіційний висновок щодо перевиконання дохідної частини загального 

фонду  бюджету об’єднаної територіальної громади  січень – листопад  

2020 року ,  відповідно до підпункту 1 частини «а» статті 28 Закону 

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

кодексу України, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,-  

             

                                                             ВИРІШИВ:   

 

1. Затвердити офіційний висновок щодо перевиконання дохідної 

частини загального фонду  бюджету Маловисківської міської ради об’єднаної 

територіальної громади за  січень – листопад 2020  року.  

2.  Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                    О.БАКАЛІНСЬКИЙ 

 

 

 

 



 

 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    від 10 грудня 2020 року                                           №  408 

                                                  м. Мала Виска 

 

Про схвалення проекту рішення 

«Про бюджет Маловисківської 

міської територіальної громади  

на 2021 рік» 

 

 

Відповідно до  статей 21,76 Бюджетного Кодексу України, керуючись 

статтею 28 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

             

                                                             ВИРІШИВ:   

 

1. Схвалити проект рішення  «Про бюджет Маловисківської міської 

територіальної громади на 2021 рік» (додається).  

2.  Сектору фінансів відділу фінансів та бухгалтерського обліку міської 

ради надати даний  проект рішення для розгляду на чергове засідання  

Маловисківської міської ради. 

3.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.  

 

 

Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                О.БАКАЛІНСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 



 

                                                          

У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 грудня 2020 року               № 409 

м. Мала Виска 

 

Про роботу закладів дошкільної освіти  

в літній період 2021 року  

 

      Керуючись ст. 32, ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  з метою створення сприятливих умов для 

зміцнення здоров”я дітей у комунальних закладах дошкільною освітою в 

літній період, їх повноцінного розвитку,  враховуючи  працюючий 

контингент батьків та з метою чіткої організації режиму роботи в 

дошкільних закладах освіти в літній період, виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради,- 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Повернути відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради проект рішення на доопрацювання для 

організації гнучкого режиму роботи КЗДО, який передбачатиме 

організацію роботи чергових груп в літній період. 

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 

 

 

 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 грудня 2020 року  № 410 

                                                 м. Мала Виска 

Про затвердження плану заходів 

щодо реалізації Стратегії 

національно-патріотичного 

виховання на 2021-2025 роки 

 

               На виконання Указу Президента України від 18 травня 2019 року 

№286 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання», постанови 

Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2020 року №932 «Про 

затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного 

виховання на 2020-2025 роки» та розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 09 жовтня 2020 року №1233-р «Про схвалення Концепції Державної 

цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на 

період до 2025 року», розпорядження голови Кіровоградської обласної 

державної адміністрації від 09.11.2020 року №744-р, керуючись статтею 32 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет Маловисківської міської ради,- 

 

ВИРІШИВ: 

 
1. Затвердити план заходів щодо реалізації Стратегії національно-
патріотичного виховання на 2021-2025 роки,  далі - План заходів, додається . 
2. Відділу освіти, молоді та спорту, відділу культури та туризму 
виконавчого комітету міської ради забезпечити координацію роботи щодо 
реалізації в Маловисківській об’єднаній територіальній громаді плану 
заходів на 2021-2025 роки. 
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  

до рішення виконкому  

                                                                                       від 10.12.20 р. № 410 

 

ПЛАН 

заходів щодо реалізації Стратегії національно-патріотичноговиховання 

на 2021-2025 роки 

 
№ 
з/п 

Назва заходу Термін 
проведенн
я 

Виконавці 

1. Здійснити заходи щодо 
утворення в закладах освіти 
ресурсних центрів із 
забезпеченням викладання 
предмета «Захист України» 
та організувати проведення 
тематичних семінарів, 
тренінгів, конференцій, 
круглих столів для вчителів 
предмета «Захист України» 

Постійно, 
протягом 
2021-2025 
років 

Відділ освіти, молоді та спорту, 
керівники ЗЗСО 

2. Забезпечити проведення 
тематичних засідань за 
круглим столом, 
конференцій, лекцій, 
майстер-класів, практичних 
занять у рамках навчання за 
програмами підвищення 
кваліфікації 

Постійно, 
протягом 
2020-2025 
років 

Відділ освіти, молоді та спорту,  
керівники ЗЗСО 

3. 
 
 
 

Здійснити комплекс заходів 
із налагодження військово- 
шефської співпраці із 
військовими частинами 
області щодо надання 
допомоги в організації 
проведення заходів 
національно-патріотичного 
спрямування на базі 
військових музеїв, територій 
військових містечок, кімнат 
бойових традицій, за умови 
попереднього їх приведення 
у відповідність із Законом 
України «Про засудження 
комуністичного та націонал-
соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних 
режимів в Україні та 
заборону пропаганди їхньої 
символіки» 

Постійно, 
протягом 
2020-2025 
років 

Відділ освіти, молоді та спорту,  
керівники ЗЗСО 



4. Здійснити комплекс 
заходів щодо забезпечення 
участі молоді закладів 
освіти в навчально-
польових зборах та інших 
організаційно-масових 
заходах військово-
патріотичного 
спрямування 

Постійно, 
протягом 
2020-2025 
років 

Відділ освіти, молоді та спорту,  
керівники ЗЗСО 

5. Забезпечити організацію та 
проведення Всеукраїнської 
дитячо-юнацької 
військово- патріотичної 
гри «Сокіл» («Джура») в 
закладах освіти 

Постійно, 
протягом 
2020-2025 
років 

Відділ освіти, молоді та спорту,  
керівники ЗЗСО 

6. Забезпечити участь в 
обласному проекті 
«Захисник 
Кіровоградщини». 

Постійно, 
протягом 
2020-2025 
років 

Відділ освіти, молоді та спорту,  
керівники ЗЗСО 

7. Сприяти впорядкуванню 
історичних пам’яток, місць 
поховань невідомих 
солдатів, братських могил, 
меморіалів та об’єктів, які 
увічнюють пам’ять 
загиблих за незалежність і 
територіальну цілісність 
України 

Постійно, 
протягом 
2020-2025 
років 

Відділ освіти, молоді та спорту, 
відділ культури та туризму,  
керівники ЗЗСО  

8. Сприяти увічненню 
пам’яті борців за 
незалежність України у XX 
столітті, осіб, які брали 
участь у захисті 
суверенітету та 
територіальної цілісності 
України, зокрема 
антитерористичній 
операції та операції 
Об’єднаних сил на сході 
України, шляхом 
найменування чи 
перейменування в 
установленому порядку на 
їх честь об’єктів 
топоніміки, закладів 
освіти, культури та 
установлення пам’ятних 
знаків і меморіальних 
дощок 

Постійно, 
протягом 
2020-2025 
років 

Відділ освіти, молоді та спорту, 
відділ культури та туризму,  
керівники ЗЗСО 



9. 
 
 
 
 

Сприяти організації 
реекспозицій у музеях 
краєзнавчого, 
етнографічного та 
історичного профілю при 
закладах освіти і культури 
з метою висвітлення 
героїчної боротьби 
Українського народу за 
утвердження суверенітету 
власної держави, ідеалів 
свободи, соборності, 
успадкованих, зокрема, від 
княжої доби, українських 
козаків, українського 
визвольного руху XX 
століття, 
Героїв Небесної Сотні, 
учасників 
антитерористичної 
операції, операції 
Об’єднаних сил на сході 
України, волонтерів, 
громадян, які зробили 
значний внесок у 
зміцнення 
обороноздатності держави 

Постійно, 
протягом 
2020-2025 
років 

Відділ освіти, молоді та спорту, 
відділ культури та туризму, 
керівники ЗЗСО 
 

10. Здійснити комплекс 
заходів щодо поширення 
соціальної реклами, 
спрямованої на 
консолідацію суспільства 
навколо захисту України, 
популяризацію військової 
служби, утвердження 
спадкоємності традицій 
борців за незалежність 
України, донесення 
достовірної інформації про 
роль Збройних Сил на 
сході України, інших 
військових формувань, 
утворених відповідно до 
законів України, у 
забезпеченні миру і 
стабільності в Україні та 
світі 

Постійно, 
протягом 
2020-2025 
років 

Відділ освіти, молоді та спорту,  
керівники ЗЗСО 

11. Забезпечити проведення 
культурно-мистецьких 
заходів, присвячених 
українським історичним 
подіям і діячам, борцям за 
незалежність України та її 
територіальну цілісність 

Постійно, 
протягом 
2020-2025 
років 

Відділ освіти, молоді та спорту, 
відділ культури та туризму, 
керівники ЗЗСО 



12. Забезпечити проведення 
освітньо-виховних, 
інформаційно-
просвітницьких, 
культурологічних, 
міжнародних заходів з 
національно- 
патріотичного виховання з 
метою реалізації основних 
напрямів та індикаторів 
ефективності, визначених 
в Указі Президента 
України від 18 травня 2019 
року № 286 «Про 
Стратегію національно- 
патріотичного виховання» 

Постійно, 
протягом 
2020-2025 
років 

Відділ освіти, молоді та спорту,  
керівники ЗЗСО 

13. Забезпечити наповнення 
офіційних інтернет-
ресурсів інформацією щодо 
цінності культурної 
спадщини та необхідності її 
збереження, а також 
виховання поваги до неї 

Постійно, 
протягом 
2020-2025 
років 

Відділ освіти, молоді та спорту, 
керівники ЗЗСО 

14. Розглянути питання щодо 
вивчення вітчизняних та 
зарубіжних сучасних 
виховних систем, 
узагальнення та 
поширення найкращого 
досвіду з національно-
патріотичного виховання в 
місті 

Постійно, 
протягом 
2020-2025 
років 

Відділ освіти, молоді та спорту, 
керівники ЗЗСО 

15. Здійснити комплекс 
заходів щодо розробки та 
затвердження цільових 
місцевих програм з 
національно-патріотичного 
виховання на 2020-2025 
роки відповідно до 
ціннісних орієнтирів та 
індикаторів ефективності, 
визначених в Указі 
Президента України від 18 
травня 2019 року № 286 
«Про Стратегію 
національно-патріотичного 
виховання» 

Постійно, 
протягом 
2020-2020 
років 

Відділ освіти, молоді та спорту, 
керівники ЗЗСО 



16. Забезпечити підтримку 
мистецьких проектів 
національно-патріотичного 
спрямування з метою 
підвищення рівня 
обізнаності з українською 
культурою, поширення 
україномовного 
культурного продукту, 
покликаного формувати 
позитивне ставлення до 
України, до української 
мови та культурних 
надбань українського 
народу 

Постійно, 
протягом 
2020-2025 
років 

Відділ освіти, молоді та спорту, 
відділ культури та туризму, 
керівники ЗЗСО 

17. Забезпечити організацію та 
проведення у закладах 
освіти інформаційно-
просвітницьких та 
виховних заходів з питань 
безпеки, домедичної 
підготовки, підвищення 
престижу військової 
служби 

Постійно, 
протягом 
2020-2025 
років 

Відділ освіти, молоді та спорту, 
відділ культури та туризму, 
керівники ЗЗСО 

 

 

  

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради                                       Л.ЛИННИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 10 грудня 2020 року      № 411 

м. Мала Виска 

Про схвалення   Програми 

соціально- економічного розвитку 

Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної 

громади   на 2021 рік 

 

 

Керуючись   ст.27  Закону України «Про місцеве самоврядування  в 

Україні» , Законом України «  Про прогнозування та розроблення   програм 

економічного і соціального розвитку   України», постановою   Кабінету 

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

програмних документів економічного і соціального  розвитку  та складання 

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

реалізації державної політики в  соціальній, економічній та культурній 

сферах, виконавчий комітет Маловисківської міської ради ,- 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.Схвалити   Програму  соціально-економічного  розвитку 

Маловисківської міської   об’єднаної територіальної громади   на 2021  рік 

(додатки додаються). 

2.  Подати на чергове  засідання сесії  Маловисківської міської ради на 

затвердження Програму  соціально-економічного  розвитку Маловисківської 

міської об’єднаної територіальної громади   на 2021   рік. 

             3. Контроль за виконанням рішення покласти на  секретаря міської 

ради Постолюк Л.А. 

 

 

 

                                                                                            

Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                    О.БАКАЛІНСЬКИЙ 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 грудня 2020 рок                                                                     № 412 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження Порядку  

проведення  міського  огляд-конкурсу 

«Краще комплексне новорічне оформлення  

 об’єктів сфери торгівлі, ресторанного  

  господарства та сфери побуту 

 

 

Керуючись ст. 40,  ч.1 ст. 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про розвиток 

та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні ,  з 

метою прикрашення міста з нагоди святкування Нового року та Різдва 

Христового, створення святкової атмосфери для мешканців і гостей міста,  
виконавчий комітет  Маловисківської  міської ради,-  

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити Порядок  про проведення міського огляд-

конкурсу «Краще комплексне новорічне оформлення об’єктів сфери 

торгівлі, ресторанного господарства та сфери побуту» (додаток 1). 

2. Утворити та затвердити склад конкурсної комісії по 

визначенню переможців міського огляд-конкурсу «Краще 

комплексне новорічне оформлення об’єктів сфери торгівлі, 

ресторанного господарства та сфери побуту» (додаток 2). 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за 

собою. 

 

Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                    О.БАКАЛІНСЬКИЙ 

 



                                                                                    Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету    

Маловисківської міської ради 

від    10.12.2020 № 412  

 

Порядок 

проведення міського огляд-конкурсу 

«Краще комплексне новорічне оформлення об’єктів сфери торгівлі, 

ресторанного господарства та сфери побуту» 

 

1. Мета конкурсу 

 

1.1. Міський огляд-конкурс на краще комплексне новорічне 

оформлення об’єктів сфери торгівлі, ресторанного господарства та сфери 

побуту (далі - конкурс) проводиться виконавчим комітетом  міської ради з 

метою формування привабливого зовнішнього вигляду міста  Мала Виска, 

створення святкової атмосфери для мешканців і гостей міста в новорічні та 

Різдвяні свята. 

 

2. Умови проведення конкурсу 

 

      2.1. Конкурс проводиться щороку з 11 грудня по 27 грудня. 

Оголошення про   нього розміщується на офіційному сайті  

Маловисківської  міської  ради,  а також друкується в місцевих засобах 

масової інформації та на сторінках соцмереж. 

      2.2. В конкурсі беруть участь суб’єкти господарської діяльності 

незалежно від форм власності, у віданні яких є заклади ресторанного 

господарства, торгівлі та сфери побуту.                                  

   2.3.У конкурсі розглядатиметься святкове оформлення зовнішніх вітрин, 

фасадів, прилеглих територій об’єктів сфери торгівлі, ресторанного 

господарства та сфери побуту з використанням світлових елементів, 

сучасних оздоблювальних матеріалів та святкових прикрас. 

 

  

3. Критерії конкурсу 

 

3.1. Стан рекламної вивіски та фасаду об’єкта. 

3.2. Дизайн та тематичність оформлення вітрини. 

3.3. Загальне святкове оформлення об’єкта та прилеглої території 

(використання сучасних оздоблювальних матеріалів, світлових елементів, 

штучних (індивідуальних) виробів, ялинок, тощо). 

3.4.   Належний  санітарно-технічний стан об’єкта та прилеглої 

території. 

 

4. Порядок проведення конкурсу 



 

    4.1.Організатором конкурсу ї є виконавчий комітет  Маловисківської  

міської  ради.  

    4.2. Склад конкурсної комісії по визначенню переможців конкурсу (далі-

конкурсна комісія) затверджується рішенням виконавчого комітету  

Маловисківської  міської ради. 

    4.3.   Очолює конкурсну комісію голова комісії, а у разі його відсутності 

– заступник голови конкурсної комісії. 

4.4   Конкурсна комісія визначає учасників та переможців конкурсу. 

  4.5. Підведення підсумків конкурсу здійснюється конкурсною комісією 

після проведення нею огляду об’єктів. 

 4.6.  Огляд об’єктів здійснюється за критеріями, зазначеними у п.3 цього  

Порядку  зі складанням переліку оглянутих об’єктів. Максимальна оцінка 

оформлення  об’єкта - 5 балів за кожний показник. За загальною кількістю 

набраних балів, комісією визначається перше, друге та третє місця. 

 4.7. Результати конкурсу оформлюються протоколом, який підписується 

головуючим в засіданні конкурсної комісії та секретарем конкурсної 

комісії. 

 

5. Відзначення переможців 

 

  5.1.Кожен переможець конкурсу нагороджується Подякою міського  

голови та отримує в якості   винагороди  можливість  розміщувати  рекламу  

чи  оголошення,  яке стосується  його  діяльності  в бюлетені  «Міські 

Вісті» за І перше місце -  на рік, за ІІ місце – на 6 місяців та за ІІІ місце -  на 

3 місяці. 

      

6.Результати конкурсу висвітлюються  на  офіційному сайті  

Маловисківаської  міської ради та  в засобах масової інформації. 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради                                         Л.ЛИННИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Додаток 2 

 до рішення виконавчого комітету  

 Маловисківської  міської ради 

 від 10.12.2020 № 412  

 

Склад 

конкурсної комісії по визначенню переможців міського огляд-конкурсу  

 «Краще комплексне новорічне оформлення об’єктів сфери торгівлі,  

ресторанного господарства та сфери побуту» 

 

 

Голова конкурсної комісії: 

 

 

Бакалінський  Олександр  

Михайлович  

 

- 

 

перший заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів 

ради; 

 

 

Заступник голови конкурсної комісії: 

 

 

 Жовтило Алла Василівна 

 

- 

 

заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради; 

 

 

Секретар конкурсної комісії: 

 

 

Федоренко Галина 

Вікторіва 

 

- 

 

завідувач сектору соціально-

економічного розвитку, інвестицій та 

проектної діяльності  виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради 

 

 

Члени конкурсної комісі: 

 

Білоног  Володимир        Генадійович  -   головний архітектор району; 

 

Васільєв Сергій Анатолійович              -  спеціаліст загального відділу по 

зв’язках громадськістю   

виконавчого комітету міської 

ради ; 



 

Грешнікова Вікторія 

Анатоліївна  

 

 

 Коваленко І.Б. 

 

 

Линник Людмила Іванівна 

 

Пісний  Сергій 

Анатолійович                

 

 

 

Постолюк  Леся Анатоліївна 

 

 

Сойченко Тетяна  Василівна       

  

- керівник  художньої студії  

«Дивограй» ДЮЦ «Вись»; 

- депутат   Маловисківської  міської 

ради (за  погодженням); 

- керуючий справами виконавчого 

комітету; 

 

завідувач сектору  архітектури та 

містобудування  виконавчого комітету  

Маловисківської міської ради ; 

 

- секретар Маловисківської міської 

ради; 

- інспектор сектору соціально-

економічного розвитку, інвестицій та 

проектної діяльності   

 

виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради; 

 

- голова ГО ДієVO; 

 

Шуліма Віра Сергіївна                                    

 

 

 Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Маловисківської міської 

ради                                                        

 

 

                      

 

  

 

                 Л.ЛИННИК 

 

   

   

  
 

 -  
 

 

  

 
 



 

 

 
 

 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 грудня 2020 року                                                                    № 413 

м. Мала Виска 

Про затвердження звіту про 

здійснення Маловисківською міською 

радою державної регуляторної 

політики у 2020 році  

 

 

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

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

державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», 

виконавчий комітет Маловисківської  міської ради,- 

 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.Затвердити щорічний звіт про здійснення Маловисківською міською 

радою державної регуляторної політики у 2020 році (додаток 1, додаток 2)  

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

про здійснення Маловисківською міською радою державної регуляторної 

політики у 2020 році (додаток 1, додаток 2). 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                    О.БАКАЛІНСЬКИЙ 

 

 

 

 

 



 

                                                                                              Додаток 1 

                                                                                        до рішення 

виконкомуміської ради 

                                                                                           від 10.12. 2020 року № 

413 

 

 

ЗВІТ 

про здійснення Маловисківською міською радою 

державної регуляторної політики на території Маловисківської  міської 

ради   

за 2020 рік 

 

Регуляторними органами на території Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної  громади є Маловисківська  міська  рада та її 

виконавчий комітет.  

Регуляторний акт – це прийнятий регуляторним органом нормативно-

правовий акт, який спрямований на правове регулювання  господарських 

відносин, а  також адміністративних відносин між регуляторними органами 

або іншими органами державної влади та суб'єктами гоподарювання. 

Державна регуляторна політика Маловисківської міської ради та її 

виконавчих органів у 2020 році була спрямована на вдосконалення правового 

регулювання господарських відносин між регуляторними органами та 

суб'єктами господарювання, недопущення прийняття економічно 

недоцільних та неефективних регуляторних актів, усунення перешкод для 

розвитку господарської діяльності. 
З метою  передбачуваності регуляторної політики, реалізації принципу 

послідовності та у відповідності до вимог Закону України від 11.09.2003 № 

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

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

№ 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та 

відстеження результативності регуляторного акта» підготовка  регуляторних 

актів Маловисківською міською радою у 2020 році здійснювалась за 

ініціативою виконавчих органів Маловисківської  міської ради відповідно до 

Плану діяльності Маловисківської міської ради на 2020 рік з питань 

підготовки проектів регуляторних актів (далі План)  затверджений рішенням 

шістьдесятої сесії сьомого скликання Маловисківської міської ради від 28 

листопада 2019 року № 1862. 

З метою виконання регуляторної діяльності міською радою та її виконавчими 

органами запроваджено таку організаційну систему: 

           - планування діяльності міської ради та її виконкому з підготовки 

проектів регуляторних актів; 

           -  підготовка проектів регуляторних актів та проведення аналізу їх 

регуляторного впливу; 



- оприлюднення проектів регуляторних актів та аналізу їх 

регуляторного впливу на офіційному сайті Маловисківської міської ради та у 

районній газеті «Маловисківські вісті»; 

- дотримання термінів обговорення проектів регуляторних актів до 

впровадження регуляторної діяльності; 

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

діючих регуляторних актів чи вмотивоване їх відхилення; 

- забезпечення інформаційної відкритості з питань державної 

регуляторної політики (шляхом публікації відповідної інформації у районній 

газеті «Маловисківські вісті» та на  офіційному сайті Маловисківської 

міської ради; 

- винесення проектів на розгляд сесії міської ради; 

 - забезпеченням широкого доступу до діючих регуляторних актів.    

            - здійснення відстежень результативності дій  прийнятих 

регуляторних актів.  

Протягом поточного року з метою проінформованості громадянта 

відповідно до вимог чинного законодавства всі рішення з планування 

діяльності міської ради з питань підготовки проектів регуляторних актів були 

офіційно оприлюднені у визначені Законом терміни через друковані засоби 

масової інформації, шляхом розміщення в мережі Інтернет на офіційному 

сайті Маловисківської міської ради і виконавчого комітету. 

На виконання затвердженого плану діяльності з питань підготовки 

проектів регуляторних актів у 2020 році міською радою було підготовлено і 

затверджено радою  4 регуляторних акти, а саме: 

рішення сесії Маловисківської  міської ради  від  2 червня  2020 року № 2321 

«Про   затвердження   ставок     єдиного податку   для   першої   та другої 

групи фізичних осіб-підприємців на 2021 рік по Маловисківській міській раді 

Маловисківській ОТГ» 

рішення сесії Маловисківської  міськоїради  від  2 червня  2020 року № 2320 

«Про встановлення ставки  транспортного  податку»; 

рішення сесії Маловисківської  міськоїради  від  2 червня  2020 року № 2322 

«Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 

території Маловисківської міської ради (Маловисківської об’єднаної 

територіальної громади) на 2021 рік» 

 рішення сесії Маловисківської  міськоїради  від  2 червня  2020 року № 

2319 «Про встановлення ставки акцизного  податку з реалізованих 

суб’єктами господарювання  роздрібної торгівлі підакцизних товарів   на 

території Маловисківської міської ради   Маловисківської ОТГ на 2021 

рік рік» 

Окрім того, відповідно до статті 34 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою 

отримання пропозицій щодо удосконалення проектів рішень, які виносяться 

на розгляд міської ради, розробниками регуляторних актів надсилались 

проекти регуляторних актів до Державної регуляторної служби України. 



Так, згідно із сформованим реєстром діючих регуляторних актів 

Маловисківськоїміської ради та її виконавчого комітету станом на 01 грудня 

2020 року діє 30  регуляторних актів (перелік зазначено у додатку 2). 

З метою проведення моніторингу результативності регуляторних актів та 

визначення оцінки і контролю за їх провадженням затверджений план-графік 

здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів із 

зазначенням термінів здійснення заходів з відстеження результативності дії 

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

року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та 

відстеження результативності регуляторного акта» Маловисківською 

міською радою на протязі 2020 року  підготовлено та висвітлено на 

офіційному сайті звіти про про базове та повторне  відстеження 

результативності регуляторного акта: 

-  «Про   затвердження   ставок     єдиного податку   для   першої   та другої 

групи фізичних осіб-підприємців на 2020 рік по Маловисківській міській 

раді  Маловисківсьокої міської об’єднаної територіальної громади »; 

-  «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 

території Маловисківської міської ради (Маловисківської об’єднаної 

територіальної громади) на 2020 рік»; 

-  «Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки по Маловисківській  міській 

раді (Маловисківській об’єднаній територіальній громаді)».  

Виходячи із вищевикладеного, можна зробити висновок, що пріоритетними 

завдаваннями з питань здійснення регуляторної діяльності і в подальшому є: 
- підтримка діалогу між владою і суб’єктами господарювання, громадськими 

організаціями і об’єднаннями підприємців у регуляторній діяльності, 

врахування конструктивних пропозицій і зауважень від суб’єктів 

господарювання, їх об’єднань при прийнятті регуляторних актів; 
- недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними, або не 

узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти; 
- підвищення якості підготовки розробниками аналізу регуляторного впливу 

до проекту регуляторного акту; 
- забезпечення інформаційної відкритості щодо питань регуляторної 

політики. 
 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету   

Маловисківської міської ради                                                Л.ЛИННИК 

 



 

                                                                                               Додаток 2 

                                                                                 до рішення виконкому 

міськоїради 

                                                                                         від 10.12.2020 року № 

413 

 

Р Е Є С Т Р 

чинних  регуляторних  актів  виданих   Маловисківською міською 

радою 

станом  на  01 грудня  2020 року 

 

№  

п/

п 

Назва регуляторного 

акту 

Номер та дата 

прийняття 

регуляторного 

акту 

Розробник 

регуляторного 

акту 

Номер та 

дата 

внесення 

змін до 

регуляторн

ого акту 

1 Про затвердження 

Порядку переведення 

житлових приміщень 

(житлових будинків) у  

нежитлові та їх 

реконструкції під 

розміщення об’єктів 

невиробничої сфери і 

нежитлових приміщень 

Рішення сесії 

Маловисківської 

міської ради  

від 29 серпня  

2017 року  

№ 694 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківсько

ї міської ради  

 

2  «Про встановлення 

ставок та пільг зі сплати 

земельного податку на 

території 

Маловисківської міської 

ради (Маловисківської 

об’єднаної 

територіальної громади) 

на 2020 рік» 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міської ради   

від  2 червня  

2020 року  

№ 2322 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківсько

ї міської ради  

 

3   «Про затвердження 

Правил розміщення 

зовнішньої реклами   на 

території 

Маловисківської міської 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міської ради   

від  25 липня   

2019 року  

Виконавчий 

комітет 

Маловисківсько

ї міської ради  

 



ради Маловисківської 

міської об’єднаної 

територіальної громади» 

№ 1644 

4  «Про затвердження 

технічної документації з 

нормативної грошової 

оцінки земельних 

ділянок міста Мала 

Виска Маловисківської 

міської ради 

Маловисківського 

району Кіровоградської 

області»; 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міської ради  

 від  27 червня   

2018 року  

№ 1085 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківсько

ї міської ради  

 

5  «Про затвердження 

технічної документації з 

нормативної грошової 

оцінки земельних 

ділянок села Краснопілка 

Маловисківської міської 

ради Маловисківського 

району Кіровоградської 

області»; 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міської ради   

від  27 червня   

2018 року  

№ 1086 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківсько

ї міської ради  

 

6  «Про затвердження 

технічної документації з 

нормативної грошової 

оцінки земельних 

ділянок селища 

Заповідне 

Маловисківської міської 

ради Маловисківського 

району Кіровоградської 

області»; 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міської ради  

 від  27 червня   

2018 року 

 № 1087 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківсько

ї міської ради  

 

7  «Про затвердження 

технічної документації з 

нормативної грошової 

оцінки земельних 

ділянок селища Вишневе 

Маловисківської міської 

ради Маловисківського 

району Кіровоградської 

області» 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міської ради  

 від  27 червня   

2018 року  

№ 1088 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківсько

ї міської ради  

 

8 Про затвердження 

технічної документації з  

Рішення сесії  
Маловисківської  

Виконавчий 

комітет 

 



нормативної грошової 

оцінки земель                      

с. Паліївка 

міської ради  

від 30 вересня  

2016 року  

№ 323 

Маловисківсько

ї міської ради 

9 Про затвердження 

технічної документації з  

нормативної грошової 

оцінки земель                      

с. Веселе 

Рішення сесії  
Маловисківської  

міської ради  

від 30 вересня  

2016 року  

№ 325 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківсько

ї міської ради 

 

10  «Про затвердження 

технічної документації з 

нормативної грошової 

оцінки земельних 

ділянок села 

Олександрівка 

Маловисківської міської 

ради Маловисківського 

району Кіровоградської 

області»; 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міської ради  

 від  27 червня   

2018 року  

№ 1089 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківсько

ї міської ради  

 

11 «Про затвердження 

технічної документації з 

нормативної  грошової 

оцінки земельних 

ділянок села Тарасівка 

Маловисківської міської 

ради Маловисківського 

району Кіровоградської 

області»; 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міської ради   

від  27 червня   

2018 року  

№ 1090 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківсько

ї міської ради  

 

12  «Про затвердження 

технічної документації з 

нормативної грошової 

оцінки земельних 

ділянок села 

Новомиколаївка 

Маловисківської міської 

ради Маловисківського 

району Кіровоградської 

області»; 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міської ради   

від  27 червня   

2018 року  

№ 1091 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківсько

ї міської ради  

 

13 Про затвердження 

технічної документації з  

нормативної грошової 

оцінки земель                      

Рішення сесії  
Маловисківської  

міської ради  

від 30 вересня  

Виконавчий 

комітет 

Маловисківсько

ї міської ради 

 



с. Первомайське 2016 року  

№ 324 

14  «Про затвердження 

Правил з благоустрою на 

території 

Маловисківської міської 

ради об’єднаної 

територіальної громади»; 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міської ради   

від  29 березня  

2018 року  

№ 950 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківсько

ї міської ради  

 

15  «Про   затвердження   

ставок     єдиного 

податку   для   першої   

та другої групи фізичних 

осіб-підприємців на 2021 

рік по Маловисківській 

міській раді 

Маловисківській ОТГ» 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міської ради   

від  2 червня  

 2020 року  

№ 2321 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківсько

ї міської ради  

 

16  «Про встановлення 

ставок та пільг зі сплати 

податку на нерухоме 

майно, відмінне від 

земельної ділянки по 

Маловисківській  

міській раді 

(Маловисківській 

об’єднаній 

територіальній громаді) 

на 2020 рік»; 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міської ради   

від  25 червня   

2019 року 

 № 1597 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківсько

ї міської ради  

 

17  «Про встановлення 

ставки акцизного  

податку з реалізованих 

суб’єктами 

господарювання  

роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів   на 

території 

Маловисківської міської 

ради   Маловисківської 

ОТГ на 2021 рік» 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міської ради   

від  2 червня   

2020 року  

№ 2319 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківсько

ї міської ради  

 

18  «Про встановлення 

ставки  транспортного  

податку» 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міської ради   

від  2 червня   

2020 року  

Виконавчий 

комітет 

Маловисківсько

ї міської ради  

 



№ 2320 

19  «Про затвердження 

Положення про порядок 

продажу земельних 

ділянок комунальної 

власності та права на їх 

оренду на земельних 

аукціонах на території 

Маловисківської міської 

ради» 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міської ради   

від  25 червня   

2019 року  

№ 1601 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківсько

ї міської ради 

 

20 «Про  обмеження 

реалізації  алкогольних 

напоїв на території міста 

Мала Виска та 

Маловисківської ОТГ в 

нічний час». 

Рішення сесії 

Маловисківської  

міськоїради  

 від  25 червня   

2019 року 

 № 1596 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківсько

ї міської ради 

 

21 «Про затвердження 

Порядку добровільного 

відшкодування 

безпідставно збережених 

коштів за використання 

земель комунальної 

форми власності на 

території 

Маловисківської міської 

об’єднаної 

територіальної громади з 

порушенням вимог 

законодавства»   

Рішення сесії 

Маловисківської 

міської ради   

від  28 листопада 

2019 р  

№ 1923 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківсько

ї міської ради 

 

22 Про затвердження 

Порядку залучення, 

розрахунку розміру і 

використання  

коштів пайової участі 

замовників у розвитку 

інфраструктури на 

території 

Маловисківської міської 

ради» 

Рішення сесії 

Маловисківської 

міської ради   

від  27 грудня 

2011 року № 204 

(втрачає 

чинність з 

01.01.2021 року 

 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківсько

ї міської ради 

 

23 «Про затвердження 

Положення про оренду 

землі в Маловисківській 

міській ОТГ»  

Рішення сесії  
Маловисківської  

міської ради  

від 28 листопада 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківсько

ї міської ради 

 



2019 року  

№ 1922   

24 «Про затвердження 

Положення  про оренду 

комунального майна  

Маловисківської ОТГ»  

Рішення сесії  
Маловисківської  

міської ради  

від 28 листопада 

2019 року 

№ 1860 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківсько

ї міської ради 

 

25 «Про затвердження 

Положення про 

приватизацію об'єктів 

комунальної власності 

Маловисківсь-кої міської 

обєднаної територіальної 

громади  (малу 

приватизацію)»  

Рішення  сесії  
Маловисківської  

міської ради  

від 28 листопада 

2019 року 

 № 1858 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківсько

ї міської ради 

 

26 «Про затвердження 

Положення про порядок 

присвоєння поштових  

адрес об'єктам 

нерухомості у 

Маловисківській міській 

об' єднаній 

територіальній громаді»  

Рішення сесії  
Маловисківської  

міської ради  

від 28 листопада 

2019 року  

№ 1857 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківсько

ї міської ради 

 

27 «Про затвердження 

Положення про Порядок 

відчуження майна 

комунальної  

власностіМаловисківсько

ї міської об'єднаної 

територіальної громади»  

Рішення сесії 
Маловисківської  

міської ради  

 від 28 листопада 

2019 року  

№ 1856 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківсько

ї міської ради 

 

28 «Про затвердження 

Положення про 

приватизацію об'єктів 

комунальної  власності 

Маловисківської міської 

об’єднаної 

територіальної громади 

(малу приватизацію)» 

 

Рішення сесії   
Маловисківської  

міської ради  

від 28 листопада 

2019 року  

№ 1859 

Виконавчий 

комітет 

Маловисківсько

ї міської ради 

 

29 «Про створення  органу 

приватизації житлового 

фонду, та порядку 

Рішення сесії  ві 
Маловисківської  

міської ради  

Виконавчий 

комітет 

Маловисківсько

 



 

 

 

Керуючий   справами   виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради                                                Л.ЛИННИК 

 

передачі  квартир 

(будинків) , жилих 

приміщень у 

гуртожитках у власність 

громадян 

Маловисківської ОТГ»  

від 28 листопада 

2019 року 
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ї міської ради 

30 «Про затвердження 

Положення про 

діяльність аукціонної 

комісії для продажу 

об’єктів спільної 

власності 

Маловисківської міської 

об’єднаної 

територіальної громади»  

Рішення сесії  

Маловисківської  

міської ради   

від 28 листопада 

2019 року 

 № 1861   

Виконавчий 

комітет 

Маловисківсько

ї міської ради 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 грудня 2020 року     № 414 

м. Мала Виска 

 

Про доцільність позбавлення                       

гр. Работинського О.В., 

17.04.1980р.н. батьківських прав 

відносно доньки Работинської 

Д.О., 20.09.2006р.н. і 

затвердження висновку Комісії з 

питань захисту прав дитини від 

18.11.2020 

 

 

Розглянувши письмове звернення гр. Ткаченко Олега Анатолійовича, 

яке надійшло 11.11.2020, № Т-2136-П, до виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради, щодо надання висновку про доцільність 

позбавлення батьківських прав гр. Работинського Олександра Васильовича, 

1980р.н., жителя села Олександрівка, відносно неповнолітньої дитини 

Работинської Дар’ї Олександрівни, 20.09.2006 року народження. 

Клопотання служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради від 24 листопада 2020 року, «Про доцільність 

позбавлення гр. Работинського О.В., 17.04.1980р.н. батьківських прав 

відносно доньки Работинської Д.О., 20.09.2006р.н.» і затвердження висновку 

Комісії з питань захисту прав дитини від 18.11.2020. 

Витяг з протоколу засідання дванадцятої Комісії з питань захисту прав 

дитини виконавчого комітету міської ради від 18.11.2020 року та подані копії 

документів. 

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 сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради затвердженого 



рішенням сесії міської ради від 26 грудня 2019 року № 1994 та положенням 

про Комісію з питань захисту прав дитини, затвердженого рішенням сесії 

міської ради від 28 лютого 2019 року № 1375 та змінами внесеними 

рішенням сесії міської ради від 30 травня 2019 року № 1529, з метою 

соціально-правового захисту неповнолітньої дитини виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради –  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. За доцільне, позбавити гр. Работинського Олександра Васильовича, 

17.04.1980 року народження, батьківських прав відносно доньки 

Работинської Дар’ї Олександрівни, 20.09.2006 року народження, за ухилення 

від виконання обов’язків по вихованню дитини. 

2. Затвердити висновок Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради, про доцільність позбавлення гр. 

Работинського Олександра Васильовича, 17.04.1980 року народження, 

батьківських прав відносно доньки Работинської Дар’ї Олександрівни, 

20.09.2006 року народження, за ухилення від виконання обов’язків по 

вихованню дитини, згідно додатку № 1. 

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

позбавлення      гр. Работинського Олександра Васильовича, 17.04.1980 року 

народження, батьківських прав відносно доньки Работинської Дар’ї 

Олександрівни, 20.09.2006 року народження, висновок Комісії з питань 

захисту прав дитини від 18.11.2020 «Про доцільність позбавлення                      

гр. Работинського Олександра Васильовича, 17.04.1980 року народження, 

батьківських прав відносно доньки Работинської Дар’ї Олександрівни, 

20.09.2006 року народження, за ухилення від виконання обов’язків по 

вихованню дітей». 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

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

 

 

Перший заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів 

ради                                  

 

 

 

 

 

 О.БАКАЛІНСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ВИСНОВОК 

Комісії з питань захисту прав дитини 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради 

про доцільність позбавлення гр. Работинського Олександра 

Васильовича, 

17.04.1980 року народження, батьківських прав відносно доньки 

Работинської Дар’ї Олександрівни, 20.09.2006 року народження, 

за ухилення від виконання обов’язків по вихованню дитини 

 

На засідання Комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому 

комітеті Маловисківської міської ради від 18 листопада 2020 року, на 

підставі письмового звернення гр. Ткаченко Олега Анатолійовича, яке 

надійшло 11.11.2020, № Т-2136-П, до виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради, щодо надання висновку про доцільність позбавлення 

батьківських прав гр. Работинського Олександра Васильовича, 1980р.н., 

жителя села Олександрівка, відносно неповнолітньої дитини Работинської 

Дар’ї Олександрівни, 20.09.2006 року народження, було винесено питання, 

про доцільність позбавлення батьківських прав гр. Работинського 

Олександра Васильовича, 17.04.1980 року народження, який зареєстрований 

за адресою: вулиця Правди, 37, село Олександрівка, Маловисківського 

району, Кіровоградської області, відносно неповнолітньої дитини 

Работинської Дар’ї Олександрівни, 20.09.2006 року народження, за ухилення 

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

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

та їх людської гідності і обов’язок батьків утримувати дитину, що у 

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

підставою позбавлення батьківських прав у судовому поряду. 

У відповідності до наказу головного спеціаліста служби у справах дітей 

Маловисківської міської ради від 30 квітня 2020 року № 10 «Про тимчасове 

влаштування дитини, яка залишилась без батьківського піклування», 

неповнолітня Работинська Дар’я Олександрівна, 20.09.2006 року 

народження, яка залишилась без батьківського піклування,           у зв’язку зі 

смертю, матері гр. Работинської Ольги Анатоліївни, 18.04.2020 (свідоцтво 

про смерть серії І-ОЛ номер 295773, про що, Оникіївською сільською радою, 

Маловисківського району, Кіровоградської області, 21.04.2020 складено 

відповідний запис № 6), тимчасово влаштована у сімʼю родичів (рідного 

дядька) гр. Ткаченко Олега Анатолійовича, 18.08.1975 року народження, 

паспорт серії МО номер 202824, виданий Суворівським РВ УМВС України в 

Додаток № 1 

до рішення виконкому 

міської ради  від 10.12. 2020 

року № 414 



Херсонській області від 04 вересня 1996 року за адресою:                            

вулиця Калинова, 21, селище міського типу Архангельське, 

Високопільського району, Херсонської області де проживає та зареєстрована 

по теперішній час, що підтверджується довідкою про склад сім’ї виданої 

виконкомом Архангельської селищної ради від 02.11.2020 № 1219 та 

довідкою про реєстрацію місця проживання особи від 21.09.2020 № 1096. 

Згідно поданих характеристики на неповнолітню Работинську Д.О., з 

місця навчання та довідки участі батька гр. Работинського О.В., у навчанні 

дитини, встановлено, що батько  гр. Работинський О.В., участі у вихованні та 

навчанні дитини з вересня 2020 року не приймає. 

З моменту влаштування неповнолітньої Работинської Д.О., до сім’ї 

дядька, гр. Ткаченка О.А., а саме, з 30.04.2020, знаходиться на його 

утриманні. 

Батько гр. Работинський О.В., матеріальної допомоги на утримання 

дитини не надає, до дитини не приїздить. З дитиною спілкується лише по 

телефону. 

Громадянин Работинський О.В., не піклується про здоров’я дитини, її 

фізичний, духовний та моральний розвиток, не виховує її в дусі поваги до 

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

своєї Батьківщини, не забезпечує здобуття дитиною повної загальної 

середньої освіти, не готує дитину до самостійного життя та не виконує 

обов’язок батьків - утримувати дитину. 

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

виконавчого комітету Маловисківської міської ради, керуючись ч. 2, ч. 3, ч. 

4, ст. 150, ст. 155, п. 2, ч. 1,  ст. 164, ст. 180 Сімейного кодексу України, ч. 1 

ст. 12, ст. 17 Закону України «Про охорону дитинства», «Конвенцією ООН 

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

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

із захистом прав дитини», положенням про Комісію з питань захисту прав 

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

зі змінами та доповненнями, затвердженими рішенням сесії міської ради від 

30 травня 2019 № 1529, зі змінами та доповненнями, з метою соціально-

правового захисту прав дитини, вважає за доцільне позбавити гр. 

Работинського Олександра Васильовича, 17.04.1980 року народження, 

батьківських прав за ухилення від виконання обов’язків по вихованню 

доньки Работинської Дар’ї Олександрівни, 20.09.2006 року народження. 

Рекомендувати виконавчому комітету Маловисківської міської ради 

винести рішення «Про доцільність позбавлення гр. Работинського О.В., 

17.04.1980р.н., батьківських прав відносно доньки Работинської Д.О., 

20.09.2006р.н.» і затвердити висновок Комісії з питань захисту прав дитини 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради. 

 

Керуючий справами  виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради                                                   Л. ЛИННИК 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 грудня 2020 року   № 415 

м. Мала Виска 

 

Про надання дозволу на виділення 

земельного паю неповнолітньому» 

і затвердити висновок Комісії з 

питань захисту прав дитини 

виконавчого комітету міської ради 

від 18.11.2020 

 

 

Розглянувши письмове звернення гр. Кудінова Ігоря Станіславовича, 

09.02.1973 року народження, яке надійшло 11.11.2020, № К-2137-П, до 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради, щодо надання дозволу 

органу опіки та піклування на виділення земельного паю із земель наданих 

СФГ «Сорочани» в користування, неповнолітньому Кудінову Павлу 

Ігоревичу, 10.07.2004 року народження, у розмірі 4,6 га.,    із земельної 

ділянки площею 41,9 га., кадастровий номер 3523180600:02:000:0781, 

державний акт на право постійного користування серії КРМВ номер 207, про 

що, складено відповідний акт і зареєстровано в книзі записів державної 

реєстрації актів на право постійного користування землею за № 258, яка була 

надана для ведення селянсько (фермерського) господарства. 

Клопотання служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради від 24.11.2020 року, «Про надання дозволу на 

виділення земельного паю неповнолітньому» і затвердження висновку 

Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради від 18.11.2020. 

Витяг з протоколу засідання дванадцятої Комісії з питань захисту прав 

дитини виконавчого комітету міської ради від 18.11.2020 року та подані копії 

документів. 

Керуючись Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст. 177 Сімейного кодексу України, ст. 17 Закону України «Про охорону 

дитинства», ст. 32 Земельного кодексу України, ст.ст. 32, 34, 71, 242 

Цивільного 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», положенням про Службу у справах сім’ї та дітей виконавчого 

комітету міської ради затвердженого рішенням сесії міської ради від 

26.12.2019 № 1994 та положенням про Комісію з питань захисту прав дитини, 

затвердженого рішенням сесії міської ради від 28.02.2019, № 1375 та змінами 

внесеними рішенням сесії міської ради від 30.04.2019, № 1529, з метою 

соціально-правового захисту неповнолітньої дитини виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради –  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати дозвіл гр. Кудінову Ігорю Станіславовичу, 09.02.1973 року 

народження,  на вчинення правочину, нотаріальної дії - виділення земельного 

паю із земель наданих    СФГ «Сорочани» в користування, неповнолітньому 

Кудінову Павлу Ігоревичу, 10.07.2004 року народження, із земельної ділянки 

площею 41,9 га., кадастровий номер 3523180600:02:000:0781, державний акт 

на право постійного користування серії КРМВ номер 207, про що, складено 

відповідний акт і зареєстровано в книзі записів державної реєстрації актів на 

право постійного користування землею за № 258, яка надана для ведення 

селянсько (фермерського) господарства. 

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

дозволу на вчинення гр. Кудінову Ігорю Станіславовичу, 09.02.1973 року 

народження, нотаріальної дії – виділення земельного паю із земель наданих 

СФГ «Сорочани» в користування, неповнолітньому Кудінову Павлу 

Ігоревичу, 10.07.2004 року народження. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток № 1 

до рішення виконкому міської 

ради  від 10.12.2020 року № 

415 

 

 

ВИСНОВОК 

Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради 

про надання дозволу на вчинення гр. Кудінову Ігорю Станіславовичу, 

09.02.1973 року народження, нотаріальної дії – виділення земельного паю 

із земель наданих СФГ «Сорочани» в користування, неповнолітньому 

Кудінову Павлу Ігоревичу, 10.07.2004 року народження 

 

 На засідання комісії з питань захисту прав дитини виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради від 18.11.2020 року, на підставі 

письмового звернення   гр. Кудінова Ігоря Станіславовича, 09.02.1973 року 

народження, яке надійшло 11.11.2020,   № К-2137-П, до виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради, щодо надання гр. Кудінову І.С., 

голові СФГ «Сорочани», який діє на підставі Статуту, код ЄДРЮОФОП 

23690852, та протоколу № 3, засідання СФГ «Сорочани», дозволу органу 

опіки та піклування про виділення земельного паю із земель наданих СФГ 

«Сорочани» в користування, неповнолітньому Кудінову Павлу Ігоревичу, 

10.07.2004 року народження, у розмірі 4,6 га., із земельної ділянки площею 

41,9 га., кадастровий номер 3523180600:02:000:0781, державний акт на право 

постійного користування серії КРМВ номер 207, про що, складено 

відповідний акт і зареєстровано в книзі записів державної реєстрації актів на 

право постійного користування землею за № 258, яка надана для ведення 

селянсько (фермерського) господарства, винесено питання, гр. Кудінову 

Ігорю Станіславовичу, 09.02.1973 року народження, на вчинення правочину, 

нотаріальної дії - виділення земельного паю із земель наданих СФГ 

«Сорочани» в користування, неповнолітньому Кудінову Павлу Ігоревичу,                 

10.07.2004 року народження, із земельної ділянки площею 41,9 га., 

кадастровий номер 3523180600:02:000:0781, державний акт на право 

постійного користування серії КРМВ номер 207, про що, складено 

відповідний акт і зареєстровано в книзі записів державної реєстрації актів на 

право постійного користування землею за № 258, яка була надана для 

ведення селянсько (фермерського) господарства. 

 Заявник гр. Кудінов Ігор Станіславович, 09.02.1973 року народження, є 

засновником і головою селянсько (фермерського) господарства «Сорочани», 

який діє на підставі Статуту, код ЄДРЮОФОП 23690852, та протоколу № 3, 

засідання СФГ «Сорочани», на підставі ст. 12 Закону України «Про 

фермерське господарство», виявив бажання надати згоду на підставі заяви 

від 11.03.2020, зареєстрованої приватним нотаріусом Маловисківського 



районного нотаріального округу Кіровоградської області Залесною М.В за № 

48, на виділення земель в розмірі середньої частки (паю) на території 

Олександрівської сільської ради Маловисківського району Кіровоградської 

області із земель наданих селянському (фермерському) господарству 

«Сорочани» в користування, а саме: земельної ділянки з кадастровим 

номером 3523180600:02:000:0781, членам селянсько фермерського 

господарства «Сорочани», одним з яких є Кудінов Павло Ігоревич, 10.07.2004 

року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податку 

3817704332, паспорт громадянина України № 002221892, виданий органом 

3523 від 21.08.2018. 

 У відповідності зі свідоцтвом про народження Кудінова Павла 

Ігоревича, 10.07.2004 року народження, серії 1-ОЛ номер 113549, видане 

06.08.2004 відділом реєстрації актів цивільного стану Маловисківського 

районного управління юстиції Кіровоградської області, про що в книзі актів 

громадського стану про народження зроблено відповідний запис за              № 

76, гр. Кудінов Ігор Станіславович, 09.02.1973 року народження, є батьком 

неповнолітнього. 

Згідно Статтею 32 Земельного кодексу України (далі – ЗКУ) 

передбачено, що громадянам України - членам фермерських господарств 

передають безоплатно у приватну власність надані їм у користування 

земельні ділянки у розмірі земельної частки (паю) члена 

сільськогосподарського підприємства, розташованого на території 

відповідної ради. 

Передати безоплатно кожному члену фермерського господарства у 

приватну власність земельну ділянку, яка знаходиться у користуванні 

фермерського господарства, можна тільки у розмірі земельної частки (паю) 

члена сільськогосподарського підприємства, розташованого на території 

відповідної ради. 

Цивільним кодексом визначено, що особи віком від чотирнадцяти до 

вісімнадцяти років, мають обмежену цивільну дієздатність, а тому відповідно 

до статті 32 Цивільного кодексу України неповнолітні особи вчиняють 

правочини за згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальників. 

Законодавчо визначено, що на вчинення неповнолітньою особою 

правочину щодо нерухомого майна повинна бути письмова нотаріально 

посвідчена згода батьків (усиновлювачі) або піклувальників та органу опіки 

та піклування відповідно до закону. 

Таким чином, неповноліття особа має право на набуття у власність 

земельної ділянки та видачу правовстановлюючих документів на неї, проте 

вчинення всіх необхідних дій остання може здійснювати виключно за 

наявності нотаріально посвідченої згоди батьків (усиновлювачів) або 

піклувальника та отримання дозволу органу опіки та піклування. 

Згідно ст. 34 Цивільного кодексу України, повну цивільну дієздатність 

має фізична особа, яка досягла вісімнадцяти років (повноліття). Тобто 

здійснювати розпорядження земельними ділянками самостійно зазначені 

особи мають право при досягненні вісімнадцяти років. 



Крім того, відповідно до статті 242 Цивільного кодексу України батьки 

(усиновлювачі) є законними представниками своїх малолітніх і 

неповнолітніх дітей, а тому від імені та в інтересах своїх дітей мають право 

вчиняти дії щодо набуття неповнолітніми майнових прав. 

 Беручи до уваги, викладене вище, керуючись ст. 177 Сімейного кодексу 

України, ст. 17 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 32 Земельного 

кодексу України,  ст.ст. 32, 34, 242 Цивільного 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», положенням про Службу у 

справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради затвердженого 

рішенням сесії міської ради від 26.12.2019 року № 1994 та положенням про 

Комісію з питань захисту прав дитини, затвердженого рішенням сесії міської 

ради від 28.02.2019 року № 1375 та змінами внесеними рішенням сесії 

міської ради від 30.04.2019 року № 1529, Комісія з питань захисту прав 

дитини виконавчого комітету Маловисківської міської ради вважає за 

доцільне, надати дозвіл гр. Кудінову Ігорю Станіславовичу, 09.02.1973 року 

народження, на вчинення правочину, нотаріальної дії - виділення земельного 

паю із земель наданих СФГ «Сорочани» в користування, неповнолітньому 

Кудінову Павлу Ігоревичу, 10.07.2004 року народження, із земельної ділянки 

площею 41,9 га., кадастровий номер 3523180600:02:000:0781, державний акт 

на право постійного користування серії КРМВ номер 207, про що, складено 

відповідний акт і зареєстровано в книзі записів державної реєстрації актів на 

право постійного користування землею за № 258, яка надана для ведення 

селянсько (фермерського) господарства. 

Рекомендувати виконавчому комітету Маловисківської міської ради 

винести та затвердити рішення «Про надання дозволу на виділення 

земельного паю неповнолітньому» та затвердити висновок Комісії з питань 

захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської міської ради 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Маловисківської міської 

ради  

 

                                                                      

                                          Л. ЛИННИК 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 грудня 2020 року                  № 416 

м. Мала Виска 

 

Про встановлення опіки та 

призначення опікуна і 

затвердження висновку 

 

 

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

Сімейного кодексу України, ст.ст. 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67 Цивільного 

кодексу України, п.п. 3, 40, 42, 57 - 60 Порядку провадження органами опіки 

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

постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання 

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

розглянувши письмове звернення гр. Клочко Любові Іванівни, 26.06.1962 

року народження, яке надійшло до виконавчого комітету міської ради 

11.11.2020 № К-2142-П, про встановлення опіки над Кубриш Ельвірою 

Анатоліївною, 18.09.2009 року народження, Клочко Кирилом 

Анатолійовичем, 27.05.2014 року народження, які у відповідності до рішення 

Маловисківського районного суду Кіровоградської області  від 06.10.2020, 

яке набрало законної сили 06.11.2020, були позбавлені батьківського 

піклування і у відповідності до рішення виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради   від 12.11.2020, № 384 «Про надання Кубриш 

Е.А., 18.08.2009р.н., Клочко К.А., 25.05.2015р.н., статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування», набули статусу дітей, позбавлених батьківського 

піклування і призначення її гр. Клочко Любові Іванівни, 26.06.1962 року 

народження, яка проживає та зареєстрована за адресою:                              

вулиця О. Ковтуна, 56, місто Мала Виска, Кіровоградської області, опікуном. 

Беручи до уваги витяг з протоколу № 12 засідання Комісії з питань 

захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 

18 листопада 2020 року та клопотання служби у справах сім’ї та дітей 

виконавчого комітету міської ради від 24 листопада 2020 року «Про 

встановлення опіки над Кубриш Ельвірою Анатоліївною, 18.09.2009 року 

народження, Клочко Кирилом Анатолійовичем, 27.05.2014 року народження і 

призначення гр. Клочко Любові Іванівни, 26.06.1962 року народження, 

опікуном» і затвердження висновку Комісії з питань захисту прав дитини 



виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 18.11.2020, 

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 Кубриш Ельвірою Анатоліївною, 18.09.2009 року 

народження, Клочко Кирилом Анатолійовичем, 27.05.2014 року народження, 

які набули статусу дітей, позбавлених батьківського піклування у 

відповідності до рішення виконавчого комітету Маловисківської міської ради 

від 12.11.2020, № 384 «Про надання Кубриш Е.А., 18.08.2009р.н., Клочко 

К.А., 25.05.2015р.н., статусу дитини, позбавленої батьківського піклування». 

2. Призначити гр. Клочко Любов Іванівну, 26.06.1962 року народження, 

опікуном над Кубриш Ельвірою Анатоліївною, 18.09.2009 року народження, 

Клочко Кирилом Анатолійовичем, 27.05.2014 року народження. 

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

Маловисківської міської ради, ознайомити гр. Клочко Любов Іванівну, 

26.06.1962 року народження з умовами встановлення опіки, правами та 

обов’язками, що виникають при встановленні опіки. 

4. За результатами розгляду питання на позачерговому засіданні Комісії з 

питань захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської міської 

ради на основі витягу з протоколу засідання Комісії від 18 листопада 2020 

року № 12, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 1 

до рішення виконкому міської 

ради  від 10.12.2020 року № 

416 

 

 

ВИСНОВОК 

Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради 

про доцільність встановлення опіки над 

Кубриш Ельвірою Анатоліївною, 18.09.2009 року народження, 

Клочко Кирилом Анатолійовичем, 27.05.2014 року народження, і 

призначення опікуна, гр. Клочко Любові Іванівни, 26.06.1962 року 

народження 

 

 На чергове засідання Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради від 18 листопада 2020 року на 

підставі письмового звернення гр. Клочко Любові Іванівни, 26.06.1962 року 

народження, яке надійшло до виконавчого комітету міської ради 11.11.2020 

№ К-2142-П, винесено питання про доцільність встановлення опіки над 

Кубриш Ельвірою Анатоліївною, 18.09.2009 року народження, Клочко 

Кирилом Анатолійовичем, 27.05.2014 року народження, які у відповідності 

до рішення Маловисківського районного суду Кіровоградської області від 

06.10.2020, яке набрало законної сили 06.11.2020, були позбавлені 

батьківського піклування і у відповідності до рішення виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради   від 12.11.2020, № 384 «Про надання Кубриш 

Е.А., 18.08.2009р.н., Клочко К.А., 25.05.2015р.н., статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування», набули статусу дітей, позбавлених батьківського 

піклування і призначення гр. Клочко Любові Іванівни, 26.06.1962 року 

народження, яка проживає та зареєстрована за адресою: вулиця О. Ковтуна, 

56, місто Мала Виска, Кіровоградської області, опікуном. 

Громадянка гр. Клочко Любов Іванівна, 26.06.1962 року народження, 

уродженка села Широкий Роздол, Братського району, Миколаївської області, 

Україна. 

Паспорт серії ЕА номер 092939, виданий 17 червня 1996 року, 

Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області. 

Громадянка України. Зареєстрована та проживає за адресою: вулиця 

Червоноармійська, 56, місто Мала Виска, Кіровоградської області. 

Не одружена. 

На обліку управління соціального захисту Маловисківської районної 

державної адміністрації не перебуває, державні соціальні допомоги не 

отримує. 

Зареєстрована та перебуває на обліку Маловисківської районної філії 

Кіровоградського обласного центру зайнятості, як безробітна. 



Отримує допомогу по безробіттю у відповідності до ч. 2 ст. 22 Закону 

України «Про загально обов’язкове державне соціальне страхування на 

випадок безробіття». Сума виплат за період з 07 серпня 2020 року по 31 

жовтня 2020 року, що складає 2806,45грн.. 

Відповідно до довідки департаменту інформаційних технологій за 

обліками МВС громадянка України гр. Клочко Любов Іванівна, 26.06.1962 

року народження, уродженка села Широкий Роздол, Братського району, 

Миколаївської області, Україна міста Мала Виска, Кіровоградської області, 

Україна на території України станом на 02.11.2020, не знятої чи не погашеної 

судимості не має та в розшуку не перебуває. 

Згідно висновку стану здоров’я від 05.11.2020 медичні протипоказання 

не знайдено.  Наркологічних, психіатричних захворювань у відповідності з 

поданою довідкою та сертифікатом не виявлено. 

Протипоказання нарколога, психіатра відсутні, що підтверджується 

відповідними сертифікатами. 

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

03.11.2020, № 2838, гр.Клочко Любов Іванівна, 26.06.1962 року народження, 

проживає разом з онуками Кубриш Ельвірою Анатоліївною, 18.09.2009 року 

народження, Клочко Кирилом Анатолійовичем, 27.05.2014 року народження, 

за адресою: вулиця О. Ковтуна, будинок 56, місто Мала Виска, 

Кіровоградської області. 

Згідно копії домової книги прописки та реєстрації за адресою вулиця О. 

Ковтуна, (Червоноармійська) 56, місто Мала Виска, Кіровоградської області, 

зареєстровані та проживають гр. Клочко Любов Іванівна, 26.06.1962 року 

народження, гр. Клочко Анна Іванівна, 25.02.1992 року народження, Кубриш 

Ельвірою Анатоліївною, 18.09.2009 року народження, Клочко Кирилом 

Анатолійовичем, 27.05.2014 року народження. 

Відповідно до довідки – характеристики від 03.11.2020 № 2958, наданої 

виконавчим комітетом Маловисківської міської ради гр. Клочко Любові 

Іванівні, 26.06.1962 року народження, яка проживає та зареєстрована за 

адресою: вулиця О. Ковтуна, будинок 56, місто Мала Виска, Кіровоградської 

області, компрометуючі матеріали відносно гр. Клочко Л.І., 26.06.1962р.н., 

відсутні. 

Громадянка Клочко Любов Іванівна, 26.06.1962 року народження, у 

відповідності до договору купівлі-продажу, серія та номер 217, виданий 

05.02.2007, приватним нотаріусом Маловискіського нотаріального округу 

Кіровоградської області Цимбалюк О.М., є власником житлового будинку за 

адресою: вулиця Червоноармійська, будинок 56, місто Мала Виска, 

Кіровоградської області. 

На підставі інформаційної довідки за номером 232005129 від 

11.11.2020 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру 

прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного 

реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта, 

виданої державним реєстратором Маловисківвської міської ради, 

Кіровоградської області станом на 11.11.2020, обтяження, арешти, заборони 



відчуження іпотеки на нерухоме майно (житловий будинок) за адресою: 

будинок 56, вулиця Квіткова, місто Мала Виска, Кіровоградської області, 

відомості відсутні. 

Мотиви встановлення опіки полягають в тому, що малолітні Кубриш 

Ельвіра Анатоліївна, 18.09.2009 року народження, Клочко Кирило 

Анатолійович, 27.05.2014 року народження, у відповідності до рішення 

Маловисківського районного суду Кіровоградської області від 06.10.2020, 

яке набрало законної сили 06.11.2020, були позбавлені батьківського 

піклування і у відповідності до рішення виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради   від 12.11.2020, № 384 «Про надання Кубриш 

Е.А., 18.08.2009р.н., Клочко К.А., 25.05.2015р.н., статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування», набули статусу дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

На підставі заяви гр. Клочко Любові Іванівни, 26.06.1962 року 

народження від 19.02.2020, «Про тимчасове влаштування онуків Кубриш 

Ельвіра Анатоліївна, 18.09.2009 року народження, Клочко Кирило 

Анатолійович, 27.05.2014 року народження, до її сім'ї»,     які залишились без 

батьківського піклування», та поданих документів, які надійшли до 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради та наказу начальника 

служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради, № 2/в від 19.02.2020   «Про тимчасове влаштування 

неповнолітніх дітей, які залишились без батьківського піклування», 

малолітніх дітей онуків Кубриш Ельвіра Анатоліївна, 18.09.2009 року 

народження, Клочко Кирило Анатолійович, 27.05.2014 року народження, до 

її сім'ї баби  гр. Клочко Любові Іванівни, 26.06.1962 року народження, яка 

проживає за адресою; вулиця О.Ковтуна, будинок 56, місто Мала Виска, 

Кіровоградської області на тимчасове проживання та виховання до 

прийняття рішення щодо визначення постійної форми влаштування дітей. 

Обстеживши умови проживання сім’ї гр. Клочко Любові Іванівни, 

26.06.1962 року народження, матеріальне забезпечення, статус сім’ї, 

взаємовідносини в сім’ї і відповідні документи. 

Беручи до уваги, матеріальне забезпечення, статус, взаємовідносини 

між бабою  гр. Клочко Л.І. та онуками Кубриш Е.А., Клочко Л.І., враховуючи 

думку дітей та відповідні документи, й те, що опіка встановлюється з метою 

забезпечення особистих немайнових прав та інтересів малолітніх, 

неповнолітніх осіб, а також повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не 

можуть самостійно здійснювати свої права та обов’язки. Опікун або 

піклувальник призначаються переважно з осіб, які перебувають у сімейних, 

родинних відносинах з підопічним, з урахуванням особистих стосунків між 

ними, можливості особи виконувати обов’язки опікуна чи піклувальників. 

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

при встановленні опіки, гр. Клочко Любов Іванівна, 26.06.1962 року 

народження, ознайомлена. 

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

Закону України «Про місцеве самоврядування в України», статтями 55, 56, 



58, 59, 60, 61, 62, 63 Цивільного кодексу України, Правилами опіки та 

піклування, затвердженими наказом Державного комітету України у справах 

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

України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 № 

34/166/131/88. 

Комісія з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради, вважає за доцільне: 

- встановити опіку над Кубриш Ельвірою Анатоліївною, 18.09.2009 року 

народження, Клочко Кирилом Анатолійовичем, 27.05.2014 року народження; 

- призначити опікуном гр. Клочко Любов Іванівна, 26.06.1962 року 

народження. 

Рекомендувати виконавчому комітету Маловисківської міської ради 

винести та затвердити рішення «Про встановлення опіки та призначення 

опікуна» і затвердити висновок Комісії з питань захисту прав дитини 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради. 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради                            Л. ЛИННИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 грудня 2020 року              № 417 

м. Мала Виска 

 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської 

ради    № 381 від 12 листопада 

2020 

 

Керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21 

листопада 2013 року № 895   «Про затвердження порядку взаємодії суб’єктів 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих 

обставинах», пункту 18 постанови Кабінету Міністрів України від 21 

листопада 2013 року № 896 «Про затвердження Порядку виявлення сімей 

(осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм 

соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)», 

пункту 3, розділу 6, Наказу Міністерства соціальної політики № 318 від 31 

березня 2016 року «Про затвердження державного стандарту соціального 

супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах», 

клопотання служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської 

ради від 24 листопада 2020 року і витягу з протоколу № 12 від 18 листопада                 

2020 року Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету міської 

ради, виконавчий комітет Маловисківської міської ради; - 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до рішення № 381 від 12 листопада 2020 року та 

затвердити в новій редакції: 

- список дітьми, які перебувають під соціальним супроводом у 

відповідності до наказу Міністерства соціальної політики від 11.08.2017 № 

1307 «Про затвердження державного стандарту соціального супроводу сімей, 

у яких виховуються діти-сироти, діти позбавлених батьківського піклування» 

що проживають на території Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади; 

- список сімей з дітьми, які перебувають під соціальним супроводом, що 

опинились у складних життєвих обставинах у відповідності до наказу 



Міністерства соціальної політики від 31.03.2016 № 318 «Про затвердження 

Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у 

складних життєвих обставинах» що проживають на території 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади (згідно додатку 

№ 1). 

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 

Маловисківської міської 

ради  від 10.12.2020 року № 

417 

 

 

Список дітей, які перебувають під соціальним супроводом у 

відповідності до наказу Міністерства соціальної політики від 11.08.2017 

№ 1307 «Про затвердження державного стандарту соціального супроводу 

сімей, у яких виховуються діти-сироти, діти позбавлених батьківського 

піклування» 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по-

батькові дитини, 

дата рік, 

народження, яка 

має статус дитини-

сироти, дитини 

позбавленої 

батьківських прав 

Прізвище, ім’я, по-

батькові батьків, 

опікунів, 

піклувальників, 

прийомних батьків, 

батьків вихователів 

інших осіб, які є 

законними 

представниками 

дитини/ дітей 

Місце, реєстрації 

проживання дитини, 

яка має статус дитини-

сироти, дитини 

позбавленої 

батьківських прав 

1. 

Чабан Вікторія 

Сергіївна, 

25.10.2008р.н., 

Чабан Владислав 

Сергійович, 

07.10.2009р.н., 

Чабан Іван 

Сергійович, 

20.01.2012р.н. 

Чабан Тетяна 

Василівна, 

19.05.1959р.н. - 

опікун 

вулиця Київська, 66, 

місто Мала Виска, 

Кіровоградської області 

2. 

Корнєєв Євген 

Олегович, 

26.10.2006р.н., 

Воротнюк Михайло 

Олександрович, 

02.01.2018р.н. 

Лойтра Тетяна 

Ростиславівна, 

23.09.1959р.н. - 

опікун 

вулиця Квіткова, 72, 

місто Мала Виска, 

Кіровоградської області 

3. 

Кубриш Ельвірою 

Анатоліївною, 

18.09.2009р.н., 

Клочко Кирилом 

Анатолійовичем, 

27.05.2014р.н. 

Клочко Любов 

Іванівна, 

26.06.1962р.н. - 

опікун 

вулиця О. Ковтуна, 56, 

місто Мала Виска, 

Кіровоградської області 

 



Список сімей з дітьми, які перебувають під соціальним супроводом, що 

опинились у складних життєвих обставинах у відповідності до наказу 

Міністерства соціальної політики від 31.03.2016 № 318 

«Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей 

(осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах» що 

проживають на території Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по-батькові 

батьків, опікунів, 

піклувальників, прийомних 

батьків, батьків вихователів 

інших осіб, які є законними 

представниками дитини/ дітей 

Прізвище, ім’я, по-батькові 

дитини, яка проживає в сім’ї 

1. 

Чорна Яна Олександрівна, 

07.01.1984р.н., Грузін Сергій 

Сергійович, 22.10.1989р.н. 

Чорний Данило Андрійович, 

03.01.2004р.н., Чорний Дмитро 

Русланович, 11.11.2006р.н., Грузін 

Софія Сергіївна, 12.02.2015р.н. 

2. 

Пантилєєва Наталія Іванівна, 

22.01.1974р.н., Болотський 

Олександр Анатолійович, 

20.10.1968р.н. 

Скічко Максим Іванович, 

18.11.2002р.н., Скічко Надія Іванівна, 

12.12.2005р.н., Пантилєєва Таїсія 

Олександрівна, 03.05.2008р.н., 

Пантилєєв Дмитро Олександрович, 

13.03.2010р.н., Пантилєєв Ігнат 

Олександрович, 01.03.2014р.н. 

3. 

Шупейко Наталії Іванівни, 

11.12.1985р.н., Переверзєв 

Віктор Олександрович, 

01.01.1986р.н. 

Шупейко Вікторія Вікторівна, 

29.01.2019р.н., Шупейко Анастасія 

Вікторівна,                     

16.11.2015р.н., Шупейко Крістіна 

Дмитрівна 23.02.2013р.н., Шупейко 

Артем Дмитрович, 06.02.2010р.н., 

Шупейко Вадим Олександрович, 

24.05.2007р.н., Шупейко Сергій 

Володимирович, 09.01.2006р.на. 

 
 
 
Керуючий справами виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради            Л. ЛИННИК 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 грудня 2020 року № 418 

м. Мала Виска 

 

 

Про затвердження Плану заходів щодо  

запобігання та протидії корупції у  

виконавчому комітеті Маловисківської міської ради  

та її структурних підрозділах на 2021 рік  

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні 

від 21.05.97 року, із змінами, Закону України «Про запобігання корупції» № 

1700- VII від 14.10.2014 року ,із змінами внесеними згідно із Законами № 77-

VIII від 28.12.2014 року, № 198-VIII від 12.02.2015 року,  № 2704-VIII від 

25.04.2019,ВВР,2019,№21,ст.81№113-IXвід19.09.2019№140-IXвід 02.10.2019, 

з метою покращення роботи виконавчого комітету Маловисківської міської 

ради та її структурних підрозділів з питань запобігання та  протидії корупції, 

неухильного дотримання конституційних прав і свобод людини в інтересах 

утвердження законності і правопорядку, керуючись вимогами Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітету  

Маловисківської міської ради,- 

 

1. Затвердити План заходів щодо запобігання та протидії корупції у 

виконавчому комітеті Маловисківської міської ради та її структурних 

підрозділах на 2021 рік. 

2. Уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції у 

виконавчому апараті міської ради  - Т.В. Захватихаті здійснювати  контроль 

за  виконанням посадовими особами зазначеними в Плані заходів щодо 

запобігання та протидії корупції у виконавчому комітеті Маловисківської 

міської ради на 2021 рік – відповідно до   їх посадових обов’язків. 

 

 Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                    О.БАКАЛІНСЬКИЙ 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#n717
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#n717
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/113-20#n48
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/113-20#n48


                                                                                  Додаток 1 

до рішення виконавчого 

комітету  Маловисківської 

ради від 10.12. 2020 року № 

418 

 

План 

заходів щодо запобігання та протидії корупції у виконавчому комітеті 

Маловисківської міської ради на 2021 рік 

№ 
п/п 

Назва заходів Термін 
виконання 

Відповідальні за виконання 

1. Забезпечувати якісний 

добір і розстановку кадрів 

на засадах 

неупередженого 

конкурсного відбору, їх 

об’єктивну атестацію, 

щорічну оцінку 

виконання  посадовими 

особами органів 

місцевого самовря-

дування покладених на 

них обов’язків і завдань. 

Протягом 

2021 року 

Конкурсна комісія на заміщення 

вакантних посад у виконавчому 

апараті обласної ради, відділ 

правового забезпечення та 

кадрової роботи виконавчого 

комітету ради 

2. Забезпечувати 

попередження осіб, які 

претендують на зайняття 

посад у виконавчому 

апараті ради, про 

спеціальні обмеження, 

встановлені Законами 

України «Про службу в 

органах місцевого 

самоврядування» та 

Законом України «Про 

запобігання корупції». 

Протягом  

2021 року 

Начальник загального відділу 

виконавчого комітету міської 

ради 

3. Забезпечувати 

попередження осіб, які 

звільняються або іншим 

чином припиняють 

Протягом 

2021 року 

Начальник загального відділу  

виконавчого комітету ради 



діяльність, пов’язану з 

виконанням функцій 

місцевого 

самоврядування, про 

встановлені обмеження. 

4. Забезпечувати 

проведення спеціальної 

перевірки відомостей 

щодо осіб, які 

претендують на зайняття 

посад посадових осіб у 

виконавчому комітеті 

ради 

Протягом 

2021 року 

Начальник загального відділу 

виконавчого комітету ради 

5. Організувати подання 

суб’єктами декларування 

шляхом заповнення на 

офіційному веб-сайті 

Національного агентства 

з питань запобігання 

корупції (далі - 

Національне агентство) 

декларацію особи, 

уповноваженої на 

виконання функцій 

 місцевого 

самоврядування (далі – 

декларації) за 2020 рік за 

формою, що визначена 

Національним агентством 

у встановленому 

законодавством порядку 

До 

01.04.2021 

року 

 уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення 
корупції в апараті міської ради, а 
також щодо керівників 
комунальних підприємства, 
установ, організацій, закладів, які 
призначені на посаду міським 
головою. 
уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення 
корупції щодо депутатів міської 
ради. 

6 Здійснити перевірку 

фактів подання 

керівництвом ради, 

посадовими особами 

виконавчого комітету 

ради електронних 

декларацій та 

повідомляти Національне 

агентство про випадки 

неподання чи 

Протягом 10 

робочих днів 

з граничної 

дати подання 

таких 

декларацій 

Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення 

корупції у виконавчому комітеті 

ради 



несвоєчасного подання 

таких декларацій у 

визначеному ним порядку 

відповідно до статті 49 

Закону України «Про 

запобігання корупції». 

7. Надавати суб’єктам 

звернення до виконавчого 

комітету ради своєчасно 

достовірну, в повному 

обсязі інформацію, яка 

підлягає наданню 

відповідно до Законів 

України «Про 

інформацію», «Про 

доступ до публічної 

інформації», «Про 

звернення громадян», 

«Про запобігання 

корупції». 

Протягом 

2021 року 

Керівництво ради, керівники 

відділів  та структурних 

підрозділів виконавчого комітету 

ради 

8. Надавати, у межах 

компетенції, методичну 

допомогу щодо 

застосування 

антикорупційного 

законодавства 

працівникам виконавчого 

комітету ради, депутатам 

ради 

Протягом 

2021 року 

уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення 
корупції в апараті міської ради, а 
також щодо керівників 
комунальних підприємства, 
установ, організацій, закладів, які 
призначені на посаду міським 
головою. 
уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення 
корупції щодо депутатів міської 
ради. 

9. Оприлюднювати на 

офіційному веб-сайті у 

рубриці «Запобігання 

проявам корупції» 

інформацію про вжиті 

заходи щодо запобігання 

корупції, в тому числі 

поповнювати та 

систематично 

оновлювати 

антикорупційні 

матеріали, рубрики щодо 

Протягом 

2021 року 

уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення 
корупції в апараті міської ради, а 
також щодо керівників 
комунальних підприємства, 
установ, організацій, закладів, які 
призначені на посаду міським 
головою. 
уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення 
корупції щодо депутатів міської 
ради. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80


підвищення прозорості та 

ефективності державних 

закупівель 

10. Забезпечити механізм 

зворотного зв’язку з 

громадськістю щодо 

повідомлень про факти 

корупційних 

правопорушень шляхом 

функціонування існуючої 

постійно діючої 

електронної поштової 

адреси  

Протягом 

2021 року 

уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення 
корупції в апараті міської ради, а 
також щодо керівників 
комунальних підприємства, 
установ, організацій, закладів, які 
призначені на посаду міським 
головою. 
уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення 
корупції щодо депутатів міської 
ради. 

11. Проводити для осіб, 

уповноважених на 

виконання функцій 

органів місцевого 

самоврядування, 

депутатів ради навчання 

із вивчення та 

роз’яснення 

антикорупційного 

законодавства. 

Протягом 

2021 року 

уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення 
корупції в апараті міської ради, а 
також щодо керівників 
комунальних підприємства, 
установ, організацій, закладів, які 
призначені на посаду міським 
головою. 
уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення 
корупції щодо депутатів міської 
ради. 

12. Брати участь у 

проведенні експертизи 

проектів нормативно-

правових актів ради, 

організаційно-

розпорядчих документів, 

що видаються 

керівництвом ради, з 

метою виявлення причин, 

що призводять чи можуть 

призвести до вчинення 

корупційних або 

пов’язаних з корупцією 

правопорушень 

Протягом 

2021 року 

Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення 

корупції у виконавчому комітеті 

ради 

13. Повідомляти у письмовій 

формі керівництво ради 

та спеціально 

У разі вияв-

лення ко- 

рупційного 

уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення 
корупції в апараті міської ради, а 
також щодо керівників 



уповноважені суб’єкти у 

сфері протидії корупції 

про факти, що можуть 

свідчити про вчинення 

корупційних 

правопорушень 

посадовими особами 

органу місцевого 

самоврядування. 

або пов’яза- 

ного з ко- 

рупцією пра 

вопорушен- 

ня чи одер- 

жання ін- 

формації про 

вчинення 

такого пра-

вопорушення 

комунальних підприємства, 
установ, організацій, закладів, які 
призначені на посаду міським 
головою. 
уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення 
корупції щодо депутатів міської 
ради. 

14. Проводити відповідні 

службові розслідування 

(перевірки) відносно осіб, 

уповноважених на 

виконання функцій 

органів місцевого 

самоврядування, у 

випадку встановлення 

факту недодержання 

такими особами 

антикорупційного 

законодавства. 

Протягом 

2021 року 

Керуючий справами виконавчого 
комітету ради, уповноважена 
особа з питань запобігання та 
виявлення корупції в апараті 
міської ради, а також щодо 
керівників комунальних 
підприємства, установ, 
організацій, закладів, які 
призначені на посаду міським 
головою. 
уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення 
корупції щодо депутатів міської 
ради. 

15. Розглядати анонімні 

повідомлення про 

порушення вимог 

антикорупційного 

законодавства, якщо 

наведена у них 

інформація стосується 

конкретної особи, містить 

фактичні дані, які можуть 

бути перевірені. 

Протягом 

2021 року 

уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення 
корупції в апараті міської ради, а 
також щодо керівників 
комунальних підприємства, 
установ, організацій, закладів, які 
призначені на посаду міським 
головою. 
уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення 
корупції щодо депутатів міської 
ради. 

16. Брати участь у 

проведенні внутрішнього  

аудиту за цільовим, 

ефективним 

використанням 

бюджетних коштів з 

метою створення дієвого 

механізму протидії 

правопорушенням і 

Протягом 

2021 року 

уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення 
корупції в апараті міської ради, а 
також щодо керівників 
комунальних підприємства, 
установ, організацій, закладів, які 
призначені на посаду міським 
головою. 
уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення 
корупції щодо депутатів міської 
ради. 



зловживанням у 

бюджетній сфері. 

17. Вживати у межах 

повноважень заходів 

щодо запобігання та 

врегулювання конфлікту 

інтересів у посадових осіб 

виконавчого апарату ради 

Протягом 

2021 року 

Міський голова, заступники 

міського голови, керуючий 

справами, керівники відділів, 

структурних підрозділів 

виконавчого комітету ради 

Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення 

корупції 

18. Забезпечити ведення 

обліку посадових осіб 

виконавчого комітету, 

притягнутих до 

відповідальності за 

вчинення корупційних 

правопорушень. 

Протягом 

2021 року 

Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення 

корупції 

  

Виконавцям вищезазначених заходів інформувати до 10 січня 2022 року 

уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у 

виконавчому комітеті міської  ради про хід виконання цього Плану. 

 

 

 

Керуючий справами  виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради                                                         Л.ЛИННИК 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 грудня 2020 року 

 

           № 419 

м. Мала Виска 

 

 Про виділення грошової допомоги на відшкодування 

 компенсації за проїзд окремим пільговим категоріям 

 громадян на приміських та міжміських маршрутах загального 

 користування автомобільним транспортом по території  

 об’єднаної територіальної громади  

 

         Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» , 

рішенням Маловисківської міської ради від 28.11.2019 року № 1872 « Про 

затвердження Програми відшкодування компенсації за перевезення окремих 

пільгових категорій громадян на приміських та міжміських маршрутах 

загального користування автомобільним транспортом по території 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 

роки», виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

       1. Надати грошову допомогу для відшкодування компенсації за проїзд 

окремим пільговим категоріям громадян на приміських та міжміських 

маршрутах загального користування автомобільним транспортом по 

території  об’єднаної територіальної громади, згідно доданих списків на 

загальну суму 3 403,52  грн. 

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

«Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом 

окремим категоріям громадян». 

       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

 

Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                    О.БАКАЛІНСЬКИЙ 



 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 грудня 2020 року № 420 

м. Мала Виска 

 

Про виділення матеріальної допомоги  

для забезпечення осіб з інвалідністю  

та дітей з інвалідністю технічними  

засобами для використання в  

побутових умовах  

  

         Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

рішенням Маловисківської міської ради сьомого скликання від 28 листопада 

2019 року № 1869 «Про затвердження Програми забезпечення осіб з 

інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними засобами для використання в 

побутових умовах на 2020 -2022 роки», виконавчий комітет Маловисківської 

міської ради,-  

  

В И Р І Ш И В: 

  

1. Надати матеріальну допомогу для забезпечення осіб з інвалідністю та 

дітей з інвалідністю технічними засобами громадянам 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади, згідно 

доданих списків на загальну суму 2 953,70  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 

  



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  10 грудня  2020 року № 421 

м. Мала Виска 

 

Про відшкодування вартості проїзду 

до санаторно - курортного комплексу 

для оздоровлення громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи та 

проживає на території 

Маловисківської міської  об’єднаної 

територіальної громади  на 2020-2022 

роки. 

 

         Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

рішенням Маловисківської міської ради від 28.11.2019 року № 1867 « Про 

затвердження Програми соціального захисту громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської  катастрофи та проживають на території 

Маловисківської міської  об’єднаної територіальної громади  на 2020-2022 

роки», виконавчий комітет Маловисківської  міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

       1. Надати матеріальну допомогу для відшкодування вартості проїзду до 

санаторно - курортного комплексу для оздоровлення громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та проживають на 

території Маловисківської міської  об’єднаної територіальної громади  , 

згідно додатків, на загальну суму 1017,21 грн. 
        2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3033 

«Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом 

окремим категоріям громадян». 

       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                    О.БАКАЛІНСЬКИЙ 



 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  10 грудня  2020 року                     № 422 

м. Мала Виска 

 

Про погодження Програми 

забезпечення житлом учасників 

бойових дій, осіб з інвалідністю 

внаслідок війни ІІІ групи з  числа 

учасників АТО/ООС, які 

перебувають на квартирному 

обліку в Маловисківській міській 

раді на 2021 – 2023  роки 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

Законом України «Про державні цільові програми»,  відповідно до 

ст..ст.45,46 Житлового Кодексу Української РСР,  Закону України ,,Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", постанови  Кабінету 

Міністрів України від 19.10.2016 №719 ,,Питання забезпечення житлом 

деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України, а також членів їх сімей»,   виконавчий 

комітет Маловисківської  міської ради,- 

 

ВИРІШИВ: 

1. Погодити  Програму та Порядок забезпечення житлом учасників 

бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи з  числа 

учасників АТО/ООС, які перебувають на квартирному обліку в 

Маловисківській міській раді на 2021 – 2023  роки  (додається). 

2. Дане рішення подати на затвердження на чергове засідання  сесії 

Маловисківської міської ради. 

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 



 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 грудня   2020 року № 423 

м. Мала Виска 

 

Про погодження Програми та 

Положення  про надання 

одноразової  матеріальної 

допомоги громадянам 

Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної 

громади на 2021-2023 роки 

 

Керуючись  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб», Закону України "Про особливості державної політики із 

забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими 

територіями в Донецькій та Луганській областях", Закону України “Про 

державні цільові програми”, з метою реалізації додаткових соціальних 

гарантій для учасників антитерористичної операції (далі АТО), заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування  збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що 

здійснюється шляхом проведення операції об’єднаних сил (далі – ООС), 

членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників АТО (ООС), постраждалих 

учасників Революції Гідності та сімей загиблих під час подій на Майдані, 

матеріальної підтримки малозабезпечених верств населення громади, воїнів-

інтернаціоналістів, а також осіб які проходять довгострокове лікування та 

проживають на території Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади,   виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити Програму та Положення про надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2021-2023 роки  (додається). 



2. Дане рішення подати на затвердження на  чергове засідання  сесії 

Маловисківської міської ради. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  10 грудня  2020 року № 424 

м. Мала Виска 

 

Про погодження Програми 

зайнятості населення 

Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2021-

2023 роки 

 

 

Керуючись  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

Закону України «Про державні цільові програми», Закону України “Про 

зайнятість населення ” та розглянувши  розпорядження голови 

Кіровоградської обласної державної адміністрації,   виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради,- 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити  Програму зайнятості населення Маловисківської міської 

ради на 2021 -2023 роки (далі - Програма ), що додається. 

2. Дане рішення подати для затвердження на чергове засідання сесії 

Маловисківської міської ради. 

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 

 

 

 

  

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  10 грудня  2020 року № 425 

 

м. Мала Виска 

 

Про погодження Програми 

соціального захисту 

малозабезпечених верств 

населення Маловисківської 

міської об’єднаної територіальної 

громади на 2021-2023 роки 

 

 

Керуючись  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

Закону України «Про державні цільові програми», Закону України «Про 

основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 

Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та 

інших громадян похилого віку в Україні», Закону України «Про охорону 

дитинства», Державної цільової програми «Національний план дій з 

реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю», Закону України «Про 

освіту», Закону України «Про дошкільну освіту» та з метою здійснення 

заходів, спрямованих на посилення соціального захисту  про ветеранів війни 

та праці, осіб з інвалідністю, людей похилого віку, задоволення їх життєвих 

потреб та повсякденних запитів, надання соціальної підтримки та 

матеріальної допомоги та інших малозабезпечених категорій населення,   

виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити  Програму соціального захисту малозабезпечених верств 

населення  Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади 

на 2021-2023 роки  (додається). 

2. Затвердити Положення про надання матеріальної допомоги 

малозабезпеченим верствам населення (додається). 



3. Дане рішення подати для затвердження на чергове засідання  сесії 

Маловисківської міської ради. 

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 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  10 грудня  2020 року 

№ 426 

м. Мала Виска 

 

Про погодження Програми 

забезпечення відпочинком та 

оздоровленням дітей з 

інвалідністю, які проживають на 

території Маловисківської ОТГ 

на 2021 -2023 роки 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України «Про державні цільові програми», Постанови  Кабінету  

Міністрів  України  від  31  січня  2007  року  № 106  « Про  затвердження  

Порядку  розроблення  та  виконання  державних  цільових  програм», Закону 

України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» 

та з метою забезпечення дітей з інвалідністю відпочинком та оздоровленням,   

виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити  Програму забезпечення відпочинком та оздоровленням дітей з 

інвалідністю, які проживають на території Маловисківської ОТГ на 2021 - 

2023 роки (додається). 

2. Затвердити Порядок направлення дітей з інвалідністю до дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів місцевого бюджету 

(додається). 

3. Дане рішення подати для затвердження на чергове засідання  сесії 

Маловисківської міської ради. 

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 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  10 грудня  2020 року № 427 

м. Мала Виска 

 

Про погодження Програми 

відшкодування компенсації за 

перевезення окремих пільгових 

категорій громадян на приміських 

та міжміських маршрутах 

загального користування 

автомобільним транспортом по 

території Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної 

громади на 2021-2023 роки 

 

Керуючись  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

Законом України «Про державні цільові програми», вимог Закону України 

«Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 

Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та 

інших громадян похилого віку в Україні», Закону України «Про соціальний і 

правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», Закону України 

«Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», Закону України 

«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи», Закону України «Про охорону дитинства», 

Бюджетного Кодексу України, Закону України «Про автомобільний 

транспорт»,  Постанови КМУ №  197 від 14.03.2018 року «Деякі питання 

надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту 

загального користування на міських приміських та міжміських маршрутах» 

та з метою забезпечення права безкоштовного проїзду автомобільним 

транспортом загального користування на приміських та міжміських 

маршрутах в межах Маловисківської ОТГ,   виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради,- 

 

ВИРІШИВ: 

 



1. Погодити  Програму відшкодування компенсації за перевезення 

окремих пільгових категорій громадян на приміських та міжміських 

маршрутах загального користування автомобільним транспортом по 

території Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади 

на 2021-2023 роки  (додається). 

2. Затвердити Положення відшкодування компенсації за проїзд окремим 

пільговим категоріям громадян на приміських та міжміських 

маршрутах загального користування автомобільним транспортом по 

території  об’єднаної територіальної громади (додається). 

3. Дане рішення подати для затвердження на чергове засідання  сесії 

Маловисківської міської ради. 

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 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  10 грудня  2020 року № 428 

м. Мала Виска 

 

Про погодження Програми фінансування 

компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги та 

проживають на території 

Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2021-2023 

роки 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до вимог Постанови КМУ від 29.04.2004 року № 558 “Про 

затвердження Порядку призначення та виплати компенсації особам, які 

надають соціальні послуги”, Постанови Кабінету Міністрів України від 23 

вересня 2020 року № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації 

фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній 

основі», Закону України “Про державні цільові програми” та з метою 

соціального захисту громадян, які надають соціальні послуги та проживають 

на території Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади,   

виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

ВИРІШИВ: 

1. Погодити  Програму фінансування компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги та проживають на території 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-

2023 роки  (додається).. 

2. Дане рішення подати для затвердження на чергове засідання сесії 

Маловисківської міської ради. 

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 

  



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  10 грудня  2020 року № 429 

м. Мала Виска 

 

Про погодження програми 

забезпечення осіб з інвалідністю 

та дітей з інвалідністю 

технічними засобами для 

використання в побутових умовах 

на 2021 -2023 роки 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України “Про державні цільові програми ”,вимогами Постанови  

Кабінету  Міністрів  України  від  31  січня  2007  року  № 106  «Про  

затвердження  Порядку  розроблення  та  виконання  державних  цільових  

програм», Постанови  КМУ  «Про затвердження Порядку забезпечення осіб з 

інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами» від 

03.12.2009 року № 1301 та з метою забезпечення осіб з інвалідністю та дітей 

з інвалідністю технічними засобами для використання в побутових умовах,   

виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

ВИРІШИВ: 

1. Погодити  Програму забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з 

інвалідністю технічними засобами для використання в побутових 

умовах на 2021 - 2023 роки (додається). 

2. Затвердити Положення про відшкодування витрат на забезпечення осіб 

з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними засобами для 

використання в побутових умовах на 2021 - 2023 роки (додається). 

3. Дане рішення подати для затвердження на чергове засідання  сесії 

Маловисківської міської ради. 

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 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  10 грудня  2020 року № 430 

м. Мала Виска 

 

Про погодження Програми 

соціального захисту громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи та 

проживають на території 

Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної 

громади на 2021-2023 роки 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи»,  Законом України “Про державні 

цільові програми” та з метою соціального захисту громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи та проживають на території 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади,   виконавчий 

комітет Маловисківської міської ради,- 

 

ВИРІШИВ: 

1. Погодити  Програму соціального захисту громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи та проживають на території 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-

2023 роки  (додається). 

2.  Затвердити Положення надання матеріальної допомоги до Дня пам’яті 

Чорнобильської катастрофи (додається). 

3. Дане рішення подати на розгляд черговій сесії Маловисківської міської 

ради. 

4.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

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

 

Перший заступник міського 

голови з питаньдіяльності 

виконавчих органів ради                     

 

 

 

                     О.БАКАЛІНСЬКИЙ 



 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  10 грудня  2020 року № 431 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження протоколу засідання 

місцевої комісії з питань формування 

пропозицій щодо потреби в субвенції з 

державного  бюджету місцевим бюджетам 

на проектні будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, 

забезпечення житлом дітей – сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб 

з їх числа   

 Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 

2017 року №877 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2020 році 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні будівельно-

ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 

інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей 

– сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа», з 

урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 01 

червня 2020 року №515, рішення виконавчого комітету міської ради від 09 

липня 2020 року №252 «Про створення місцевої комісії з питань формування 

пропозицій щодо потреби в субвенції з державного  бюджету місцевим 

бюджетам на проектні будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 

сімейних, забезпечення житлом дітей – сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа», керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Маловисківської 

міської ради,- 

 



В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити Протокол засідання місцевої комісії з питань 

формування пропозицій щодо потреби в субвенції з державного  

бюджету місцевим бюджетам на проектні будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 

інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення 

житлом дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа   від 30.11.2020 № 2 (додається). 

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

виконавчого комітету Маловисківської міської ради подати дане 

рішення і Протокол засідання місцевої комісії від 30.11.2020 року № 

2 службі у справах дітей Кіровоградської обласної державної 

адміністрації. 

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 10.12.2020 р. № 431

  

 

ПРОТОКОЛ 

 

засідання комісії з питань формування пропозицій стосовно потреби щодо 

спрямування коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа, і визначення дітей, яким буде придбано житло 

або призначено грошову компенсацію 

 

 30 листопада 2020 року             №___2___ 

 

м. Мала Виска 

 

Головувала: 

 

ЖОВТИЛО Алла Василівна  – заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради – Заступник Голови комісії 

 

ПРИСУТНІ: Жовтило А.В., Шпак Т.М., Похила Л.В.,  Пісний С.А., 

Міренкова І.П., Захватихата П.В., Захватихата Т.В., Анусевич Я.В., Драна 

А.В., Барановський О.М., Шпак А.В.  

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради,  начальник відділу соціального захисту населення, праці та охорони 

здоров’я виконавчого комітету, завідувач сектору фінансів та 

бухгалтерського обліку Маловисківської міської ради,  завідувач сектору 

містобудування та архітектури відділу житлово-комунального господарства, 

інвестицій та проектної діяльності Маловисківської міської ради, спеціаліст 

ІІ категорії відділу соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я 

виконавчого комітету,  начальник служби у справах сім’ї та дітей 

виконавчого комітету, начальник юридичного відділу Маловисківської 

міської ради, спеціаліст ІІ категорії юридичного відділу Маловисківської 

міської ради, інспектор служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради, інспектор сектору містобудування та 

архітектури відділу житлово-комунального господарства, інвестицій та 

проектної діяльності Маловисківської міської ради, начальник відділу освіти, 

молоді та спорту Маловисківської міської ради. 

 

ВІДСУТНІ: Гульдас Ю.Л., Анусевич А.О. 



Міський голова, спеціаліст ІІ категорії служби у справах сім’ї та дітей 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради. 

 

 

 

Порядок денний:  
 

1. Питання щодо прийняття рішення місцевою комісією у разі не 

використання права на отримання житла за рахунок грошової 

компенсації першим кандидатом за квартирною чергою. 

2. Питання щодо направлення звернення до регіональної комісії про 

передачу права на отримання житла  наступній дитині, яка 

перебуває у загальному списку на квартирній черзі. 

 

СЛУХАЛИ: 

ДРАНУ Аллу Василівну – інспектора служби у справах сім’ї та дітей,яка 

повідомила, що Веретенін Володимир Валерійович, 16.01.1997 р.н. має 

статус дитини-сироти відповідно до розпорядження голови Маловисківської 

районної державної адміністрації від 3 грудня 2008 року № 704-р «Про 

надання статусу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» 

та перебуває у загальному списку дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі, які досягли 23-

річного віку протягом поточного бюджетного року, які перебувають на 

обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов за порядковим 

№1. Так як інформація щодо місця реєстрації вказаної особи відсутня, 

відповідно до довідки про реєстрацію місця проживання від 20 липня 2020 

року № 1311, Маловисківською міською радою було надіслано запит до 

Державної установи «Кропивницький слідчий ізолятор» щодо надання 

інформації про перебування Веретеніна В.В. в місцях позбавлення волі. 

Відповідно до листа ДУ «Кропивницького слідчого ізолятора» від 30.09.2020 

року № 7/6146/Чбн, Веретенін Володимир Валерійович, 16.07.1997 р.н., 

засуджений 03.02.2020 року Маловисківським районним судом 

Кіровоградської області за ч.3 ст.185, ст.. 71 ККУ до 4 років 2 місяців 

позбавлення волі. Кінець строку – 06.04.2023 року. 16.07.2020 року вибув для 

подальшого відбування покарання до ДУ «Арбузинська ВК (№ 83)» 

Миколаївської області. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

ЖОВТИЛО Алла Василівна – заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради, Заступник Голови Комісії,  яка 

повідомила присутніх, що Маловисківською міською радою 8 жовтня 2020 

року було надіслано листа на електронну адресу та рекомендований лист з 

повідомленням до ДУ «Арбузинської ВК (№ 83)», в якому були надані 



роз’яснення щодо права Веретеніна В.В. на отримання житла за рахунок 

субвенції з державного бюджету (отримали 27.10.2020 року). Додатково до 

листа було надіслано розписку про отримання та ознайомлення з листом.  

Також Веретеніну В.В. були запропоновані  послуги незалежного юриста, 

який прибув до ДУ «Арбузинської ВК (№ 83)» 11 жовтня 2020 року для 

укладення договору про представлення його інтересів. Від юридичних послуг 

Веретенін Володимир Валерійович відмовився, не надавши жодних 

пояснень. Веретенін Володимир Валерійович до Маловисківської міської 

ради у встановлений законодавством термін із заявою не звернувся. 

 

 Враховуючи вищевикладене, керуючись виключно чинним 

законодавством та з метою забезпеченням житлом осіб з числа дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування віком 18-23 роки, Комісія  

 

ВИРІШИЛА:    
 

1. Направити звернення до регіональної комісії про передачу права на 

отримання житла  наступній дитині, яка перебуває у загальному списку 

на квартирній черзі в зв’язку з неподанням першого по черговості 

кандидата на отримання грошової компенсації з  державного бюджету 

– Андрієнко Єлизаветі Володимирівні, 02.04.2001 р.н. 

 

 

Результати голосування: 

ЗА – « 11 » , Проти – « 0 », Утримались – « 0 » 

Інші пропозиції не надходили.  

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради                                                  Л. ЛИННИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 грудня 2020 року         № 432 

м. Мала Виска 

 

Про розгляд заяви гр. Цилінського М.О. 

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

         Розглянувши заяву громадянина Цилінського Максима Олеговича 

(паспорт ЕВ № 279288  виданий  09.04.2011 року), який проживає у м. Мала 

Виска по вул. Центральна, буд. № 64, кв.№ 23, з проханням надати 

матеріальну допомогу, як громадянину, який виявив бажання проходити 

військову службу в Збройних силах України та інших формуваннях за 

контрактом, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», відповідно до Програми та Положення про надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням міської 

ради № 1871 від 28 листопада 2019 року, враховуючи відсутність у поданому 

пакету документів контракту, який надає право на отримання даної 

матеріальної допомоги,  виконавчий комітет Маловисківської  міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Залишити заяву гр. Цилінського Максима Олеговича без розгляду.  

2. Рекомендувати заявнику усунути недоліки та подати відповідний пакет 

документів на чергове засідання виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради. 

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 

 



 

У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  10 грудня  2020 року № 433 

  м. Мала Виска 

 

Про розгляд заяви Воєводи О.П. 

          

 

         Розглянувши заяву Воєводи Олександра Петровича, який проживає в с. 

Оникієве, пров. Лісгоспний 5 з проханням погодити місця розташування 

об'єкта дрібнороздрібної торгівлі ялинками та соснами, керуючись ст..30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»   виконавчий 

комітет Маловисківської міської ради,- 

 

ВИРІШИВ: 

       

1. Погодити розміщення Воєводі Олександру Петровичу об'єкта дрібно 

роздрібної торгівлі з 17 грудня 2020 року по 31 грудня 2020 року в м. 

Мала Виска , вул. Шевченка (біля магазину Файно) 

2. Попередити Воєводу Олександра Петровича про необхідність: 

-утримання прилеглої території в належному санітарному стані. 

- заборону торгівлі в громадських місцях тютюновими виробами, 

алкогольними та слабоалкогольними напоями. 

- дотримання правил торгівлі. 

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

розміщення об'єкту торгівлі буде скасовано. 

   4.     Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                    О.БАКАЛІНСЬКИЙ 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  10 грудня  2020 року № 434 

м. Мала Виска 

 

Про розгляд заяви Гудкової О.В. 

  

                 Розглянувши заяву Гудкової Олександри Валеріївни яка проживає 

в м. Мала Виска, вул. Європейська 12, про зміну поштової адреси об'єкту 

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

12,керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

та з метою впорядкування поштового господарства Маловисківської громади  

виконавчий комітет Маловисківської  міської ради,- 

 

ВИРІШИВ: 

       

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

адресою м. Мала Виска, вул. Європейська 12 , на адресу м. Мала Виска, 

вул. Європейська 12 а.   

 

2. Направити дане рішення до Маловисківського бюро технічної 

інвентаризації для внесення змін до технічної документації . 

 

 

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

Маловисківської громади. 

 

 4.  Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                    О.БАКАЛІНСЬКИЙ 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  10 грудня  2020 року № 435 

м. Мала Виска 

 

Про надання дозволу  на 

проведення робіт по  

підрізуванню  гілок та 

пониженню крони дерева на 

території м. Мала Виска по 

вул. Вишнева  

Маловисківської міської ОТГ 

  

Розглянувши заяву гр. Шусь Ірини Станіславівни, яка  проживає за 

адресою: вул. Вишнева,39/23,  м. Мала Виска,  від  23  листопада 2020 року  

вх. № Ш-1675-П, з  проханням провести обстеження та надати дозвіл КП 

«Мала Виска-МКП»  на проведення робіт по   підрізуванню  гілок та 

пониженню крони  на 1 (одному) дереві породи «Липа» , яке знаходяться по 

вул. Вишнева біля будинку № 39/23 в  місті Мала Виска,    в  зв’язку з його  

віковим станом,  маючи  напівсуху вершину  та розлогу  крону  несе 

потенційну загрозу огорожі домоволодіння, лінії електромережі, мешканцям  

міста Мала Виска  та  транспортним засобам, які можуть знаходитись біля 

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

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

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року 

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

квітників у населених пунктах»,   беручи до уваги пропозиції комісії при 

виконавчому комітеті міської ради щодо  доцільності проведення 

вищевказаних робіт (акт № 10 від 27.11.2020 року),  виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1.Надати  дозвіл  КП «Мала Виска-МКП»   на  проведення   робіт  по   

підрізуванню  гілок та пониженню крони на 1 (одному) дереві породи 

«Липа» , яке знаходяться по вул. Вишнева біля будинку № 39/23  в  місті 

Мала Виска.  

  



2. Попередити керівника комунального підприємства «Мала Виска 

МКП»  Лисенка В.П. дотримуватися правил безпеки при проведенні 

вищевказаних робіт. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

  

 

 

Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                    О.БАКАЛІНСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 грудня 2020 року № 436 

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 

їх сімейний та фінансовий стан, відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 26.08.2002 року №1243 «Про невідкладні питання діяльності 

дошкільних та інтернатних навчальних закладів», Порядку встановлення 

плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних 

дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 року № 667, виконавчий 

комітет Маловисківської міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

1 Надати пільгу у розмірі по 100 відсотків кожному по батьківській 

платі за відвідування їхніми дітьми КЗДО «Веселка» на період з 1 грудня 

2020 року по 1 грудня 2021 року слідуючим громадянам: 

- Жорновому Юрію Володимировичу-син Жорновий Павло; 

2. Надати пільгу у розмірі по 50 відсотків кожному по батьківській 

платі за відвідування їхніми дітьми КЗДО «Веселка» на період з 1 грудня 

2020 року по 1 грудня 2021 року слідуючим громадянам: 

- Руденко Тетяні Олександрівні-її син Руденко Давід. 

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      



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 грудня 2020 року № 437 

м. Мала Виска 

 

Про розгляд заяв громадян щодо 

надання пільг по батьківській 

платі за навчання у 

Маловисківській школі мистецтв 

міської ради 

  

            Розглянувши заяви громадян міської територіальної громади з 

проханням надати пільгу по батьківській платі за навчання їхніми дітьми у 

Маловисківській школі мистецтв Маловисківської міської ради, врахувавши 

статус учасників бойових дій, діти Героя Небесної Сотні, їх сімейний та 

фінансовий стан, керуючись ст. 32  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до постанов Кабінету Міністрів 

України від 06.07.1992 року № 374 «Про плату за навчання у державних 

школах естетичного виховання дітей», від 25.03.1997 року № 260 «Про 

встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного 

виховання дітей», рішення сесії Маловисківської міської ради від 30.07.2020 

року № 2374 «Про затвердження  розміру щомісячної батьківської плати за 

навчання дітей в Маловисківській дитячій школі мистецтв», виконавчий 

комітет Маловисківської міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. При навчанні дитини надати пільгу у нижчезазначеному розмірі 

кожному, по батьківській платі за навчання їхніми дітьми у 

Маловисківській школі естетичного виховання дітей, на період 

навчального року з 1 грудня 2020 року по 01 червня 2021 року, 

слідуючим громадянам: 

 

1.1. Діти з малозабезпечених сімей:  

 

- Квакуха Наталія Василівна - дочка Квакуха Юліана та син Квакуха 

Керім. 



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          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 10 грудня  2020 року                                № 438 

м.Мала Виска 

Про виділення коштів на 

поховання гр. С. Л.О.   

Розглянувши заяву гр. С.О.І. ( ЕА № ------- виданий Маловисківським 

РВ УМВС України ----- року), який проживає за адресою: вул.П., буд.№ ---, с. 

О., Кіровоградська область, з проханням виділити кошти на поховання його 

дружини  гр. С.Л.О.,  яка померла 06.12.2020 року та на день смерті не 

працювала і в центрі зайнятості на обліку не перебувала, керуючись ст. 34 

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

України «Про поховання та похоронну справу», постановою Кабінету 

Міністрів України від 31.01.2007 року № 99 „Про затвердження Порядку 

надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю 

волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого”, 

Програмою та Положеням про надання одноразової матеріальної допомоги 

громадянам Маловисківської міської ОТГ на 2020-2022 роки, затверджена 

рішенням сесії від 28 листопада 2019 року № 1871, виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

 

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

поховання  його дружини гр. С.Л.О.. 

          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          

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 грудня  2020 року                            № 439 

м.Мала Виска 

 

Про затвердження плану засідань 

виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради на 

2021 рік 

 

 Заслухавши та обговоривши план засідань виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради на 2021 рік, врахувавши пропозиції посадових 

осіб міської ради  та керівників структурних підрозділів Маловисківської 

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

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Маловисківської міської 

ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити план засідань виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради на 2021 рік (додається).  

 

 2. Зміни та доповнення до плану засідань міськвиконкому вносити по 

мірі необхідності рішенням виконавчого комітету. 

 

           3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                    О.БАКАЛІНСЬКИЙ 

 

 

 

 



                                                                     Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

  № 439    від 10.12.2020 року 

П  Л  А  Н 

засідань виконавчого комітету міської ради 

у 2021 році 

 

№

п/

п 

 

Питання 

Дата про-

ве-дення 

 

Готує 

 

Доповідає 

1 1. Про звернення громадян; 

2. Про внесення змін до Програми 

проведення Конкурсу міні-проектів 

розвитку Маловисківської міської 

СТГ (бюджет участі) «Майбутнє 

громади в наших руках» на 2020-

2022 року;  

3.Про затвердження план-графіку 

проведення заходів з відстеження 

результативності дії регуляторних 

актів виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради на 

2021 рік. 

4.Про організацію харчування 

учнів та вихованців закладів освіти; 

5.Про надання матеріальної 

допомоги особам з інвалідністю 

внаслідок війни та учасникам 

14.01 загальний відділ  міської ради 

сектор соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та проєктної 

діяльності 

 

 

 

сектор соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та проектної 

діяльності 

 

 

відділ освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету міської ради 

відділ соціального захисту 

населення, праці та охорони 

здоров”я  

 

Начальник загального відділу 

Завідувач сектору соціально-

економічного 

розвитку,інвестицій та проєктної 

діяльності 

 

 

Завідувач сектору соціально-

економічного 

розвитку,інвестицій та проєктної 

діяльності 

 

Начальник відділу освіти, молоді 

та спорту виконавчого комітету 

міської ради 

Начальник відділу соціального 

захисту населення, праці та 

охорони здоров”я  



бойових дій, яким виповнилося 90 

років і більше; 

6. Про надання Матеріальної 

допомоги до Дня вшанування 

учасників бойових дій на території 

інших держав (15 лютого) 

ветеранам Афганістану; 

7. Про надання грошової допомоги 

на оплату користування послуг 

телефонного зв’язку, глобальної 

інформаційної системи Інтернет на 

пільгових засадах особам з 

інвалідністю I групи, які 

пересуваються на інвалідних 

візках; 

8. Про виділення грошової 

допомоги на відшкодування 

компенсації за проїзд окремим 

пільговим категоріям громадян на 

приміських маршрутах, які 

проживають на території 

Маловисківської міської СТГ.  

 

відділ соціального захисту 

населення, праці та охорони 

здоров”я 

 

 

відділ соціального захисту 

населення, праці та охорони 

здоров”я 

 

 

Начальник відділу соціального 

захисту населення, праці та 

охорони здоров”я  

 

 

начальник відділу соціального 

захисту населення, праці та 

охорони здоров”я  

 

2 1.Звіт про виконання бюджету 

територіальної громади за 2020 рік; 

2.Про хід виконання Програми 

соціально-економічного розвитку 

Маловисківської міської СТГ на 

2020 рік; 

11.02  сектор фінансів міської ради 

 

сектор соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та проектної 

діяльності 

 

Завідувач сектору фінансів 

міської ради 

 

Завідувач сектору соціально-

економічного розвитку, 

інвестицій та проектної 



3.Про виділення грошової 

допомоги на відшкодування 

компенсації за проїзд окремим 

пільговим категоріям громадян на 

приміських маршрутах, які 

проживають на території 

Маловисківської міської СТГ. 

 

відділ соціального захисту 

населення, праці та охорони 

здоров”я 

діяльності 

Начальник відділу соціального 

захисту населення, праці та 

охорони здоров”я  

 

3 1.Про заходи по благоустрою та 

наведенню відповідного 

санітарного стану на підвідомчій 

території; 

2.Про затвердження Програми 

розвитку та підтримки малого 

бізнесу на території 

Маловисківської міської СТГ на 

2021-2023 роки; 

3.Про стан охоплення дітей 

дошкільною освітою на території 

Маловисківської міської СТГ; 

4.Про надання матеріальної 

допомоги особам з інвалідністю по 

зору I-ої групи з оплати за 

користування житлово-

комунальними послугами; 

5. Про виділення грошової 

допомоги на відшкодування 

компенсації за проїзд окремим 

11.03 комунальні підприємства 

Маловисківської  міської ради 

 

сектор соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та проектної 

діяльності 

 

 

відділ освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради 

 

відділ соціального захисту 

населення, праці та охорони 

здоров”я 

 

 

відділ соціального захисту 

населення, праці та охорони 

здоров”я 

керівники комунальних 

підприємств Маловисківської 

міської ради 

 

Завідувач сектору соціально-

економічного розвитку, 

інвестицій та проектної 

діяльності 

 

Начальник відділу освіти, молоді 

та спорту виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради 

Начальник відділу соціального 

захисту населення, праці та 

охорони здоров”я  

 

 

Начальник відділу соціального 

захисту населення, праці та 

охорони здоров”я  



пільговим категоріям громадян на 

приміських маршрутах, які 

проживають на території 

Маловисківської міської СТГ; 

6.Про виділення матеріальної 

допомоги для забезпечення осіб з 

інвалідністю та дітей з інвалідністю 

технічними засобами для 

використання в побутових умовах. 

 

відділ соціального захисту 

населення, праці та охорони 

здоров”я 

 

Начальник відділу соціального 

захисту населення, праці та 

охорони здоров”я  

 

4 1. Звіт про виконання бюджету 

територіальної громади за I квартал 

2021 року; 

2.Про роботу сільських та 

селищного клубів відділу культури 

та туризму виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради; 

3. Про виконання заходів по 

благоустрою та наведенню 

відповідного санітарного стану на 

підвідомчій території; 

4.Про виділення грошової 

допомоги  на відшкодування 

компенсації за проїзд окремим 

пільговим категоріям громадян на 

приміських маршрутах, які 

проживають на території 

Маловисківської міської СТГ; 

5. Про надання матеріальної 

08.04 сектор фінансів міської ради 

 

 

відділ культури та туризму 

виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради 

 

комунальні підприємства 

Маловисківської міської ради 

 

відділ соціального захисту 

населення, праці та охорони 

здоров”я 

 

відділ соціального захисту 

населення, праці та охорони 

здоров”я 

Завідувач сектору фінансів 

Маловисківської міської ради 

 

Заступник міського голови, 

начальник відділу культури та 

туризму 

 

Перший заступник міського 

голови, керівники комунальних 

підприємств міської ради 

Начальник відділу соціального 

захисту населення, праці та 

охорони здоров”я  

 

Начальник відділу соціального 

захисту населення, праці та 

охорони здоров”я  

 



допомоги ветеранам ВВв до Дня 

Перемоги; 

6. Про виділення матеріальної 

допомоги до Дня памяті 

Чорнобильської катастрофи, які 

мешкають на території 

Маловисківської міської СТГ 

5 1.Про відпочинок та літнє 

оздоровлення дітей та молоді; 

2. Про оздоровлення дітей закладів 

дошкільної освіти влітку 2021 року 

на території Маловисківської 

міської СТГ; 

3.Про виділення грошової 

допомоги на відшкодування 

компенсації за проїзд окремим 

пільговим категоріям громадян на 

приміських маршрутах, які 

проживають на території 

Маловисківської міської СТГ. 

 

 

13.05 відділ освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради, 

служба сімї та дітей ради 

виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради. 

Начальник відділу освіти, молоді 

та спорту виконавчого комітету 

міської ради, начальник служби 

сімї та дітей ради виконавчого 

комітету міської ради. 

 

 

Начальник відділу соціального 

захисту населення, праці та 

охорони здоров”я  

 

6 1. Про стан забезпечення населення 

міської територіальної громади 

питною водою. 

2. Про заходи по забезпеченню 

охорони врожаю зернових культур 

та грубих кормів від пожеж та 

10.06 Комунальне підприємство «“Мала 

Виска Водоканал»  

 

 

земельний відділ  

 

 Керівник комунального 

підприємства 

«Мала Виска Водоканал» 

 

 

Інспектор з питань ТБ  і НС 



недопущення його втрат на 

території міської ради; 

3.Про виділення грошової 

допомоги на відшкодування 

компенсації за проїзд окремим 

пільговим категоріям громадян на 

приміських маршрутах, які 

проживають на території 

Маловисківської СТГ; 

4.Про виділення матеріальної 

допомоги для забезпечення осібз 

інвалідністю та дітей з інвалідністю 

засобами для використання в 

побутових умовах. 

 

відділ соціального захисту 

населення, праці та охорони 

здоров”я 

 

 

 

відділ соціального захисту 

населення, праці та охорони 

здоров”я 

 

 

Начальник відділу соціального 

захисту населення, праці та 

охорони здоров”я  

 

 

 

 

Начальник відділу соціального 

захисту населення, праці та 

охорони здоров”я  

 

7 1.Звіт про виконання бюджету 

територіальної громади за І 

півріччя 2021 року; 

2.Офіційний висновок щодо 

перевиконання дохідної частини 

загального фонду за І півріччя 2021 

року; 

3. Про розгляд звернення громадян 

Маловисківської міської СТГза  І 

півріччя 2021 року; 

4.Про хід виконання Програми 

соціально-економічного розвитку 

Маловисківської міської СТГ за І 

півріччя 2021 року; 

08.07 сектор фінансів міської ради 

 

 

сектор фінансів міської ради 

 

 

загальний відділ міської ради  

 

 

сектор соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та проєктної 

діяльності 

 

 

Завідувач сектору фінансів 

міської ради 

 

 

Завідувач сектору фінансів 

міської ради 

 

 

Начальник загального відділу 

міської ради 

 

 

Завідувач сектору соціально-

економічного розвитку, 



5.Про виділення грошової 

допомоги на відшкодування 

компенсації за проїзд окремим 

пільговим категоріям громадян на 

приміських маршрутах, які 

проживають на території 

Маловисківської міської СТГ.  

 

відділ соціального захисту 

населення, праці та охорони 

здоров”я 

інвестицій та проектної 

діяльності 

 

Начальник відділу соціального 

захисту населення, праці та 

охорони здоров”я  

 

8 1.Про затвердження офіційного 

висновку щодо перевиконання 

дохідної частини загального фонду 

за 7 місяців 2021 року; 

2.Про затвердження паспортів 

маршруту шкільних автобусів; 

3. Про виплату грошової премії 

випускникам закладів загальної 

середньої освіти Маловисківської 

міської ради, які здобули найвищі 

бали на ЗНО; 

4.Про виплату стипендій 

Маловисківського міського голови 

«Гордість громади» для дітей та 

молоді Маловисківської міської 

СТГ; 

5.Про виділення грошової 

допомоги на відшкодування 

компенсації за проїзд окремим 

пільговим категоріям громадян на 

12.08  

сектор фінансів міської ради 

 

відділ освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради 

 

відділ освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради 

 

 

 

відділ соціального захисту 

населення, праці та охорони 

здоров”я 

 

 

відділ культури та туризму 

виконавчого комітету 

 

Завідувач сектору фінансів 

міської ради 

 

Начальник відділу освіти, молоді 

та спорту виконавчого комітету 

міської ради 

 

Начальник відділу освіти, молоді 

та спорту виконавчого комітету 

міської ради 

 

 

 

Начальник відділу соціального 

захисту населення, праці та 

охорони здоров”я  

 

 

Начальник відділу культури та 



приміських маршрутах, які 

проживають на території 

Маловисківської міської СТГ. 

6.Про заходи до Дня Незалежності 

України та Дня міста; 

7. Про хід сплати 

землекористувачами земельного 

податку та орендної плати 

Маловисківської міської ради 

відділ земельних відносин 

туризму виконавчого комітету 

міської ради  

9 1.Про хід заготовки овочів та 

фруктів для харчування дітей в 

навчальних та дошкільних 

навчальних закладах, 

підпорядкованих міській раді ; 

2. Про затвердження фактичної 

мережі закладів загальної середньої 

освіти Маловисківської міської 

ради на 2021-2022 навчальні роки; 

3.Про затвердження офіційного 

висновку щодо перевиконання 

дохідної частини загального фонду 

за 8 місяців 2021 року; 

4.Про виділення грошової 

допомоги на відшкодування 

компенсації за проїзд окремим 

пільговим категоріям громадян на 

приміських маршрутах, які 

проживають на території 

Маловисківської міської СТГ; 

09.09 відділ освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради 

 

відділ освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради 

 

 

служби у справах сім”ї та дітей  

сектор фінансів міської ради 

 

 

 

відділ соціального захисту 

населення, праці та охорони 

здоров”я 

 

 

відділ соціального захисту 

Начальник відділу освіти, молоді 

та спорту виконавчого комітету 

міської ради 

 

Начальник відділу освіти, молоді 

та спорту виконавчого комітету 

міської ради 

 

 

начальник служби у справах 

сім”ї та дітей 

завідувач сектору фінансів 

міської ради 

 

 

 

начальник відділу соціального 

захисту населення, праці та 

охорони здоров”я 

 



5.Про виділення матеріальної 

допомоги для забезпечення осіб з 

інвалідністю та дітей з інвалідністю 

технічними засобами для 

використання в побутових умовах; 

6.Про виділення матеріальної 

допомоги до Міжнародного дня 

осіб похилого віку; 

7.Про відзначення Міжнародного 

Дня людей похилого віку; 

8.Про виділення одноразової 

адресної грошової допомоги до Дня 

Захисника України (14 жовтня) 

учасникам бойових дій в 

АТО/ООС, Революції Гідності, які 

проживають на території 

Маловисківської міської СТГ;  

9. Про роботу виконавчого 

комітету міської ради та його 

комісій з сім’ями, в яких діти 

опинились в складних життєвих 

обставинах. 

населення, праці та охорони 

здоров”я 

 

 

відділ соціального захисту 

населення, праці та охорони 

здоров”я 

 

 

 

відділ соціального захисту 

населення, праці та охорони 

здоров”я 

 

 

 

відділ соціального захисту 

населення, праці та охорони 

здоров”я 

 

 

 

начальник відділу соціального 

захисту населення, праці та 

охорони здоров”я 

 

 

начальник відділу соціального 

захисту населення, праці та 

охорони здоров”я 

 

 

 

начальник відділу соціального 

захисту населення, праці та 

охорони здоров”я 

 

 

 

Начальник відділу соціального 

захисту населення, праці та 

охорони здоров”я 

 

 

10 1.Про готовність підприємств та 

установ міської комунальної 

власності до роботи в осінньо-

зимовий період 2021-2022 роки; 

2. Затвердження офіційного 

14.10 комунальні підприємства міської 

ради  

 

 

сектор фінансів міської ради 

Керівники комунальних 

підприємств міської ради 

 

Завідувач сектору фінансів 

міської ради 



висновку щодо перевиконання 

дохідної частини загального фонду 

за 9 місяців 2021 року; 

3.Про виділення грошової 

допомоги на відшкодування 

компенсації за проїзд окремим 

пільговим категоріям громадян на 

приміських маршрутах, які 

проживають на території 

Маловисківської міської СТГ 

 

 

відділ соціального захисту 

населення, праці та охорони 

здоров”я 

 

 

 

 

Начальник відділу соціального 

захисту населення, праці та 

охорони здоров”я 

 

 

11 1. Про звіт про роботу комісій 

виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради; 

2. Про організаційні заходи та  

підготовку до святкування Нового 

року; 

3.Затвердження звіту про 

виконання бюджету територіальної 

громади за 3 квартали 2021 року; 

4.Затвердження офіційного 

висновку щодо перевиконання 

дохідної частини загального фонду 

за 10 місяців 2021 року; 

5.Погодження проекту бюджету 

територіальної громади на 2022 рік; 

6. Про виділення грошової 

допомоги на відшкодування 

компенсації за проїзд окремим 

11.11 Голови комісій, секретар 

Маловисківської  міської ради  

Відділ культури та туризму 

 

Сектор фінансів міської ради 

 

 

Сектор фінансів міської ради 

 

 

Сектор фінансів міської ради 

 

 

 

відділ соціального захисту 

населення, праці та охорони 

здоров”я 

 

Секретар маловисківської 

міської ради 

 

Начальник відділу культури та 

туризму 

 

Завідувач сектору фінансів 

міської ради 

 

 

Завідувач сектору фінансів 

міської ради 

 

 

Завідувач сектору фінансів 

міської ради 

 

 



пільговим категоріям громадян на 

приміських маршрутах, які 

проживають на території 

Маловисківської міської СТГ; 

7. Про затвердження міських 

Програм на 2022 рік (за напрямком 

соціально-економічного розвитку) 

сектор соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та проєктної 

діяльності 

 

 

відділ соціального захисту 

населення, праці та охорони 

здоров”я 

 

завідувач сектору соціально-

економічного розвитку, 

інвестицій та проєктної 

діяльності 

 

12 1.Затвердження офіційного 

висновку щодо перевиконання 

дохідної частини загального фонду 

за 11 місяців 2021 року; 

2. Про затвердження  Програми 

соціально-економічного розвитку 

Маловисківської міської СТГ на 

2022 рік; 

3.Про затвердження Звіту про 

здійснення Маловисківською 

міською радою державної 

регуляторної політики у 2020 році; 

4. Про затвердження Плану 

діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів 

Маловисківською міською радою 

на 2021 рік; 

5. Про внесення змін до Програми 

09.12 Сектор фінансів міської ради 

 

 

сектор соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та проєктної 

діяльності 

 

сектор соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та проєктної 

діяльності 

 

сектор соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та проєктної 

діяльності 

 

 

сектор соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та проєктної 

Завідувач сектору фінансів 

міської ради 

 

 

Начальник сектору соціально-

економічного розвитку, 

інвестицій та проєктної 

діяльності 

Начальник сектору соціально-

економічного розвитку, 

інвестицій та проєктної 

діяльності 

Начальник сектору соціально-

економічного розвитку, 

інвестицій та проєктної 

діяльності 

 

Начальник сектору соціально-



соціально-економічного розвитку 

маловисківської міської ради СТГ 

на 2021 рік; 

6.Про виділення грошової 

допомоги на відшкодування 

компенсації за проїзд окремим 

пільговим категоріям громадян на 

приміських маршрутах, які 

проживають на території 

Маловисківської міської СТГ; 

7. Про виділення матеріальної 

допомоги для забезпечення осіб з 

інвалідністю та дітей з інвалідністю 

технічними засобами для 

використання в побутових умовах; 

8.Про організацію та проведення 

Новорічних та Різдвяних свят на 

території Маловисківської міської 

СТГ; 

9. Про затвердження плану роботи 

виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради на 

2022 рік 

діяльності 

 

 

відділ соціального захисту 

населення, праці та охорони 

здоров”я 

 

 

відділ соціального захисту 

населення, праці та охорони 

здоров”я 

 

відділ культури та туризмі 

 

 

структурні підрозділи, керівники 

комунальних підприємств  

виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради 

економічного розвитку, 

інвестицій та проєктної 

діяльності 

 

Начальник відділу соціального 

захисту населення, праці та 

охорони здоров”я 

 

 

Начальник відділу соціального 

захисту населення, праці та 

охорони здоров”я 

 

Начальник відділу культури та 

туризму 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету Маловисківської 

міської ради 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради                                                                                                                                Л.ЛИННИК 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 грудня 2020 року                                                                     № 440 

                                                 м.Мала Виска 

Про надання грошової 

допомоги на лікування гр. 

П.М.М. 

 

Розглянувши заяву гр. П.Г.М. (паспорт ЕВ № -------  виданий 

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

вул.М., № 90 з проханням надати допомогу на лікування її чоловіка гр. 

П.М.М., враховуючи матеріальний стан заявника, керуючись ст. 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Програмою та 

Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 

роки, затвердженим рішенням міської ради № 1871 від 28 листопада 2019 

року, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

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

гривень на лікування її чоловіка гр. П.М.М.  

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

видатки на соціальний захист». 

            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

 

Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                    О.БАКАЛІНСЬКИЙ 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 грудня 2020 року                                                               № 441 

м. Мала Виска 

Про надання грошової 

допомоги на лікування гр. 

Т.В.І.. 

 

Розглянувши заяву гр. Т.В.І. (паспорт ЕА № ----  виданий 

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

вул.9 Т., № 22 з проханням надати допомогу на лікування, враховуючи 

матеріальний стан заявника, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання 

одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженим 

рішенням міської ради № 1871 від 28 листопада 2019 року, виконавчий 

комітет Маловисківської міської ради,- 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

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

гривень на лікування  

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

видатки на соціальний захист». 

            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

 

 

Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                    О.БАКАЛІНСЬКИЙ 

 

 

 

 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 грудня 2020 року                                                                  № 442 

м. Мала Виска 

Про надання грошової 

допомоги на лікування гр. 

С.М.Ф. 

 

Розглянувши заяву гр.С.М.Ф.(паспорт ЕА № -----  виданий 

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

вул.Ч., № 87 з проханням надати допомогу на лікування, враховуючи 

матеріальний стан заявника, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання 

одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженим 

рішенням міської ради № 1871 від 28 листопада 2019 року, виконавчий 

комітет Маловисківської міської ради,- 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. С.М.Ф. 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 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 грудня 2020 року                                                                      № 443 

 м. Мала Виска 

Про надання грошової 

допомоги на лікування гр. 

П.Л.В. 

 

Розглянувши заяву гр. П.Л.В. (паспорт ЕВ №----  виданий 

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

вул.К., № 8 з проханням надати допомогу на лікування, враховуючи 

матеріальний стан заявника, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання 

одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженим 

рішенням міської ради № 1871 від 28 листопада 2019 року, виконавчий 

комітет Маловисківської міської ради,- 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

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

гривень на лікування.  

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

видатки на соціальний захист». 

            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

 

 

Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                    О.БАКАЛІНСЬКИЙ 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 грудня 2020 року                                                              № 444 

  м. Мала Виска 

Про надання грошової 

допомоги на лікування гр. І. 

С.А. 

 

Розглянувши заяву гр. І.С.А. (паспорт ЕВ № ------  виданий 

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

вул.І.Ф., № 7 з проханням надати допомогу на лікування, враховуючи 

матеріальний стан заявника, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання 

одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженим 

рішенням міської ради № 1871 від 28 листопада 2019 року, виконавчий 

комітет Маловисківської міської ради,- 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. І.С.А. грошову допомогу у розмірі 500,00 ( п’ятсот) 

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 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 грудня 2020 року                                                                 № 445 

  м. Мала Виска 

Про надання грошової 

допомоги на лікування гр. 

Ч.Л.І.. 

 

Розглянувши заяву гр. Ч.Л.І. (паспорт ЕА № ------  виданий 

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

вул.Ш, № 1а/504 з проханням надати допомогу на лікування, враховуючи 

матеріальний стан заявника, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання 

одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженим 

рішенням міської ради № 1871 від 28 листопада 2019 року, виконавчий 

комітет Маловисківської міської ради,- 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

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

гривень на лікування.  

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

видатки на соціальний захист». 

            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

 

 

Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                    О.БАКАЛІНСЬКИЙ 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 грудня 2020 року                                                                      № 446 

  м. Мала Виска 

Про надання грошової 

допомоги на лікування гр. 

Я.О.В. 

 

Розглянувши заяву гр. Я.О.В. (паспорт ЕА № ------  виданий 

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

вул.О.К., № 42 з проханням надати допомогу на лікування, враховуючи 

матеріальний стан заявника, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання 

одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженим 

рішенням міської ради № 1871 від 28 листопада 2019 року, виконавчий 

комітет Маловисківської міської ради,- 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. Я.О.В. грошову допомогу у розмірі 1000,00 ( одна 

тисяча) 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 

 

 


