УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 07 жовтня 2021 року

№ 363
м. Мала Виска

Про звіт про виконання бюджету
Маловисківської міської ради
об’єднаної територіальної
громади за січень – вересень 2021 року
Заслухавши інформацію завідувача сектору фінансів відділу фінансів та
бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради Похили Л.В. про офіційний
висновок щодо виконання дохідної частини загального фонду міського бюджету ОТГ за
січень - вересень 2021 року , відповідно до підпункту 1 частини «а» статті 28 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 80 Бюджетного кодексу України, виконавчий
комітет Маловисківської міської ради,ВИРІШИВ:
1. Затвердити офіційний висновок щодо виконання дохідної частини загального фонду
бюджету Маловисківської міської ради об’єднаної територіальної громади за січень –
вересень 2021 року.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М.

Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 07 жовтня 2021 року

№ 364
м. Мала Виска

Про визначення обсягу та проведення
стратегічної екологічної оцінки проекту
Програми соціального і еномічного розвитку
Маловисківської міської територіальної
громади на 2022 рік
Керуючись ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом
України «Про стратегічну екологічну оцінку», Наказом Міністерства екології та природних
ресурсів України від 10.08.2018 № 296 «Про затвердження Методичних рекомендацій із
здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування», та з метою
забезпечення здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту Програми соціального і
економічного розвитку Маловисківської міської територіальної громади на 2022 рік,
виконавчий комітет Маловисківської міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Погодити заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту
Програми соціального і економічного розвитку Маловисківської міської
територіальної громади на 2022 рік (далі проект Програми) ( додаток 1).
2. Затвердити склад робочої групи, щодо забезпечення здійнення стратегічної екологічної
оцінки проекту Програми ( додаток 2).
3. Робочій групі провести стратегічну екологічну оцінку проекту Програми соціального і
економічного розвитку Маловисківської міської територіальної громади на 2022 рік.
4. Провести розгляд, реєстрацію та узагальнення пропозицій громадськості до стратегічної
екологічної оцінки проекту Програми, згідно чинного законодавства України та
оприлюднити результати розгляду пропозицій громадськості до зазначеного проекту на
офіційному веб-сайті.
5. З метою отримання зауважень та пропозицій, щодо стратегічної екологічної оцінки
проекту Програми направити заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної

оцінки проекту Програми та Проект Програми соціального і економічного розвитку
Маловисківської міської територіальної громади на 2022 рік до Департаменту екології
та природних ресурсів і Департаменту охорони здоров'я Кіровоградської обласної
державної адміністрації.
6. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

Додаток 1
до рішення виконкому № 364
від 07.10.2021 року

ЗАЯВА
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми
соціального і економічного розвитку
Маловисківської міської територіальної громади на 2022 рік
1.
Замовник:
Маловисківська міська рада
2.
Вид та основні цілі документа державного планування (далі –ДДП), його зв’язок з
іншими документами державного планування
Згідно з пунктами 3 та 7 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну
екологічну оцінку» проект Програми соціального і економічного розвитку Маловисківської
міської територіальної громади на 2022 рік (далі- Програми) є документом державного
планування (далі – ДДП) та підлягає проведенню стратегічної екологічної оцінки.
Програма розроблена:
відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про засади
державної регіональної політики" та "Про державне прогнозування та розроблення програм
економічного і соціального розвитку України"; Порядку розроблення проектів прогнозних і
програмних документів економічного і соціального розвитку, Бюджетної декларації та
державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня
2003 року №621 (із змінами), із урахуванням: положень Державної стратегії регіонального
розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05
серпня 2020 року №695,
Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року №671;
Стратегії розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки (далі – Стартегія – 2027),
Плану заходів на 2021-2023 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на
2021-2017 роки, затверджених рішенням обласної ради від 12 березня 2020 року №743;
Національної доповіді "Цілі сталого розвитку: Україна", підготовленої та адаптованої для
України у вересні 2017 року, та Глобальних цілей сталого розвитку до 2030 року, схвалених
25 вересня 2015 року державами-членами Організації Обꞌєднаних Націй.
Програма визначає основні цілі розвитку галузей (сфер діяльності) Маловисківської
міської ради , що відповідають напрямам розвитку і заходам міських цільових програм.
Стратегічна екологічна оцінка Програми дає можливість зосередитися на всебічному аналізі
можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього
аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків в процесі стратегічного
планування.
Метою СЕО є забезпечення високого рівня охорони довкілля та сприяння інтеграції
екологічних факторів у підготовку Програми з метою забезпечення збалансованого (сталого)
розвитку Маловисківської міської територіальної громади.

Метою програми є зростання добробуту і підвищення якості життя населення обєднаної
громади за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення
її конкурентоспроможності, як основи для збалансованого зростання стандартів та показників
економічного розвитку, створення умов для підвищення ефективності використання
бюджетних коштів.
Основні цілі Програми:
1) Створення сприятливих умов для економічного зростання ;
2) підвищення конкурентоспроможності Маловисківської міської територіальної
громади ;
3) підвищення соціальних стандартів життя.
Виконання Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету, субвенцій з
державного бюджету, обласного бюджету, коштів міжнародних фінансових організацій,
внутрішніх та зовнішніх інвесторів.
3.
Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів
діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки
впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності
або розміщення ресурсів)
Методологія розроблення Програми передбачає визначення основних завдань та заходів
щодо розвитку галузей (сфери діяльності), а також орієнтовний перелік інвестиційних
проєктів, серед яких можуть бути проекти, що відповідно до Закону України "Про оцінку
впливу на довкілля" підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про
провадження планованої діяльності. Для таких проектів має бути здійснена процедура оцінки
впливу на довкілля.
4) Визначення ймовірних наслідків, які можуть мати значний вплив при реалізації ДДП::
а) для довкілля, у тому числі для здоровя населення :
В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації заходів Програми.
Зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких складових довкілля:
атмосферне повітря;
водні ресурси;
відходи;
земельні ресурси;
біорізноманіття та рекреаційні зони;
а також наслідки для здоров’я населення.
Оскільки Програма містить напрям «Підвищення екологічної безпеки» будуть мати місце
позитивні наслідки для довкілля.
б) для територій з природоохоронним статусом:
На території Маловисківської міської територіальної громади розташовано 8 територій та
об’єктів природно-заповідного фонду, з них 1 – загальнодержавного значення, 7 – місцевого
значення.
Під час здійснення СЕО слід оцінити ймовірні наслідки для цих територій.
в) транскордонні наслідкитериторії з природоохоронним статусом
Керуючийсправамиконавчогокомітету
Маловисківської міської ради

Людмила ЛИННИК

Додаток 2
до рішення виконкому міської ради
№ 364 від 07.10.2021 р.
Склад робочої групи
щодо забезпечення здійнення стратегічної екологічної оцінки
проекту Програми соціального і економічного розвитку
Маловисківської міської територіальної громади на 2022 рік.

Голова робочої групи -

Члени робочої групи:

БАКАЛІНСЬКИЙ Олександр Михайлович
перший заступник міського голови з питань органів
виконавчої влади
БАРАНОВСЬКИЙ Олексій Миколайович
спеціаліст ІІ кат. відділу містобудування,архітектури,
будівництва та житлово-комунального господарства
БІЛОНОГ Володимир Генадійович
начальник відділу містобудування,архітектури,будівництва
та житлово-комунального господарства
ГОРБУНОВ Олег Федорович
спеціаліст ІІ кат. відділу містобудування,архітектури,
будівництва та житлово-комунального господарства
КУДРЯ Ірина Василівна
член ГО «Простір Ідей»
НАУМЕНКО Олена Олександрівна
економіст КП «Мала Виска Водоканал»
ТАМКО Станіслав Олександрович
Спеціаліст ІІ кат.земельного відділу
ЦИБУЛЬСЬКИЙ Ігор Анатолійович
начальник земельного відділу

Керуючий справами виконавчого
комітету Маловисківської міської ради

Людмила ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 07 жовтня 2021 року

№ 365
м. Мала Виска

Про виділення коштів на забезпечення заходів,
пов’язаних з діяльністю Маловисківської
міської ради у жовтні 2021 року
______________________________
З метою фінансового забезпечення та належної організації заходів,
пов’язаних з діяльністю Маловисківської міської ради у жовтні 2021 року,
керуючись статтею 26, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», відповідно до Програми фінансового забезпечення
заходів, пов’язаних з діяльністю Маловисківської міської ради та
представницьких витрат на 2021 рік виконавчий комітет Маловисківської
міської ради,ВИРІШИВ:
1. Затвердити кошторис витрат для організації заходів у жовтні 2021 року
(додаток 1).
2. Відділу бухгалтерського обліку міської ради видатки у сумі 14,5 тис
грн. профінансувати за рахунок коштів, передбачених в міському
бюджеті на 2021 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило
А.В.
Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

Додаток 1
до рішення виконкому
від 07.10.2021 р. № 365
Кошторис витрат
на фінансування заходів, пов’язаних з діяльністю
Маловисківської міської ради у жовтні 2021 року
№
Найменування видатків
з/п
1. Живі квіти для привітань, нагороджень та
покладань (ювілеї та дні народження
працівників, День визволення України,
День захисників та захисниць України)
2. Придбання і виготовлення пам’ятних
адрес
3. Продукти, вода для організації заходів,
прийомів та засідань
4. Сувенірна, нагородна продукція та
матеріали для оформлення заходів
5. Продукти для організації та проведення
заходів до святкових дат у жовтні
ВСЬОГО:

Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

Витрати
(тис. грн.)
1500.00

1000.00
1000.00
3 000.00
8 000.00
14 500.00

Людмила ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 07 жовтня 2021 року

№ 366
м. Мала Виска

Про готовність підприємств та установ міської
комунальної власності до роботи в осінньозимовий період 2021-2022 роки
Заслухавши інформації в.о.начальника КП „Мала Виска Водоканал” О.Ю.Дорохтея,
в.о. начальника КП „Мала Виска - МКП” С.О.Пінковського, начальника КП „Мала Виска
ЖЕД” М.П.Чмихун, начальника відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету
Маловисківської міської ради Онипсенка В.М., начальника відділу культури та туризму
Рижикову Ю.О., головного лікаря КНП «Маловисківська лікарня» Чурпія К.Л., директора
КНП «Маловисківський центр первинної медико-санітарної допопоги» Левченко О.М.,
директора КП «Маловисківський центр надання соціальних послуг» І.І.Хмару про готовність
підпорядкованих міській раді підприємств до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022
років, відповідно до статті 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
виконавчий комітет Маловисківської міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Інформації керівників підприємств та установ міської комунальної власності про
готовність підпорядкованих їм підприємств та закладів до осінньо-зимового періоду 20212022 років взяти до відому.
2. Зобов’язати в.о.начальника КП „Мала Виска Водоканал” О.Ю.Дорохтея:
- завершити перевірку і утеплення оглядових колодязів, ремонт та ревізію технічних
засобів функціонування систем водозабезпечення та водовідведення;
- завершити підготовку наявної техніки до роботи в осінньо-зимовий період;
- забезпечити проведення всіх ремонтних робіт з дотриманням правил техніки безпеки
та охорони праці.
3. Зобов’язати в.о. начальника КП „Мала Виска - МКП” С.О.Пінковського:
- завершити заготовку протиожеледних матеріалів;
- створити резерв паливно-мастильних матеріалів на випадок екстремальних ситуацій;

- забезпечити укладення договорів з підприємствами, що мають відповідну техніку, на
розчистку вулиць міста та сільських населених пунктів міської ради від снігу.
4. Зобов’язати начальника КП „Мала Виска ЖЕД” М.П.Чмихун:
- постійно проводити огляд та ревізію систем відведення дощових та талих вод на
будинках з м’якою покрівлею;
- завершити утеплення вікон та дверей в під’їздах житлових будинків;
- провести обстеження горищ, димовентиляційних каналів багатоквартирних житлових
будинків підвідомчого житлового фонду, розташованого на вулицях Центральній та
Спортивній;
- здійснювати контроль за роботою прибудинкових автономних котелень та
дотриманням правил техніки безпеки в них.
5. Зобов’язати керівника відділу освіти, молоді та спорту Онипсенка В.М..:
- здійснити завезення вугілля і дров в повному обсязі для опалення приміщень
навчальних закладів;
- комісійно обстежити котельні навчальних закладів міської ради;
- завершити заготовку пізніх овочевих культур для харчування дітей.
6. Зобов”язати начальника відділу культури та туризму Рижикову Ю.О.:
- подати пропозиції по необхідності проведення капітального чи поточного ремонтних
робіт у закладах культури міської ради.
7. Зобов’язати головного лікаря КНП «Маловисківська лікарня» Чурпія К.Л.:
- здійснити завезення вугілля і дров в повному обсязі для опалення приміщень лікарні;
- комісійно обстежити котельню та мережі опалення лікарні
- отримати Акт готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період
у Державній інспекції «Держенергонагляд»;
8. Зобов’язати директора КНП «Маловисківський центр первинно- медико-санітарної
допопоги» Левченко О.М.:
- здійснити завезення вугілля і дров в повному обсязі для опалення приміщень
фельдшерсько-акушерських пунктів, сільських амбулаторій та адміністративного корпуса;
- провести обстежження пічного опалення фельдшерсько-акушерських пунктів та
мережі опалення адміністративного корпуса.
9. Зобов’язати директора КП «Маловисківський центр надання соціальних послуг»
І.І.Хмару:
- здійснити завезення вугілля і дров в повному обсязі для опалення приміщень
закладу;
- провести перевірку мережі опалення закладу.
10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М.

Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 07 жовтня 2021 року

№ 367
м. Мала Виска

Про
взяття
на
облік
безхазяйного
нерухомого майна, розташованого на
території Маловисківської міської ради
-----------------------------------------------------Відповідно до статті 335 Цивільного кодексу України, ст. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013
року № 868 «Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх
обтяжень», взявши до уваги акт обстеження комісії по виявленню, обліку та збереженню
безхазяйного майна на території Маловисківської міської ради на території міста, з метою
встановлення власників нерухомого майна або їх відсутність, виконавчий комітет
Маловисківської міської ради, ВИРІІШИВ:
1. Взяти на облік Маловисківської міської ради, як безхазяйну річ, яка не має
власника або власник якої невідомий, нерухоме а саме:
Гідротехнічну споруду – греблю грунтову довжиною 330,00 м шириною по верху –
10,00 м висотою 6,0 м водо регулюючі гідротехнічні споруди – водоскид відкритого
типу, матеріал – бетон.
2. Секретарю комісії по виявленню, обліку та збереженню безхазяйного майна на
території Маловисківської міської ради Берегуленко Т.М. подати оголошення у виданні
«Маловисківські вісті» про взяття на облік міської ради безхазяйної нерухомої речі згідно п.1
даного рішення.
3. Начальнику юридичного відділу міської ради - Захватихаті Т.В. подати до органу
державної реєстрації прав заяви про взяття на облік безхазяйного майна, згідно п.1 даного
рішення.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М.

Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 07 жовтня 2021 року

№ 368
м. Мала Виска

Про виділення коштів для організації
та проведення заходів з відзначення Дня
працівників культури та аматорів
народного мистецтва
З метою належної організації та проведення в Маловисківській громаді
заходів з відзначення Дня працівників культури та аматорів народного
мистецтва, згідно з комплексною програмою розвитку культури, краєзнавства
та туризму у Маловисківській міській об’єднаній територіальній громаді на
період 2021 - 2023 роки, керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Маловисківської міської ради,ВИРІШИВ:
1. Організувати та провести заходи з відзначення Дня працівників культури
та аматорів народного мистецтва 09 листопада 2021 року.
2. Виділити кошти для організації та проведення згідно кошторису витрат
(додаток 1).
3. Централізованій бухгалтерії відділу культури та туризму Маловисківської
міської ради профінансувати кошти з міського бюджету, які передбачені
програмою розвитку культури, краєзнавства та туризму на 2021 рік.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.
Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

Додаток 1
до рішення виконкому
від 07.10.2021 року № 368
Кошторис витрат
для організації та проведення заходів з відзначення Дня
працівників культури та аматорів
народного мистецтва 09 листопада 2021 року
№
з/п
1
2

Найменування заходів
Придбання квіткової продукції
Сувенірна продукція
ВСЬОГО:

Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

Витрати
(тис. грн.)
2000,00
3000,00
5000,00

Людмила ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 07 жовтня 2021 року

№ 369
м. Мала Виска

Про виділення коштів для
покладання квітів до пам’ятного знаку
жертвам Голодомору 1932-1933 років
З метою забезпечення належної організації підготовки та проведення в
Маловисківській територіальній громаді заходів з нагоди Дня пам’яті жертв
Голодомору 1932-1933 років, згідно з комплексною програмою розвитку
культури, краєзнавства та туризму на 2021-2023 роки, від 28 січня 2021 року
№188, керуючись ст.28, ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконавчий комітет Маловисківської міської ради,ВИРІШИВ:
1.Провести покладання квітів до пам’ятного знаку жертвам Голодомору
1932-1933 років 26 листопада 2021 року (Ю.Рижикова).
2.Виділити кошти на квіткову продукцію та замовлення тематичного
білборду відповідно до кошторису витрат (додаток 1).
3.Централізованій
бухгалтерії
відділу
культури
та
туризму
Маловисківської міської ради профінансувати кошти з міського бюджету, які
передбачені програмою розвитку культури, краєзнавства та туризму на 2021
рік.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Юрій Гульдас

Додаток 1
до рішення виконкому
від 07.10.2021р. № 369

Кошторис витрат
щодо організації та проведення заходів для покладання квітів до
пам’ятного знаку жертвам Голодомору 1932-1933 років на території
Маловисківської міської територіальної громади
№
з/п

Найменування заходів

Витрати
(тис. грн.)

1

Квіткова продукція, лампатки

2370

2.

Замовлення тематичного білборду

630

ВСЬОГО:

3000

Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

Розпорядник
коштів
Відділ
культури та
туризму
Відділ
культури та
туризму

Людмила ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 07 жовтня 2021 року

№ 370
м. Мала Виска

Про відзначення Дня працівників соціальної сфери
на території Маловисківської міської територіальної
громади
Керуючись ст.34, ч. 1 ст. 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» та з нагоди відзначення Дня працівників
соціальної сфери на території Маловисківської міської територіальної громади,
виконавчий комітет Маловисківської міської ради,ВИРІШИВ:
1. Провести урочистості та святковий концерт для працівників соціальної
сфери громади 05 листопада 2021 року в приміщенні Маловисківської
дитячої школи мистецтв.
2. Затвердити кошторис витрат для проведення заходу згідно з додатком 1
3. Видатки у сумі 88000,00 грн. профінансувати за рахунок коштів КП
«Центр надання соціальних послуг».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило
А.В.

Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

Додаток 1
до рішення виконкому
від 07.10.2021 р..№ 370
Кошторис витрат
для відзначення Дня працівників соціальної сфери
на території Маловисківської міської територіальної громади
№
з/п
1

2

Найменування
видатків
Квіти зрізані

Сувеніри
кращим
працівникам,
грамоти, подяки, рамки А4, листівки
ВСЬОГО:

Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

Розпорядник
коштів
КП «Центр
надання
соціальних
послуг»
КП «Центр
надання
соціальних
послуг»

Витрати
(тис. грн.)
500,00

8300,00

8800,00

Людмила ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 07 жовтня 2021 року

№ 371
м. Мала Виска

Про внесення змін та доповнень до
рішення
виконавчого
комітету
Маловисківської
міської
ради
від 14.09.2021 № 318
Розглянувши витяг з протоколу засідання Комісії з питань захисту прав дитини
виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 22.09.2021 № 8, клопотання служби у
справах дітей Маловисківської міської ради від 27.09.2021, з питання, внесення змін та
доповнень до рішення Маловисківської міської ради від 14.09.2021, № 318
«Про встановлення днів, годин спілкування батька Разілевича Р.А., письмове звернення
гр. Разілевича Романа Анатолійовича, 06.05.1988 року народження, від 26.08.2021,
№ Р-1673-П, письмові звернення гр. Разілевич Ірини Василівни, 29.05.1993 року народження,
від 16.09.2021, № Р-1850-П, 16.09.2021 № Р-1851-П, які надійшли до Маловисківської міської
ради.
Керуючись ст. 7, ч. 2, ч. 5 ст. 19, ст. 150, ст. 151, ст. 152, ст. 153, ст. 154, п. 2, ст.155, ст.
158, ст.159, ст. 257 Сімейного кодексу України, ст. 8, ст. 15 Закону України «Про охорону
дитинства, пп. 21 п. «б» ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст. 3 «Конвенцією ООН про права дітей», », п. 74 Порядку провадження органами опіки та
піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів
опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», положенням про Службу у справах
дітей Маловисківської міської ради затвердженого рішенням сесії міської ради
від 25 червня 2021 року № 698 та положенням про Комісію з питань захисту прав дитини,
затвердженого рішенням сесії міської ради від 27 квітня 2021 року № 494, з метою
забезпечення реалізації прав, свобод та законних інтересів дитини, виконавчий комітет
Маловисківської міської ради ВИРІШИВ:
1.
Внести зміни та доповнення до рішення виконавчого комітету Маловисківської
міської ради від 14.09.2021 № 318 «Про встановлення днів, годин спілкування батька
Разілевича Р.А., з донькою і забезпечення її оздоровленням та відпочинком під час канікул».
2.
Встановити графік зустрічей батька гр. Разілевича Р.А. з донькою Разілевич З.Р.,
з 18:00год., п’ятниці до 18:00год., неділі двічі на місяць за домовленістю з матір’ю дитини,
без її присутності та присутності третіх осіб в місці його проживання, місці проживання баби

та діда по його лінії, дитячих майданчиках, парках, скверах, цирку, театрах, бібліотеках,
виставках, дитячих дошкільних закладах, закладах охорони здоров’я, зоопарках, санаторіях,
освітніх закладах, музеях, закладах харчування, кінотеатрах, стадіонах, інших закладах по
всій території України.
3.
За доцільне проведення спільного відпочинку в один із літніх місяців на протязі
20 днів із можливістю виїзду для відпочинку та оздоровлення дитини по території України, за
домовленістю з матір’ю дитини.
4.
За доцільне проведення перебування дитини, під час осінніх та зимових канікул,
не менше їх половини за місцем проживання батька, а також спільного відпочинку та
оздоровлення дитини із можливістю виїзду по території України, за домовленістю з матір’ю
дитини.
5.
За недоцільне перебування дитини з 11:00год. до 17:00год. за місцем проживання
батька під час державних свят кожного року (01 січня Новий рік, 07 січня Різдво Хрестове, 08
березня Міжнародний жіночий день, 01 травня День праці, 09 травня День Перемоги,
Великдень, Трійця, 28 червня День Конституції, 28 липня День Української Державності,
24 серпня День Незалежності України, 14 жовтня День Захисту Захисників і Захисниць
України, 25 грудня Різдво Хрестове).
6.
За доцільне перебування дитини за місцем проживання батька, з 11:00год.,
на передодні свята Новий Рік (31 грудня) до 20:00год., 01 січня, кожного року, який
закінчується парним числом.
7.
За недоцільне спілкування дитини з дідусем, бабусею, дядьком, тіткою, сестрою
по лінії батька, за місцем проживання бабусі та дідуся у їх дні народження кожного року,
17 березня, 11 квітня, 02 липня, 15 липня, 07 грудня з 14:00год. до 19:00год.
8.
За недоцільне побачення дитини з батьком на передодні дня народження батька
(06 травня) та Дня батька (третя неділя червня) з 18:00год. до 09:00год., наступного
дня після свят.
9.
За доцільне спілкування та побачення батька з дитиною з 09:00год. до 18:00год.,
щороку, в день народження батька (06 травня) та День батька (третя неділя червня),
враховуючи бажання та думку дитини відповідного віку з обов’язковим
повідомленням матері.
10.
За доцільне спілкування засобами телефонного та електронного зв’язку з урахуванням
режиму дня, що забезпечує гармонійний та здоровий розвиток дитини до 22:00год.,
враховуючи бажання та думку дитини відповідного віку.
11.
За недоцільне святкування Дня народження дитини (06 жовтня), у парні роки, кожного
року та Дня доньки (25 квітня), кожного року з 12:00год. до 19:00год., наступного дня за
місцем проживання батька.
У непарні роки, кожного року з 18:00год. до 15:00год., наступного дня за місцем
проживання батька.
12.
За доцільне відвідування дитячих навчальних закладів, спортивних секцій та гуртків в
яких навчається дитина, відвідування дитячих свят в період їх проведення, вільне
спілкування з донькою під час випадкових зустрічей на вулиці (5 – 10 хв.), враховуючи
бажання та думку дитини відповідного віку.
13.
За доцільне спільне відвідування богослужіння Православної Церкви України,
Хрещення Господнє (Богоявлення) – 19 січня, Стрітення Господнє - 15 лютого, Благовіщення
Пресвятої Богородиці – 07 квітня, Преображення Господнє – 19 серпня, Успіння Богородиці 28 серпня, Різдво Богородиці – 21 вересня, Воздвиження Хреста Господнього – 27 вересня,
Ведення в храм Пресвятої Богодиці – 04 грудня, з 09:00год. до 12:00год., з метою духовного
розвитку дитини, враховуючи бажання та думку дитини відповідного віку за спільної згоди
батька й матері.

14.
Затвердити висновок Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету
Маловисківської міської ради від 22.09.2021 «Про встановлення днів, годин спілкування
батька гр. Разілевича Р.А, з донькою і забезпечення її оздоровленням і відпочинком під час
канікул» (згідно додатку 1).
15.
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 07 жовтня 2021 року

№ 372
м. Мала Виска

Про
встановлення
піклування
призначення
піклувальника
затвердження висновку

та
і

Виходячи з інтересів дитини, відповідно до ст.ст. 243, 244, 247, 249 Сімейного кодексу
України, ст.ст. 55, 58, 63, 67 Цивільного кодексу України, п.п. 3, 40, 42 Порядку провадження
органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів
опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», заяви гр. Шусь І.С., від 07.09.2021,
№ Ш-1800-П, витягу з протоколу № 9 засідання Комісії з питань захисту прав дитини
Маловисківської міської ради від 22.09.2021 та клопотання служби у справах дітей
Маловисківської міської ради від 27.09.2021 «Про доцільність встановлення піклування та
призначення піклувальника» і затвердження висновку Комісії з питань захисту прав дитини
від 22.09.2021, керуючись пп. 4 п. “б” ч. 1, ст. 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Маловисківської міської ради, ВИРІШИВ:
1.
Встановити піклування над Морозовою Сніжаною Сергіївною, 17.07.2004 року
народження.
2.
Призначити піклувальником гр. Шусь Ірину Станіславівну, 24.12.1966 року
народження.
3.
Начальнику служби у справах дітей Маловисківської міської ради, ознайомити
піклувальника гр. Шусь Ірину Станіславівну, 24.12.1966 року народження, з умовами
встановлення піклування, правами та обов’язками, що виникають при встановленні
піклування.
4.
За результатами розгляду питання на засіданні Комісії з питань захисту прав дитини
Маловисківської міської ради, на основі витягу з протоколу засідання Комісії від 22.09.2021
№ 8, затвердити висновок Комісії, згідно додатку 1.
5.
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.
Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 07 жовтня 2021 року

№ 373
м. Мала Виска

Про встановлення опіки та призначення
опікуна і затвердження висновку
Виходячи з інтересів дитини, відповідно до ст.ст. 243, 244, 247, 249 Сімейного кодексу
України, ст.ст. 55, 58, 63, 67 Цивільного кодексу України, п.п. 3, 40, 42 Порядку провадження
органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів
опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», заяви гр. Шусь І.С., від 07.09.2021,
№ Ш-1800-П, витягу з протоколу № 9 засідання Комісії з питань захисту прав дитини
Маловисківської міської ради від 22.09.2021 та клопотання служби у справах дітей
Маловисківської міської ради від 27.09.2021 «Про доцільність встановлення піклування та
призначення піклувальника» і затвердження висновку Комісії з питань захисту прав дитини
від 22.09.2021, керуючись пп. 4 п. “б” ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Маловисківської міської ради, ВИРІШИВ:
6.
Встановити опіку над Сердюченко Дар’єю Олександрівною, 22.04.2009 року
народження.
7.
Призначити опікуном гр. Бобришову Лілію Сергіївну, 06.01.1992 року народження.
8.
Начальнику служби у справах дітей Маловисківської міської ради, ознайомити опікуна
гр. Бобришову Лілію Сергіївну, 06.01.1992 року народження, з умовами встановлення опіки,
правами та обов’язками, що виникають при встановленні опіки.
9.
За результатами розгляду питання на засіданні Комісії з питань захисту прав дитини
Маловисківської міської ради на основі витягу з протоколу засідання Комісії
від 22.09.2021 № 8, затвердити висновок Комісії з питань захисту прав дитини
(згідно додатку 1).
10.
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.
Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 07 жовтня 2021 року

№ 374
м. Мала Виска

Про
доцільність
позбавлення
Кравченко
В.С.,
14.01.1972р.н.,
батьківських прав та затвердження
висновку Комісії з питань захисту прав
дитини від 22.09.2021
Розглянувши письмову заяву гр. Проскурякова Миколи Миколайовича,
03.09.1956 року народження, яка надійшла 17.09.2021, № П-1853-П, до Маловисківської
міської ради, щодо позбавлення Кравченко Василя Степановича, 14.01.1972 року
народження, батьківських прав, відносно сина Кравченко Ярослава Васильовича,
20.12.2014 року народження, за ухилення від виконання батьківських обов’язків, що у
відповідності з ст. 152, ч. 4, ст. 155, п. 2, ч. 1 ст. 164 Сімейного Кодексу України, є підставою
позбавлення батьківських прав у судовому поряду.
Витяг з протоколу № 8 засідання Комісії з питань захисту прав дитини
Маловисківської міської ради від 22.09.2021.
Клопотання служби у справах дітей Маловисківської міської ради «Про доцільність
позбавлення гр. Кравченко В.С., 14.01.1972р.н., батьківських прав» та затвердження висновку
Комісії з питань захисту прав дитини від 22.09.2021.
Керуючись підпунктом 4, п. «б», ч. 1, ст. 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», п. 2, ч. 1 ст. 164, ст. 180 Сімейного кодексу України,
ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства», «Конвенцією ООН про права дітей»,
постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності
органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», положенням про Службу
у справах дітей Маловисківської міської ради затвердженого рішенням сесії міської ради
від 25 червня 2021 року № 698 та положенням про Комісію з питань захисту прав дитини,
затвердженого рішенням сесії міської ради від 27 квітня 2021 року № 494, з метою соціальноправового захисту дитини, виконавчий комітет Маловисківської міської ради, –
ВИРІШИВ:

1.
За доцільне, позбавити гр. Кравченко Василя Степановича, 14.01.1972 року
народження, батьківських прав, відносно сина Кравченко Ярослава Васильовича,
20.12.2014 року народження, за ухилення від виконання батьківських обов’язків.
2.
Затвердити висновок Комісії з питань захисту прав дитини Маловисківської міської
ради, про доцільність позбавлення Кравченко В.С., 14.01.1972р.н., батьківських прав, згідно
додатку № 1.
3.
Надати до суду на підставі ухвали про відкриття провадження щодо позбавлення
гр. Кравченко В.С., 14.01.1972р.н., батьківських прав відносно сина Кравченко Я.В.,
20.12.2014р.н., висновок Комісії з питань захисту прав дитини від 22.09.2021
«Про доцільність позбавлення гр. Кравченко В.С., 14.01.1972р.н., батьківських прав, відносно
сина Кравченко Я.В., 20.12.2014р.н., за ухилення від виконання обов’язків по вихованню
дитини».
4.
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

Додаток № 1
до рішення виконкому
від 07.10.2021 року № 374
ВИСНОВОК
Комісії з питань захисту прав дитини Маловисківської міської ради
про доцільність позбавлення гр. Кравченко Василя Степановича, 14.01.1972 року
народження, батьківських прав, відносно сина Кравченко Ярослава Васильовича,
20.12.2014 року народження, за ухилення від виконання обов’язків по вихованню
дитини
На засідання чергової комісії з питань захисту прав дитини Маловисківської міської
ради (далі - Комісія) від 22 вересня 2021 року, на підставі заяви гр. Проскурякова Миколи
Миколайовича, 03.09.1956 року народження, яка надійшла 17.09.2021, № П-1853-П,
до Маловисківської міської ради, щодо позбавлення гр. Кравченко Василя Степановича,
14.01.1972 року народження, батьківських прав, відносно сина Кравченко Ярослава
Васильовича, 20.12.2014 року народження, за ухилення від виконання батьківських
обов’язків по вихованню дитини, а саме: забезпечення права дитини на належне батьківське
виховання, піклування про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток,
поваги до прав дитини та її людської гідності, виховання дитини в дусі поваги до прав та
свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини,
забезпечення здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готування її до
самостійного життя і обов’язок батьків утримувати дитину, що у відповідності з ст. 152, ч. 4,
ст. 155, п. 2, ч. 1 ст. 164, 180 Сімейного Кодексу України, є підставою позбавлення
батьківських прав у судовому поряду.
Було винесено питання, про доцільність позбавлення гр. Кравченко Василя
Степановича, 14.01.1972 року народження, батьківських прав, відносно сина Кравченко
Ярослава Васильовича, 20.12.2014 року народження, за ухилення від виконання батьківських
обов’язків, у відповідності до ст. 152, ч. 4, ст. 155, п. 2, ч. 1, ст. 164, ст. 180 Сімейного
Кодексу України.
За час спільного життя Кравченко Василя Степановича, 14.01.1972 року народження з
Кравченко Наталією Миколаївною, 15.04.1980 року народження, народився син Кравченко
Ярослав Васильович, 20.12.2014 року народження, свідоцтво про народження серії І-ОЛ
№ 170079, видане 16.01.2015, Вищеверещаківською сільською радою Олександрівського
району Кіровоградської області, про що, 16.01.2015 складено відповідний актовий запис № 1.
Згідно витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну
реєстрацію народження відповідно до статей 126, 133, 135 Сімейного кодексу України за
№ 00031529981 від 07.07.2021, наданого Маловисківським районним відділом державної
реєстрації актів цивільного стану Південно-Східного міжрегіонального управління
Міністерства юстиції (м. Дніпро), матір’ю, малолітнього Кравченко Ярослав Васильович,
20.12.2014 року народження, є гр. Кравченко Наталія Миколаївна. Батьком, є гр. Кравченко
Василь Степанович. Відомості про батька записані відповідно статті 133 Сімейного кодексу
України.
Мати малолітнього гр. Кравченко Наталія Миколаївна, померла 10.05.2020 (свідоцтво
про смерть серії І-ОЛ № 295810, видане 12.05.2020, Маловисківським районним відділом
державної реєстрації актів цивільного стану Південно-Східного міжрегіонального управління
Міністерства юстиції (м. Дніпро), про що, 12.05.2020 складено відповідний актовий запис №

105). Одразу після смерті матері, батько дитини, гр. Кравченко В.С., 14.01.1972р.н., залишив
сина Кравченко Я.В., 20.12.2014р.н., на піклування дідові гр. Проскурякову Миколі
Миколайовичу, 03.09.1956 року народження, та бабі Проскуряковій Тетяні Петрівні,
04.01.1959 року народження, по лінії померлої матері.
З моменту смерті матері, гр. Кравченко Н.М., дитина Кравченко Я.В., проживає з
бабою та дідом, які надають належний догляд та увагу дитині. Піклуються про здоров’я
дитини, його фізичний, духовний та моральний розвиток, поважають права дитини та його
людську гідність, виховують дитини в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до
своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини, забезпечують здобуття дитиною
повної загальної середньої освіти, готують його до самостійного життя. Дитина перебуває на
повному утриманні баби та діда, до яких була влаштована на підставі наказу начальника
служби у справах дітей Маловисківської районної державної адміністрації № 11
від 18.10.2020 «Про тимчасове влаштування дитини, яка залишилась без батьківського
піклування» у відповідності до ст. 31 постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008
№ 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»
де і проживає по теперішній час.
Батько Кравченко В.С., 14.01.1972р.н., після смерті гр. Кравченко Н.М., з сином
Кравченко Я.В., не спілкується, не надає матеріальної допомоги, не піклується про здоров’я
дитини, його фізичний, духовний та моральний розвиток, не поважає права дитини та його
людську гідність, не виховує дитини 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 його до самостійного життя і не виконує обов’язок
батьків щодо утримання дитини, що у відповідності до ст. 152, ч. 4, ст. 155, п. 2, п. 4, ч. 1,
ст. 164, ст. 180 Сімейного Кодексу України, ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства»,
«Конвенцією ООН про права дітей», що є порушенням прав дитини і підставами позбавлення
гр. Кравченко Василя Степановича, 14.01.1972 року народження, батьківських прав відносно
сина Кравченко Ярослава Васильовича, 20.12.2014 року народження, у судовому поряду.
Беручи до уваги викладене вище, Комісія з питань захисту прав дитини
Маловисківської міської ради, керуючись ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ст. 155, п. 2, 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 Службу у справах дітей Маловисківської міської
ради затвердженого рішенням сесії міської ради від 25 червня 2021 року № 698 та
положенням про Комісію з питань захисту прав дитини, затвердженого рішенням сесії
міської ради від27 квітня 2021 року № 494, з метою соціально-правового захисту малолітньої
дитини, вважає за доцільне позбавити гр. Кравченко Василя Степановича, 14.01.1972 року
народження, батьківських прав, відносно дитини Кравченко Ярослава Васильович, 20.12.2014
року народження, за ухилення від виконання батьківських обов’язків по вихованню дитини, а
саме: забезпечення права дитини на належне батьківське виховання, піклування про здоров’я
дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток, поваги до прав дитини та її людської
гідності, виховування дитини в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї
сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини, забезпечення здобуття дитиною повної
загальної середньої освіти, готування її до самостійного життя і обов’язок батьків утримувати
дитину, що у відповідності з ст. 152, ч. 4, ст. 155, п. 2, ч. 1 ст. 164, ст. 180 Сімейного Кодексу
України, є підставою позбавлення батьківських прав у судовому поряду.
Рекомендувати виконавчому комітету Маловисківської міської ради, винести та
затвердити рішення «Про доцільність позбавлення гр. Кравченко В.С., 14.01.1972р.н.,

батьківських прав» та затвердження висновку Комісії з питань захисту прав дитини
від 22.09.2021.

Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

Людмила ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 07 жовтня 2021 року

№ 375
м. Мала Виска

Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету міської ради
від 11 квітня 2021 року № 43
Керуючись, статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
статей 3, 12 Закону України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», статтями
7, 18, 23 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», статей 14, 18, 19 Закону
України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», Закону
України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», статті 5 Закону України
«Про охорону дитинства», постаноою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866
«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»,
постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2021 № 585 «Про забезпечення соціального
захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах», постановою Кабінету
Міністрів України від 22.08.2012 № 783 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, які
здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми», наказ Міністерства сім’ї, молоді та
спорту і Міністерства внутрішніх справ від 07.09.2009 № 313/386 «Про затвердження
Інструкції щодо взаємодії структурних підрозділів, відповідальних за реалізацію державної
політики щодо попередження насильства в сім’ї, служб у справах дітей, центрів соціальних
служб сім’ї, дітей та молоді та органів внутрішніх справ, щодо попередження насильства в
сім’ї», Конвенції Ради Європи «Про захист дітей від сексуальної експлуатації та
сексуального насильства» ратифікованої від 20.06.2012, виконавчий комітет Маловисківської
міської ради, ВИРІШИВ:
11.
Внести зміни та затвердити новий склад рейдової групи по обстеженню умов
утримання та виховання дітей в сім’я, які опинились в складних життєвих обставинах і
проживають на території Маловисківської територіальної громади та надання їм необхідної
допомоги (згідно додатку 1).
12.
Внести зміни та затвердити новий склад рейдової групи по виявленню неповнолітніх,
малолітніх у громадських місцях та місцях масового відпочинку людей у темний період доби
без супроводу дорослих та вживання ними алкогольних напоїв, наркотичних речовин їх

аналогів і прекурсорів, а також тютюнових виробів на території Маловисківської
територіальної громади (згідно додатку 2)
13.
Начальникові служби у справах дітей міської ради:
- забезпечити роботу рейдових груп;
- у разі виникнення безпосередньої загрози життю та здоров’ю дитини вживати заходи
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 585
«Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих
обставинах» та постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 «Питання
діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»;
- спільно з учасниками рейдової групи, проводити спільні заходи щодо попередження,
виявлення та взяття на облік сімей та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах,
взяття на облік дорослих осіб і неповнолітніх, які вчиняють насильство в сім’ях та жорстоко
поводяться з дітьми, що проживають на території Маловисківської територіальної громади;
- організувати проведення нарад, семінарів, „круглих” столів з питань профілактики
правопорушень та соціально-правового захисту дітей, що проживають у сім’ях, які
опинилися у складних життєвих обставинах і питань щодо перебування неповнолітніх,
малолітніх у громадських місцях та місцях масового відпочинку людей у темний період доби
без супроводу дорослих, вживання ними алкогольних напоїв, наркотичних речовин їх
аналогів і прекурсорів;
- спільно з старостами Маловисківської міської територіальної громади, провести
роботу щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до
сімейних форм виховання у разі виникнення безпосередньої загрози життю та здоров’ю
дитини вживати заходи відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020
№ 585 «Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих
обставинах» та постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 «Питання
діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»;
- надавати міському голові узагальнену інформацію про роботу рейдових груп
щоквартально до 5 числа;
- розміщати на сайті міської ради, LED-моніторі, інформацію по проведеній роботі
рейдових груп щоквартально після погодження з міським головою та профільним
заступником.
14.
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В..
Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

Додаток 1
до рішення виконкому
від 07.10.2021 року № 375
СКЛАД
рейдової групи по обстеженню умов утримання та виховання дітей в сім’ях, які опинились в
складних життєвих обставинах, що проживають
на території Маловисківської міської територіальної громади і надання дітям необхідної
допомоги
Голова рейдової групи
ЖОВТИЛО
Алла Василівна

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради
Заступник голови рейдової групи

ЗАХВАТИХАТА
Павло Васильович

-

начальник служби у справах дітей міської ради
Члени рейдової групи

БАРАНІК
Михайло Михайлович

- староста сіл Мануйлівка, Лутківка

БОБРИНЕЦЬ
Валерій Миколайович

- староста Олександрівського старостинського округу

БІЛОНОГ
Володимир Геннадійович

- начальник
відділу
архітектури,
будівництва
та
житлово-комунального господарства, головний архітектор
Маловисківської міської ради

ГОЛОВАЧ
Олександр Іванович

- староста сіл Лозуватка, Димине

ГОРОВА
Олена Валентинівна

- фахівець з соціальної роботи відділу соціальної роботи
Комунального підприємства «Маловисківський центр
надання соціальних послуг» Маловисківської міської ради

ДРАНА
Алла Василівна

- фахівець з соціальної роботи відділу соціальної роботи
Комунального підприємства «Маловисківський центр
надання соціальних послуг» Маловисківської міської ради

ЛЕВЧЕНКО
Ольга Миколаївна

- Директор комунального некомерційного підприємства
Маловисківський центру первинної медико-санітарної
допомоги;

ОНИПСЕНКО
Валерій Миколайович

- начальник відділу освіти, молоді та спорту виконавчого
комітету Маловисківської міської ради

ПЕРЕХРЕСТ
Ірина Іванівна

- інспектор ювенальної превенції Новоукраїнського районного
відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області (за згодою)

РУДИЙ
Сергій Іванович

- спеціаліст служби у справах дітей Маловисківської міської
ради

ТКАЧЕНКО
Наталія Петрівна

- Староста сіл Миролюбівка, Червона Поляна

ТУПАЛЕНКО
Наталія Вікторівна

- староста Первомайського старостинського округу

ШАМКА
Людмила Валеріївна

- староста Паліївського старостинського округу

ЩЕРБАК
Світлана Олександрівна

- Спеціаліст служби у справах дітей Маловисківської міської
ради

Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

Людмила ЛИННИК

Додаток 2
до рішення виконкому
від 07.10.2021 року № 375
СКЛАД
рейдової групи по виявленню неповнолітніх, малолітніх у громадських місцях та місцях
масового відпочинку людей у темний період доби, без супроводу дорослих та вживання ними
алкогольних напоїв, наркотичних речових аналогів та їх прекурсорів, а також тютюнових
виробів на території Маловисківської міської територіальної громади
Голова рейдової групи
ЖОВТИЛО
Алла Василівна

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради
Заступник голови рейдової групи

ЗАХВАТИХАТА
Павло Васильович

-

начальник служби у справах дітей міської ради
Члени рейдової групи

БАРАНІК
Михайло Михайлович

- староста сіл Мануйлівка, Лутківка

БОБРИНЕЦЬ
Валерій Миколайович

- староста Олександрівського старостинського округу

БІЛОНОГ
Володимир Геннадійович

- начальник
відділу
архітектури,
будівництва
та
житлово-комунального господарства, головний архітектор
Маловисківської міської ради

ГОЛОВАЧ
Олександр Іванович

- староста сіл Лозуватка, Димине

ГОРОВА
Олена Валентинівна

- фахівець з соціальної роботи відділу соціальної роботи
Комунального підприємства «Маловисківський центр
надання соціальних послуг» Маловисківської міської ради

ДРАНА
Алла Василівна

- фахівець з соціальної роботи відділу соціальної роботи
Комунального підприємства «Маловисківський центр
надання соціальних послуг» Маловисківської міської ради

ЛЕВЧЕНКО
Ольга Миколаївна

- Директор комунального некомерційного підприємства
Маловисківський центру первинної медико-санітарної
допомоги;

ОНИПСЕНКО
Валерій Миколайович

- начальник відділу освіти, молоді та спорту виконавчого
комітету Маловисківської міської ради

ПЕРЕХРЕСТ
Ірина Іванівна

- інспектор ювенальної превенції Новоукраїнського районного
відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області (за згодою)

РУДИЙ
Сергій Іванович

- спеціаліст служби у справах дітей Маловисківської міської
ради

ТКАЧЕНКО
Наталія Петрівна

- староста сіл Миролюбівка, Червона Поляна

ТУПАЛЕНКО
Наталія Вікторівна

- староста Первомайського старостинського округу

ШАМКА
Людмила Валеріївна

- староста Паліївського старостинського округу

ЩЕРБАК
Світлана Олександрівна

- спеціаліст служби у справах дітей Маловисківської міської
ради

Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

Людмила ЛИННИК

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 07 жовтня 2021 року

№ 376
м. Мала Виска

Про надання Кузнєцову Б.В.,
27.09.2012р.н., статусу дитини,
позбавленої батьківського піклування
Розглянувши клопотання служби у справах дітей Маловисківської міської ради від
30.09.2021 № 293, «Про надання Про надання Кузнєцову Богдану Віталійовичу, 27.09.2012
року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування», рішення
Маловисківського районного суду від 05 серпня 2021 року, яке набрало законної сили
07.09.2021:
про позбавлення гр. Кузнєцової Анни Сергіївни, 27.10.1978 року народження, паспорт
серії ЕА номер 789146, виданий 15.12.2000 Маловисківським РВ УМВС України в
Кіровоградській області, реєстраційний номер облікової картки платника податку
2878917206, місце реєстрації: будинок № 55, вулиця Кудрівська, місто Мала Виска,
Новоукраїнського району, Кіровоградської області, відносно Мануйлович Анастасії
Віталіївни, 24.02.2010 року народження та Кузнєцова Богдана Віталійовича, 27.09.2012 року
народження;
витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження
Кузнєцова Богдана Віталійовича, 27.09.2012 року народження із зазначенням відомостей про
батька від 22.01.2021 № 00029295417, батько записаний відповідно до ч. 1 ст. 135 Сімейного
кодексу України.
Дитина тимчасово влаштована та перебуває у баби гр. Міронової Алевтини
Миколаївни, 28.08.1958 року народження, за адресою: вулиця Кудрівська, будинок № 55,
місто Мала Виска, Новоукраїнського району, Кіровоградської області
Згідно з викладеним вище, виходячи з інтересів дитини, на підставі п. 23 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»,
керуючись пп. 4, п. «б», ч. 1, ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет Маловисківської міської ради, ВИРІШИВ:
Надати Кузнєцову Богдану Віталійовичу, 27.09.2012 року народження, статус дитини,
позбавленої батьківського піклування,.

1.
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В..

Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 07 жовтня 2021 року

№ 377
м. Мала Виска

Про надання Мануйлович А.В.,
24.02.2010р.н., статусу дитини,
позбавленої батьківського піклування
Розглянувши клопотання служби у справах дітей Маловисківської міської ради від
30.09.2021 № 293, «Про надання Мануйлович Анастасії Віталіївні, 24.02.2010, року
народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування», рішення
Маловисківського районного суду від 10 серпня 2021 року, яке набрало законної сили
10.09.2021:
про позбавлення гр. Кузнєцової Анни Сергіївни, 27.10.1978 року народження, паспорт
серії ЕА номер 789146, реєстраційний номер облікової картки платника податку 2878917206,
місце реєстрації: будинок № 55, вулиця Кудрівська, місто Мала Виска, Новоукраїнського
району, Кіровоградської області, відносно Мануйлович Анастасії Віталіївни, 24.02.2010 року
народження та Кузнєцова Богдана Віталійовича, 27.09.2012 року народження;
про позбавлення гр. Мануйловича Віталія Валерійовича, 07.01.1984 року народження,
паспорт серії ЕА номер 871317, реєстраційний номер облікової картки платника податку
3068723116, місце реєстрації: будинок № 127, вулиця Містечкова, місто Мала Виска,
Новоукраїнського району, Кіровоградської області, відносно Мануйлович Анастасії
Віталіївни, 24.02.2010 року народження
Дитина тимчасово влаштована та перебуває у баби гр. Міронової Алевтини
Миколаївни, 28.08.1958 року народження, за адресою: вулиця Кудрівська, будинок № 55,
місто Мала Виска, Новоукраїнського району, Кіровоградської області
Згідно з викладеним вище, виходячи з інтересів дитини, на підставі п. 23 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»,
керуючись пп. 4, п. «б», ч. 1, ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет Маловисківської міської ради, ВИРІШИВ:
1.Надати Мануйлович Анастасії Віталіївні, 24.02.2010, року народження, статус дитини,
позбавленої батьківського піклування,.
2.
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 07 жовтня 2021 року

№ 378
м. Мала Виска

Про виділення компенсації
фізичним особам, які надають
соціальні послуги та проживають
на території Маловисківської
міської територіальної громади

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням
Маловисківської міської ради від 27 квітня 2021 року № 491 «Про затвердження Програми
фінансування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги та проживають на
території Маловисківської міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки», виконавчий
комітет Маловисківської міської ради,В И Р І Ш И В:
1.
Надати компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги та проживають
на території Маловисківської міської територіальної громади, згідно доданих списків на
загальну суму 5 911,79 грн.
2. Кошти, вказані в п. 1 даного рішення, виділити по коду 0113160 «Надання соціальних
гарантій фізичним особам які надають соціальні послуги громадянам похилого віку,
особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 07 жовтня 2021 року

№ 379
м. Мала Виска

Про
затвердження
висновку
опікунської ради Маловисківської
міської ради про відмову
в наданні дозволу на укладення
договору
дарування
¼
частини
житлового будинку між Лимборською
Раїсою
Олександрівною
та
її
підопічним
недієздатним
сином
Лимборським Олегом Станіславовичем
Відповідно до підпункту 4 пункту б частини першої статті 34, статті 40 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 55,56,67,71,72,74 Цивільного
кодексу України, Правил опіки та піклування, затвердженими наказом Державного комітету
України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони
здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики від 26.05.1999 року №
34/166/131/88, враховуючи протокол засідання опікунської ради при виконавчому комітеті
міської ради від 22 вересня 2021 року № 1, виконавчий комітет Маловисківської міської
ради,ВИРІШИВ:
1.

Затвердити висновок опікунської ради Маловисківської міської ради про відмову в
наданні дозволу на укладення договору дарування ¼ частини житлового будинку між
Лимборською Раїсою Олександрівною та її підопічним недієздатним сином Лимборським
Олегом Станіславовичем.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 07 жовтня 2021 року

№ 380
м. Мала Виска

Про
затвердження
висновку
опікунської ради Маловисківської
міської ради про відмову
у визначенні особи з числа родичів –
Іванова
Володимира
Дмитровича,
27.07.1938
р.н.
для
підписання
договору дарування між Лимборською
Раїсою
Олександрівною
та
її
недієздатним сином Лимборським
Олегом Станіславовичем
Відповідно до підпункту 4 пункту б частини першої статті 34, статті 40 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 55,56,67,71,72,74 Цивільного
кодексу України, Правил опіки та піклування, затвердженими наказом Державного комітету
України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони
здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики від 26.05.1999 року №
34/166/131/88, враховуючи протокол засідання опікунської ради при виконавчому комітеті
міської ради від 22 вересня 2021 року № 1, виконавчий комітет Маловисківської міської
ради,ВИРІШИВ:
1.Затвердити висновок опікунської ради Маловисківської міської ради про відмову у
визначенні особи з числа родичів – Іванова Володимира Дмитровича, 27.07.1938 р.н. для
підписання договору дарування між Лимборською Раїсою Олександрівною та її недієздатним
сином Лимборським Олегом Станіславовичем.
2. Рекомендувати Лимборській Раїсі Олександрівні визначити особу з числа близьких родичів
для подальшого її звернення до органу опіки та піклування з метою призначення цієї особи
опікуном над Лимборським Олегом Станіславовичем.
3.
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Жовтило А.В.
Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 07 жовтня 2021 року

№ 381
м. Мала Виска

Про
затвердження
висновку
опікунської ради Маловисківської
міської ради про відмову
Лимборській Раїсі Олександрівні в
наданні дозволу на продаж житлового
будинку,
який
належить
її
недієздатному сину Лимборському
Олегу Станіславовичу
Відповідно до підпункту 4 пункту б частини першої статті 34, статті 40 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 55,56,67,71,72,74 Цивільного
кодексу України, Правил опіки та піклування, затвердженими наказом Державного комітету
України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони
здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики від 26.05.1999 року №
34/166/131/88, враховуючи протокол засідання опікунської ради при виконавчому комітеті
міської ради від 22 вересня 2021 року № 1, виконавчий комітет Маловисківський міської
ради,ВИРІШИВ:
1.Затвердити висновок опікунської ради Маловисківської міської ради про відмову
Лимборській Раїсі Олександрівні в наданні дозволу на продаж житлового будинку, який
належить її недієздатному сину Лимборському Олегу Станіславовичу.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 07 жовтня 2021 року

№ 382
м. Мала Виска

Про
розгляд
«Славутич»

заяви

СТОВ

Розглянувши заяву СТОВ «Славутич» №Т-1592-П від 11.08.2021 року, з проханням
надати дозвіл на проведення підрізування гілок крайнього ряду полезахисної лісосмуги та
вирубки самосійних насаджень породи «Клен Американський» та інших порід (схема
ділянок додається), що надані в довгострокову оренду фізичними особами, комісією
проведено обстеження полезахисних лісосмуг біля земельних ділянок, які знаходяться в
оренді і обробляються СТОВ «Славутич», кадастрові номера земельних ділянок №
3523183200:02:000:0006, 0007, 0009, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0040, 0468, 2033,
2020, 0063, 0506, 0069, 0068, 0067, 0075, 0074, 0073, 0071, 0140, 0138, 0137, 0131, 0132, 0478,
0479, 0480, 0481, 0135,
0136, 0142, 0143, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0165, 0166, 0172,
0173, 0174, 0175, 2179, 1179, 0176, 0177, 0178, 0622, 0623, 0157, 0484, 0129, 0130, 0194, 0196,
0197, 0198, 0210, 0248, 0249, 0274, 0278, 0468, 0277, 0287, 0289, 0263, 0266, 0267, 0268,
0269, 0495, 0496, 0290, 0291, 0292, 0304, 0299, 0296, 0294, 0298, 0316, 9024, 0314, 0317,
0318, 9045, 9046, 9047, 9048, 9049, 9050, 9051, 9052, 9026, 9027, 9028, 9029, 0617, 9032,
9033, за межами с.Мануйлівка, враховуючи те, що самосійні насадження породи «Клен
американський» та інших порід біля полезахисної лісосмуги розрослись в напрямку
земельних ділянок (паїв) на 2 метра та гілки крайнього ряду лісосмуги нагнуті в сторону
вищевказаних земельних ділянок (паїв) чим заважають проведенню повноцінного обробітку
ґрунту затіняють посіви та перешкоджають збору урожаю, враховуючи акт обстеження
зелених насаджень № 19 від 08.09.2021 року та відповідно до ст.30, ст.33 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених
пунктів», постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року №1045
«Про
затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» та
рішення сесії Маловисківської міської ради №488 від 27 квітня 2021 року «Про створення
комісії з обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню на території
Маловисківської міської ради», беручи до уваги пропозиції комісії при виконавчому комітеті
міської ради щодо доцільності проведення вищевказаних робіт, враховуючи пропозиції
членів виконавчого комітету та старости сіл Мануйлівка, Лутківка Баранік М.М., виконавчий
комітет Маловисківської міської ради,В И Р І Ш И В:

Повернути проєкт рішення «Про розгляд заяви СТОВ «Славутич» на
доопрацювання до відділу містобудування, архітектури, будівництва та
житлово-комунального господарства для усунення недоліків.
2.
Начальнику відділу містобудування, архітектури, будівництва та житловокомунального господарства подати доопрацьований проєкт рішення «Про
розгляд заяви СТОВ «Славутич» на чергове засідання виконавчого
комітету.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М.
1.

Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 07 жовтня 2021 року

№ 383
м. Мала Виска

Про розгляд заяви гр. Атрашкової
Н.М.
Розглянувши заяву: гр. Атрашкової Надії Миколаївни №А-1733-П від 02.09.2021 року,
кадастровий № 3523183200:02:000:0091 площею 6,07 га, яку вона обробляє особисто, з
проханням надати дозвіл на проведення підрізуванню гілок крайнього ряду полезахисної
лісосмуги та вирубки самосійних насаджень породи «Клен Американський» протяжністю
134 м. та інших порід, враховуючи те, що самосійні насадження породи «Клен
американський» та інших порід біля полезахисної лісосмуги розрослись в напрямку
земельних ділянок (паїв) на 2 метра та гілки крайнього ряду лісосмуги нагнуті в сторону
вищевказаних земельних ділянок (паїв) чим заважають проведенню повноцінного обробітку
ґрунту затіняють посіви та перешкоджають збору урожаю, враховуючи акт обстеження
зелених насаджень № 18 від 08.09.2021 року та відповідно до ст.30, ст.33 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених
пунктів», постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року №1045
«Про
затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» та
рішення сесії Маловисківської міської ради №488 від 27 квітня 2021 року «Про створення
комісії з обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню на території
Маловисківської міської ради», беручи до уваги пропозиції комісії при виконавчому комітеті
міської ради щодо доцільності проведення вищевказаних робіт,враховуючи пропозиції
членів виконавчого комітету та старости сіл Мануйлівка, Лутківка Баранік М.М. виконавчий
комітет Маловисківської міської ради,В И Р І Ш И В:
1.Повернути проєкт рішення «Про розгляд заяви гр.Атрашкової Н.М.» на доопрацювання до
відділу містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства
для усунення недоліків.
2.Начальнику відділу містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального
господарства подати доопрацьований проєкт рішення «Про розгляд заяви гр.Атрашкової
Н.М.» на чергове засідання виконавчого комітету.
3.. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М.
Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 07 жовтня 2021 року

№ 384
м. Мала Виска

Про надання дозволу на проведення
робіт по
видаленню зелених
насаджень на території м.Мала Виска
Розглянувши звернення Жулінської В.В. від 03.09.2021 року №Ж-1749-П, з проханням
провести обстеження дерев по вул.Центральна, 45, в зв’язку з їх віковим станом, маючи
розлогі бокові гілки, які можуть завдати шкоди жителям міста, на підставі акта обстеження
зелених насаджень, що підлягають видаленню №20 від 08 вересня 2021 року, комісія
вирішила надати дозвіл на пониження крони - 1 дерева породи «Клен» та провести обрізку
гілок дерева породи «Горіх», які своїм гіллям заважають проїзду транспорту по
вул.Центральна, 45 в м.Мала Виска, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»,
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року №1045 «Про
затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» та
рішення сесії Маловисківської міської ради №488 від 27 квітня 2021 року «Про створення
комісії з обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню на території
Маловисківської міської ради», беручи до уваги пропозиції комісії при виконавчому комітеті
міської ради щодо доцільності проведення вищевказаних робіт, виконавчий комітет
Маловисківської міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Надати дозвіл КП «Мала Виска-МКП» без оплати їх відновлювальної вартості на
проведення робіт на проведення обрізки гілок дерева породи «Горіх» зі сторони проїжджої
частини, які знаходяться по вул.Центральна, 45 в м.Мала Виска.
2. Попередити керівника комунального підприємства «Мала Виска МКП» Лисенка
В.П. дотримуватися правил безпеки при проведенні вищевказаних робіт.
3. Територію на місці проведення робіт привести в належний санітарний стан.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М.
Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 07 жовтня 2021 року

№ 385
м. Мала Виска

Про надання дозволу на проведення
робіт по
видаленню зелених
насаджень на території м.Мала Виска
Розглянувши звернення жителів ОСББ «НАШ ДІМ - 2020» від 30.08.2021 року №В1700-П, з проханням провести обстеження дерев по вул.Центральна, 59А, в зв’язку з їх
віковим станом, дуплистість, маючи розлогі бокові гілки, які можуть завдати шкоди
мешканцям дому, на підставі акта обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню
№21 від 08 вересня 2021 року, комісія вирішила надати дозвіл на видалення 1 дерева породи
«Горіх» та провести пониження крони - 2 дерева породи «Горіх» по вул.Центральна, 59А в
м.Мала Виска, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.
10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 01.08.2006 року №1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев,
кущів, газонів і квітників у населених пунктах» та рішення сесії Маловисківської міської
ради №488 від 27 квітня 2021 року «Про створення комісії з обстеження зелених насаджень,
що підлягають видаленню на території Маловисківської міської ради», беручи до уваги
пропозиції комісії при виконавчому комітеті міської ради щодо доцільності проведення
вищевказаних робіт, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Надати дозвіл ОСББ «НАШ ДІМ - 2020» без оплати їх відновлювальної вартості на
проведення робіт по видаленню - 1 дерева породи «Горіх» та провести пониження крони - 2
дерева породи «Горіх» по вул.Центральна, 59 А, в м.Мала Виска.
2. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «НАШ ДІМ - 2020»:
1) на місці видалення дерева висадити молоді саджанці;
2) дотримуватися правил безпеки при проведенні вищевказаних робіт;
3) територію на місці проведення робіт привести в належний санітарний стан.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М.

Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 07 жовтня 2021 року

№ 386
м. Мала Виска

Про надання дозволу на проведення
робіт по
видаленню зелених
насаджень на території м.Мала Виска
Розглянувши звернення Рудої Г.І. від 11.08.2021 року №Р-1599-П, з проханням
провести обстеження дерев по вул.Шевченка, 56-Б, в зв’язку з тим, що вони розташовані в
охоронній зоні повітряних ліній електропередач (ЛЕП) та несуть потенційну загрозу
замикання лінії, на підставі акта обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню
№22 від 08 вересня 2021 року, комісія вирішила надати дозвіл на видалення - 3 дерева
породи «Липа» та з рекомендацією на місці видалених дерев висадити молоді саджанці
декоративних дерев, які не будуть в подальшому своїм гіллям порушувати цілісність ЛЕП по
вул.Шевченка, 56-Б в м.Мала Виска, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»,
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року №1045 «Про
затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» та
рішення сесії Маловисківської міської ради №488 від 27 квітня 2021 року «Про створення
комісії з обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню на території
Маловисківської міської ради», беручи до уваги пропозиції комісії при виконавчому комітеті
міської ради щодо доцільності проведення вищевказаних робіт, виконавчий комітет
Маловисківської міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Надати дозвіл КП «Мала Виска-МКП» без оплати їх відновлювальної вартості на
проведення
робіт на видаленню - 3 дерев породи «Липа», які знаходяться по
вул. Шевченка, 56-Б в м.Мала Виска.
2. Зобов’язати гр.Руду Г.І. на місці видалення дерев висадити молоді саджанці
декоративних дерев (туя пірамедальна).
3. Попередити керівника комунального підприємства «Мала Виска МКП» Лисенка
В.П. дотримуватися правил безпеки при проведенні вищевказаних робіт та територію на
місці проведення робіт привести в належний санітарний стан.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М.
Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 07 жовтня 2021 року

№ 387
м. Мала Виска

Про повернення на доопрацювання проєкт рішення
« Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
Маловисківської міської ради № 336 від 14.09.2021 року
«Про розгляд заяви 4 ДПРЗ ГУ ДСНС
у Кіровоградській області»
З метою упорядкування адресного господарства та виявленням неточностей під час
розгляду заяви 4 ДЕРЖАВНОГО ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНОГО ЗАГОНУ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У КІРОВОГРАДСЬКІЙ
ОБЛАСТІ, з проханням надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами за адресою: м.
Мала Виска, вул. Велігіна, 155 Б,, керуючись ст..30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та рішенням Маловисківської міської ради № 1644 від 25 липня
2019 року «Про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами на території
Маловисківської територіальної громади», враховуючи пропозиції членів виконавчого
комітету, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,ВИРІШИВ:
1.
Повернути проєкт рішення «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
Маловисківської міської ради № 336 від 14.09.2021 року «Про розгляд заяви 4 ДПРЗ ГУ
ДСНС у Кіровоградській області» на доопрацювання до відділу містобудування, архітектури,
будівництва та житлово-комунального господарства для усунення недоліків.
2.
Начальнику відділу містобудування, архітектури, будівництва та житловокомунального господарства подати доопрацьований проєкт рішення «Про внесення змін до
рішення виконавчого комітету Маловисківської міської ради № 336 від 14.09.2021 року «Про
розгляд заяви 4 ДПРЗ ГУ ДСНС у Кіровоградській області» на чергове засідання виконавчого
комітету.
3.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М.

Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 07 жовтня 2021 року

№ 388
м. Мала Виска

Про розгляд заяв громадян щодо
надання пільг по батьківській платі
за відвідування їхніми дітьми КЗДО
«Веселка»
Розглянувши заяви громадян міської територіальної громади з проханням
надати пільгу по батьківській платі за відвідування їхніми дітьми КЗДО
«Веселка», врахувавши що заявники є учасниками бойових дій, керуючись
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 року №1243 «Про
невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних
закладів», Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у
державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 року
№ 667, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Надати пільгу у розмірі 100 відсотків по батьківській платі за
відвідування їхніми дітьми КЗДО «Веселка» на період з 1 жовтня 2021 року по 1
жовтня 2022 року слідуючим громадянам:
- Балан Володимиру Васильовичу – його дочка Балан Віталіна;
- Михайловський Денис Юрійович-його дочка Михайловська Ангеліна.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.
Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 07 жовтня 2021 року

№ 389
м. Мала Виска

Про повідомну реєстрацію колективного договору
фермерського господарства «Прилуцький» укладеного між
адміністрацією та трудовим колективом на 2021-2026 роки
Керуючись п.п.9 п.б ч.1 ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законом України «Про колективні договори і угоди», постановою
Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 року № 115 «Про порядок
повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод,
колективних договорів», виконавчий комітет Маловисківської міської ради,ВИРІШИВ:
1.Провести повідомну реєстрацію колективного договору між адміністрацією та
трудовим колективом фермерського господарства «Прилуцький» на 2021-2026
роки.
2. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету Маловисківської
міської ради зробити напис на першій сторінці колективного договору на 20212026 роки та внести в реєстр колективних договорів запис про повідомну
реєстрації колективного договору укладеного між адміністрацією та трудовим
колективом фермерського господарства «Прилуцький».
3.Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 07 жовтня 2021 року

№ 390
м. Мала Виска

Про повідомну реєстрацію доповнення
до колективного договору КНП «Маловисківська ЦРЛ»
укладеного між адміністрацією та трудовим колективом
на 2019-2024 роки
Керуючись п.п.9 п.б ч.1 ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законом України «Про колективні договори і угоди», постановою
Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 року № 115 «Про порядок
повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод,
колективних договорів», виконавчий комітет Маловисківської міської ради,ВИРІШИВ:
1.Провести повідомну реєстрацію доповнення до колективного договору між
адміністрацією та трудовим колективом КНП «Маловисківська ЦРЛ» на 20192024 роки.
2. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету Маловисківської
міської ради зробити напис на першій сторінці колективного договору на 20192024 роки та внести в реєстр колективних договорів запис про повідомну
реєстрації доповнення до колективного договору укладеного
між
адміністрацією та трудовим колективом КНП «Маловисківська ЦРЛ».
3.Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 07 жовтня 2021 року

№ 391
м. Мала Виска

Про виділення коштів на
поховання гр.Горобця І.В.
Розглянувши заяву гр. Горобець Галини Миколаївни ( паспорт ЕА №
063603 виданий 12.03.1996 року), яка проживає за адресою: вул.Центральна,
буд.№ 25 в, с. Первомайське, Кіровоградська область, з проханням виділити
кошти на поховання її сина гр.Горобця Ігоря Васильовича, який помер
09.08.2021 року у віці 35 років та на день смерті не працював і в центрі
зайнятості на обліку не перебував, керуючись ст. 34 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», ст.8 Закону України «Про поховання та
похоронну справу», постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року
№ 99 „Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких
категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася
поховати померлого”, Програмою та Положеням про надання одноразової
матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської ТГ на 2021-2023
роки, затверджена рішенням сесії від 05 березня 2021 року № 321, виконавчий
комітет Маловисківської міської ради,В И Р І Ш И В:
1. Виділити кошти у розмірі 2000,00 (дві тисячі) гривень гр.Горобець
Галині Миколаївні на поховання її сина гр.Горобця Ігоря Васильовича.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші
видатки на соціальний захист».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.
Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 07 жовтня 2021 року

№ 392
м. Мала Виска

Про розгляд заяви ДП «Оникіївське лісове
господарство»
Розглянувши заяву державного підприємства «Оникіївське лісове
господарство» від 13.09.2021 року №05-03/415 про
присвоєння адреси
нежитловій будівлі кордону № 1 урочища «Люцев ліс», керуючись ст. 40
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України
«Про регулювання містобудівної діяльності», відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 07 липня 2021 року № 690 «Про затвердження Порядку
присвоєння адрес об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна», рішення
Маловисківської міської ради № 1857 від 28.11.2019 року «Про затвердження
Положення про порядок присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості у
Маловисківській міській об’єднаній територіальній громаді», виконавчий
комітет Маловисківської міської ради,ВИРІШИВ:
1. Присвоїти
нежитловій будівлі кордону№ 1 урочища «Люцев ліс»,
розташованому на території Маловисківської міської територіальної
громади, таку поштову адресу: Новоукраїнський район, кордон № 1,
урочище «Люцев ліс», вул.Лісова, № 1.
2. Рішення виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 12.03.2015
року № 41 вважати таким, що втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського
О.М.
Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 07 жовтня 2021 року

№ 393
м. Мала Виска

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

Юрій ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 07 жовтня 2021 року

№ 394
м. Мала Виска

Про
надання
грошової
допомоги на лікування гр. Д.
Р.М.
Розглянувши заяву гр. Д.Р.М. (паспорт --- № -----виданий
Маловисківським РВ УМВС України ------- року), який проживає в м.М.В.,
пров.Б., .№ 12, з проханням надати допомогу на лікування, враховуючи
матеріальний стан заявника та діагноз, керуючись ст. 34 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання
одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської
територіальної громади на 2021-2023 роки, затверджена рішенням міської ради
№ 321 від 5 березня 2021 року, виконавчий комітет Маловисківської міської
ради,В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр.Д.Р.М. грошову допомогу у розмірі 2000,00 (дві тисячі)
гривень на лікування.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші
видатки на соціальний захист».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 07 жовтня 2021 року

№ 395
м. Мала Виска

Про
надання
грошової
допомоги на лікування гр. Д.
І.М.
Розглянувши заяву гр. Д.І.М. (паспорт --- № ----виданий
Маловисківським РВ УМВС України ------- року), яка проживає в м.М.В., вул.
В., .№ 50, з проханням надати допомогу на лікування, враховуючи матеріальний
стан заявника та діагноз, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання
одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської
територіальної громади на 2021-2023 роки, затверджена рішенням міської ради
№ 321 від 5 березня 2021 року, виконавчий комітет Маловисківської міської
ради,В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр.Д.І.М. грошову допомогу у розмірі 2000,00 (дві тисячі)
гривень на лікування.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші
видатки на соціальний захист».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 07 жовтня 2021 року

№ 396
м. Мала Виска

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

Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 07 жовтня 2021 року

№ 397
м. Мала Виска

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

Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 07 жовтня 2021 року

№ 398
м. Мала Виска

Про
надання
грошової
допомоги на лікування гр. К.
Г.С.
Розглянувши заяву гр. К.Г.С. (паспорт ---№ ----виданий
Маловисківським РВ УМВС України ------ року), який проживає в м.М.В., вул.
У., .№ 74, з проханням надати допомогу на лікування, враховуючи матеріальний
стан заявника та діагноз, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання
одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської
територіальної громади на 2021-2023 роки, затверджена рішенням міської ради
№ 321 від 5 березня 2021 року, виконавчий комітет Маловисківської міської
ради,В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. К.Г.С. грошову допомогу у розмірі 2000,00 (дві тисячі)
гривень на лікування.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші
видатки на соціальний захист».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 07 жовтня 2021 року

№ 399
м. Мала Виска

Про
надання
грошової
допомоги на лікування гр. П.
З.В.
Розглянувши заяву гр. П.З.В. (паспорт ---- № ----виданий
Маловисківським РВ УМВС України ------ року), яка проживає в м.М.В., вул.
Ш.,9, кв.№ 19, з проханням надати допомогу на лікування, враховуючи
матеріальний стан заявника та діагноз, керуючись ст. 34 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання
одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської
територіальної громади на 2021-2023 роки, затверджена рішенням міської ради
№ 321 від 5 березня 2021 року, виконавчий комітет Маловисківської міської
ради,В И Р І Ш И В:
1. Виділити гр. П.З.В. грошову допомогу у розмірі 2000,00 (дві тисячі)
гривень на лікування.
2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Інші
видатки на соціальний захист».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.

Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

