
 

 
 

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 22  січня 2020 року               № 45 

 

м. Мала Виска 

 
Про надання Якубишину Данилу 

Васильовичу, 29.08.2011 року 

народження, статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

 

 

Розглянувши витяг з протоколу засідання Комісії з питань захисту прав дитини                 

від 21.01.2020 № 1, клопотання служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради від 21.01.2019 № 20, з питання надання Якубишину Данилу 

Васильовичу, 29.08.2011 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів, відповідно до письмового звернення гр. Якубишиної 

Віри Вікторівни, 09.04.1985 року народження, яке надійшло до виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради, 21 грудня 2019 року № Я – 2735 – П, і доданих документів, 

керуючись пп. 6 п. 3, п. 10 Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 05 квітня 2017 року № 268 зі змінами від 11.04.2018 року № 301 «Про 

затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів», розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 № 1275-

р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася 

антитерористична операція, та визнання такими, що втратили чинність, деяких 

розпоряджень Кабінету Міністрів України», п. 3 Порядку провадження органами опіки та 

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

Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866, пп. 4 п. «б» ч. 1 ст. 34 Закону 

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

міської ради, -  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати Якубишину Данилу Васильовичу, 29.08.2011 року народження, (свідоцтво 

про народження серії І-НО № 409075 видане 20 вересня 2011 року відділом реєстрації 

актів цивільного стану Петровського районного управління юстиції у м. Донецьку, про що 

в Книзі реєстрації народжень 20 вересня 2011 року зроблено відповідний актовий запис за 

№ 513), реєстраційний номер облікової картки платника податку 4078302971, який 

прожив разом з матір’ю гр. Якубишиною Вірою Вікторівною, 09.04.1985 року 

народження, що зареєстрована, у відповідності з довідкою, про взяття на облік 

внутрішньо переміщених осіб від 31.05.2018 № 3512-548500, виданої управлінням 

соціального захисту населення Маловисківської районної державної адміністрації, у 



квартирі № 2, будинку № 3, по вулиці Свірського, місто Донецьк, Донецької області, 

фактично проживає у будинку 121, вулиця Калинова, місто Мала Виска, Кіровоградської 

області, статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, у 

зв’язку з тим, що Якубишин Данило Васильович, 29.08.2011 року народження, зазнав 

психологічного насильства. 

2. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на начальника 

служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради Захватихату П.В., - 

контроль за виконанням цього 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 22 січня 2020 року               № 46 

 

м. Мала Виска 

 
Про надання Якубишиній Мирославі 

Василівні, 08.09.2014 року народження, 

статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 

 

 

Розглянувши витяг з протоколу засідання Комісії з питань захисту прав дитини                 

від 21.01.2020 № 1, клопотання служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради від 21.01.2019 № 20, з питання надання Якубишиній 

Мирославі Василівні, 08.09.2014 року народження, статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, відповідно до письмового звернення              

гр. Якубишиної Віри Вікторівни, 09.04.1985 року народження, яке надійшло до 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради, 21 грудня 2019 року № Я – 2735 – П, 

і доданих документів, керуючись пп. 6 п. 3, п. 10 Порядку надання статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2017 року № 268 зі змінами від 11.04.2018 року 

№ 301 «Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів», розпорядження Кабінету Міністрів України від 

02.12.2015 № 1275-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких 

здійснювалася антитерористична операція, та визнання такими, що втратили чинність, 

деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України», п. 3 Порядку провадження органами 

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

постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866, пп. 4 п. «б» ч. 1 

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

Маловисківської міської ради, -  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати Якубишиній Мирославі Василівні, 08.09.2014 року народження, (свідоцтво 

про народження серії І-ЖС № 285162 видане 26 травня 2015 року відділом державної 

реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Пологівського районного 

управління юстиції у Запорізькій області, про що в 16 вересня 2014 року складено 

відповідний актовий запис за № 168), реєстраційний номер облікової картки платника 



податку 4188903324, яка проживала разом з матір’ю гр. Якубишиною Вірою Вікторівною, 

09.04.1985 року народження, що зареєстрована, у відповідності з довідкою, про взяття на 

облік внутрішньо переміщених осіб від 31.05.2018 № 3512-548574, виданої управлінням 

соціального захисту населення Маловисківської районної державної адміністрації, у 

квартирі № 2, будинку № 3, по вулиці Свірського, місто Донецьк, Донецької області, 

фактично проживає у будинку 121, вулиця Калинова, місто Мала Виска, Кіровоградської 

області, статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, у 

зв’язку з тим, що Якубишина Мирослава Василівна, 08.09.2014 року народження, зазнала 

психологічного насильства. 

2. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на начальника 

служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради Захватихату П.В., - 

контроль за виконанням цього 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 22 січня 2020 року               № 47 

 

м. Мала Виска 

Про доцільність позбавлення 

батьківських прав Сокуренко В.М.,              

23.11.1993р.н. за ухилення від 

виконання обов’язків по вихованню 

дитини та затвердження висновку 

Комісії з питань захисту прав дитини 

від 21.01.2020 

 

Розглянувши витяг з протоколу засідання тринадцятої Комісії з питань захисту 

прав дитини виконавчого комітету міської ради від 21 січня 2020 року, клопотання 

служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 21 

січня 2019 року, про доцільність позбавлення гр. Сокуренко Валентини Миколаївни, 

23.11.1993 року народження батьківських прав відносно доньки Горщак Ангеліни 

Сергіївни, 25.09.2017 року народження та поданого письмового звернення гр. Горщака 

Сергія Івановича, 24.03.1982 року народження, яке надійшло до виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради, 08 січня 2020 року № Г – 13 – П. 

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 21 грудня 2017 року № 813 та положенням про Комісію з 

питань захисту прав дитини, затвердженого рішенням сесії міської ради від 28 лютого 

2018 № 901 зі змінами та доповненнями, з метою соціально-правового захисту 

малолітньої дитини виконавчий комітет Маловисківської міської ради -  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. За доцільне позбавити гр. Сокуренко Валентини Миколаївни, 23.11.1993 року 

народження відносно доньки Горщак Ангеліни Сергіївни, 25.09.2017 року народження, 

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



2. Затвердити висновок Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Маловисківуської міської ради, про доцільність позбавлення гр. Сокуренко Валентини 

Миколаївни, 23.11.1993 року народження батьківських прав відносно доньки Горщак 

Ангеліни Сергіївни, 25.09.2017 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. Сокуренко Валентини Миколаївни, 23.11.1993 року народження, батьківських прав за 

ухилення від виконання обов’язків по вихованню дитини Горщак Ангеліни Сергіївни, 

25.09.2017 року народження, висновок Комісії з питань захисту прав дитини від 

21.01.2020 «Про доцільність позбавлення гр. Сокуренко Валентини Миколаївни, 

23.11.1993 року народження, батьківських прав за ухилення від виконання обов’язків по 

вихованню дитини Горщак Ангеліни Сергіївни, 25.09.2017 року народження». 

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

діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                                 О.БАКАЛІНСЬКИЙ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 Додаток № 1 

  до рішення виконкому 

  від 22.01.2020 року № 47 

ВИСНОВОК 

Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради 

про доцільність позбавлення гр. Сокуренко Валентини Миколаївни, 23.11.1993 року 

народження, батьківських прав за ухилення від виконання обов’язків по вихованню 

дитини Горщак Ангеліни Сергіївни, 25.09.2017 року народження 
  

 На чергове засідання Комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому 

комітеті Маловисківської міської ради від 21 січня 2020 року, на підставі письмового 

звернення гр. Горщака Сергія Івановича, 24.03.1982 року народження, яке надійшло до 

виконавчого комітету Маловисківскьої міської ради, 08 січня 2020 року № Г – 13 – 

П, було винесено питання про доцільність позбавлення гр. Сокуренко Валентини 

Миколаївни, 23.11.1993 року народження, батьківських прав, яка проживає та 

зареєстрована за адресою у квартирі № 1, будинок 1 по вулиці Центральній в селі 

Вишневе, Маловисківського району, Кіровоградської області, за ухилення від виконання 

обов’язків по вихованню дитини Горщак Ангеліни Сергіївни, 25.09.2017 року 

народження, яка з народження проживає разом з батьком гр. Горщаком Сергієм 

Івановичем, 24.03.1982 року народження за адресою у будинку № 37 по вулиці Дружби, 

село Мартоноша, Новомиргородського району, Кіровоградської області, а саме, не 

виконання п. 2, п. 3, п. 4, ст. 150, ст. 180 Сімейного Кодексу України, обов’язку батьків 

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

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

повноліття і систематичного вживання алкогольних напоїв, що у відповідності з п. 2, п. 

4,  ч. 1 ст. 164 Сімейного Кодексу України є підставою до позбавлення батьківських прав 

у судовому порядку. 

За час спільного проживання гр. Сокуренко В.М., 23.11.1993р.н. з гр. Горщаком 

С.І., 24.03.1982р.н., народилась спільна дитина Горщак Ангеліна Сергіївна, 25.09.2017 

року народження. 

У відповідності зі свідоцтвом про народження Горщак Ангеліна Сергіївна,              

25.09.2017 року народження, виданим Новомиргородським районним відділом державної 

реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у 

Кіровоградській області, повторно, від 26 листопада 2019 року серії І-ОЛ № 243388, про 

що, 07 листопада 2017 року було складено відповідний актовий запис № 144, у графі 

батько, зазначено Горщак Сергій Іванович, в графі мати – Сокуренко Валентина 

Миколаївна. 

 Згідно витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну 

реєстрацію народження № 00025100305 від 27 грудня 2019 року наданого 

Новомиргородським районним відділом державної реєстрації актів цивільного стану 

Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області відповідно до 

статей 126, 133, 135 Сімейного кодексу України. Батьком малолітньої Горщак Ангеліни 

Сергіївни, 25.09.2017 року народження, є гр. Горнщак Сергій Іванович. Матір’ю, є               

гр. Сокуренко Валентина Миколаївна. Державна реєстрація проведена відповідно до 

статті 126 Сімейного кодексу України. 

 Громадянка Сокуренко В.М., 23.22.1993р.н. зареєстрована за адресою: 

вулиця Центральна, 1, кв. 5, село Вишневе, Маловисківського району, Кіровоградської 

області у будинку матері. Власне житло відсутнє. Не одружена. 

За вказаною адресою проживала з листопада по грудень 2019 року. Систематично 

разом з співмешканцем вживала алкогольні. Перебувала під контролем завідуючою 



ФАП, села Вишневе, Маловисківського району, Кіровоградської області та 

депутата Маловисківської міської ради так, як була вагітна. 

Неодноразово завідуючою ФАП, села Вишневе, Маловисківського району та 

депутатом Маловисківської міської ради з гр. Сокуренко В.М., 23.11.1993р.н. та її 

співмешканцем гр.Данюк Сергієм Миколайовичем, 24.07.1984 року 

народження, проводились бесіди з питання створення умов за місцем проживання для 

виховання та розвитку майбутньої дитини та систематичного вживання алкогольних 

напоїв під час вагітності гр. Сокуренко В.М.. 

Не зважаючи на контроль з боку завідуючої ФАП, с. Вишневе та депутата міської 

ради, гр. Сокуренко В.М., та гр. Данюк С.М. не мали наміру та бажання створювати та 

пристосовувати за місцем проживання умови для виховання та розвитку майбутньої 

дитини і продовжували систематично вживали алкогольні напої. Що призвело до 

вилучення новонародженої дитини та вирішення питання у судовому порядку щодо 

позбавлення гр. Сокуренко В.М. батьківських прав. 

 У відповідності з довідкою наданої виконавчим комітетом Мартоноської сільської 

ради Новомиргородського району Кіровоградської області № 5 від 

05.01.2020, встановлено, що до складу сім’ї гр. Горщака С.І. 24.03.1982 року народження, 

входить донька Горщак Ангеліна Сергіївна, 25.09.2017 року народження. 

 Згідно акту обстеження житлово-побутових умов наданого комісією опікунської 

ради Мартоноської сільської ради від 02.01.2020, встановлено, що сім’я гр. Горщака С.І. 

проживає у будинку № 26 по вулиці Калиновій в селі Мартоноша, Новомиргородського 

району, Кіровоградської області. 

 Будинок в якому проживає сім’я, глинобитний, обкладений цеглою, покрівля – 

шиферна, загальна проща будинку, 52м
2
, житлова, 32м

2
, складається з двох житлових 

кімнат, кухні, коридору та веранди. Умови проживання задовільні. Санітарно-гігієнічні 

умови у межах норми. На момент обстеження у будинку чисто, прибрано тепло. Кімнати 

облаштовані меблями. Опалення пічне. Дрова в наявності. Їжі вдосталь. Присадибна 

ділянка у розмірі 2га, оброблена. Сім’єю ведеться підсобне господарство. За рахунок чого 

й проживає сім’я. 

 У будинку в одній з кімнат для дитини встановлено ліжко з чистою постільною 

білизною. У наявності літній, зимовий одяг, взуття для дитини, іграшки. 

 Окрім обстеження житлово-побутових умов сім’ї гр. Горщака С.І., в акті зазначено, 

що гр. Сокуренко В.М., 23.11.1993р.н. проживала в сім’ї гр. Горщака С.І. без реєстрації з 

серпня 2017 року по серпень 2018 року. З серпня гр. Сокуренко В.М., участі у вихованні 

дитини Горщак А.С. не приймає, не цікавиться її станом здоров’я. До дитини  гр. 

Сокуренко В.М. не з’являється. Дитина знаходиться на повному утриманні батька  гр. 

Горщака С.І.. 

 Згідно довідки наданої НКП «Центра первинної медико-санітарної допомоги» 

Новомиргородської районної ради № 243 від 27.12.2019, дитина Горщак А.С., 25.09.2017 

року народження здорова, на обліку «Д» не перебуває, щеплення отримує згідно віку. 

 У відповідності з довідкою про реєстрацію виданою секретарем виконавчого 

комітету Мартоноської сільської ради від 27.11.2019, малолітня Горщак Ангеліна 

Сергіївна, 25.09.2017 року проживає та зареєстрована за адресою: вулиця Дружби, 37, 

село Мартоноша, Новомиргородського району, Кіровоградської області. 

 Окрім цього з характеристики на гр. Сокуренко В.М., 23.11.1993 року народження, 

наданої Мартоноською сільською радою Новомиргородського району Кіровоградської 

області, стало відомо, що гр. Сокуренко В.М., за період проживання з серпня 2017 року по 

серпень 2018 року, у будинку № 36 по вулиці Калинова села 

Мартоноша Новомиргородського району Кіровоградської області, характеризується 

негативно, систематично вживала алкогольні напої. 

 З характеристики на гр. Горщака С.І., 24.03.1982 року народження, наданої 

Мартоноською сільською радою Новомиргородського району Кіровоградської області, 

стало відомо, що гр. Горщак С.І. зареєстрований у будинку № 32 по вулиці Дружби в селі 



Мартоноша, Новомиргородського району Кіровоградської області, а проживає разом з 

донькою Горщак А.С., 25.09.2017 року народження у будинку матері, гр. Чебан Ю.А., 

24.06.57р.н.. 

 Громадянин Горщак С.І. зарекомендував себе з позитивної сторони. 

Компрометуючими матеріалами Мартоноська сільська рада Новомиргородського району 

Кіровоградської області, не володіє. 

 Інформація про перебування гр. Горщака С.І на обліку служби зайнятості у 

пошуках роботи – відсутня. 

 На обліку управління соціального захисту населення Новомиргородської районної 

державної адміністрації у відповідності з поданою довідкою № 27983 від 26.12.2019, гр. 

Горщак С.І. не перебуває та не отримує ніяких видів соціальних допомог. 

 Інша інформація відносно гр. Горщак С.І. та гр. Сокуренко В.М. до виконавчого 

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

комітету Маловисківської міської ради не надходила. 

 Враховуючи викладене вище і обставини, що гр. Сокуренко Валентина 

Миколаївна, 23.06.1993 року народження, ухиляються від виконання батьківських 

обов’язків, не має наміру виховувати дитину, створювати та покращувати умови 

проживання, для виховання та розвитку дитини Горщак Ангеліни Сергіївни, 25.09.2017 

року народження. 

 Комісія з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради, керуючись ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, п. 2, п. 4, ч. 1, ст. 164, 165, 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, з 

метою соціально-правового захисту малолітньої дитини і встановлення правового статусу 

дитині. 

 Вважає за доцільне, позбавити гр. Сокуренко Валентину Миколаївну, 23.06.1993 

року народження, батьківських прав відносно доньки Горщак Ангеліна Сергіївни, 

25.09.2017 року народження, за ухилення від виконання обов’язків по вихованню дитини 

та систематичне вживання алкогольних напоїв. 

  

  

Керуючий справами                                                                        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 22  січня 2020 року               № 48 

 

м. Мала Виска 

 
Про надання Маркіній Аріні Вікторівні, 

22.06.2006 року народження, статусу 

дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

 

 

Розглянувши витяг з протоколу засідання Комісії з питань захисту прав дитини                 

від 21.01.2020 № 1, клопотання служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради від 21.01.2019 № 20, з питання надання Маркіній Аріні 

Вікторівні, 22.06.2006 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів, відповідно до письмового звернення гр. Бацаєвої 

Марії Миколаївни, 10.09.1987 року народження, яке надійшло до виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради, 17 січня 2020 року № Б – 114 – П, керуючись пп. 6 п. 3, п. 

10 Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2017 

року № 268 зі змінами від 11.04.2018 року № 301 «Про затвердження Порядку надання 

статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 № 1275-р «Про затвердження 

переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, 

та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів 

України», п. 3 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної 

із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 

вересня 2008 року № 866, пп. 4 п. «б» ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве 

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

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати Маркіній Аріні Вікторівні, 22.06.2006 року народження, (свідоцтво про 

народження серії І-ЕД № 044777 видане 04 липня 2006 року відділом реєстрації актів 

цивільного стану Антрацитівського міськрайонного управління юстиції Луганської 

області, Україна, про що в Книзі реєстрації народжень 04 липня 2006 року зроблено 

відповідний актовий запис за № 288), реєстраційний номер облікової картки платника 

податку 3888904185, яка проживала разом з матір’ю гр. Бацаєвою Марією Миколаївною, 

10.09.1987 року народження, що зареєстрована, у відповідності з довідкою, про взяття на 

облік внутрішньо переміщених осіб від 15.11.2019 № 3512-5000229233, виданої 

управлінням соціального захисту населення Маловисківської районної державної 

адміністрації у квартирі № 2, будинку № 12, по вулиці Молодогвардійській, місто 

Антрацит, Луганської області, фактично проживає у будинку 12, вулиця Паліївська, місто 

Мала Виска, Кіровоградської області, статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 



дій та збройних конфліктів, у зв’язку з тим, що Маркіна Аріна Вікторівна, 22.06.2006 року 

народження, зазнала психологічного насильства. 

2. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на начальника 

служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради Захватихату П.В., - 

контроль за виконанням цього 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 22 січня 2020 року               № 49 

 

м. Мала Виска 

 
Про надання Бацаєву Артему 

Вікторовичу, 11.05.2012 року 

народження, статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

 

Розглянувши витяг з протоколу засідання Комісії з питань захисту прав дитини                 

від 21.01.2020 № 1, клопотання служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради від 21.01.2019 № 20, з питання надання Бацаєву Артему 

Вікторовичу, 11.05.2012 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів, відповідно до письмового звернення гр. Бацаєвої 

Марії Миколаївни, 10.09.1987 року народження, яке надійшло до виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради, 17 січня 2020 року № Б – 114 – П, керуючись пп. 6 п. 3, п. 

10 Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2017 

року № 268 зі змінами від 11.04.2018 року № 301 «Про затвердження Порядку надання 

статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 № 1275-р «Про затвердження 

переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, 

та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів 

України», п. 3 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної 

із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 

вересня 2008 року № 866, пп. 4 п. «б» ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве 

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

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати Бацаєву Артему Вікторовичу, 11.05.2012 року народження, (свідоцтво про 

народження серії І-ЕД № 242373 видане 18 травня 2012 року відділом реєстрації актів 

цивільного стану Антрацитівського міськрайонного управління юстиції у Луганській 

області, про що в Книзі реєстрації народжень 18 травня 2012 року зроблено відповідний 

актовий запис за № 2201), реєстраційний номер облікової картки платника податку 

4103900295, який проживав разом з матір’ю гр. Бацаєвою Марією Миколаївною, 

10.09.1987 року народження, що зареєстрована, у відповідності з довідкою, про взяття на 

облік внутрішньо переміщених осіб від 15.11.2019 № 3512-5000229263, виданої 

управлінням соціального захисту населення Маловисківської районної державної 

адміністрації у квартирі № 2, будинку № 12, по вулиці Молодогвардійській, місто 

антрацит, Луганської області, фактично проживає у будинку 12, вулиця Паліївська, місто 

Мала Виска, Кіровоградської області, статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 



дій та збройних конфліктів, у зв’язку з тим, що Бацаєв Артем Вікторович, 11.05.2012 року 

народження, зазнав психологічного насильства. 

2. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на начальника 

служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради Захватихату П.В., - 

контроль за виконанням цього 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 22 січня 2020 року               № 50 

 

м. Мала Виска 

 

Про надання Волошину Івану 

Максимовичу, 03.02.2006 року 

народження, статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

 

Розглянувши витяг з протоколу засідання Комісії з питань захисту прав дитини                 

від 21.01.2020 № 1, клопотання служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради від 21.01.2019 № 20, з питання надання Волошину Івану 

Максимовичу, 03.02.2006 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів, відповідно до письмового звернення гр. Волошика 

Максима Євгеновича, 09.10.198 року народження, яке надійшло до виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради, 17 січня 2020 року № В – 115 – П, керуючись пп. 6 п. 3, п. 

10 Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2017 

року № 268 зі змінами від 11.04.2018 року № 301 «Про затвердження Порядку надання 

статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 № 1275-р «Про затвердження 

переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, 

та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів 

України», п. 3 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної 

із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 

вересня 2008 року № 866, пп. 4 п. «б» ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве 

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

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати Волошину Івану Максимовичу, 03.02.2006 року народження, (свідоцтво про 

народження серії І-НО № 058702 видане 21 лютого 2006 року відділом реєстрації актів 

цивільного стану районного управління юстиції м. Донецьк, про що в Книзі реєстрації 

народжень 21 лютого 2006 року зроблено відповідний актовий запис за № 197), який 

проживав разом з матір’ю гр. Волошиною Юлією, 20.02.1983 року народження та батьком 

гр. Волошиним Максимов Євгеновичем, 09.10.1981 року народження, які були 

зареєстровані, у відповідності з довідкою, про взяття на облік внутрішньо переміщених 

осіб від 08.09.2017 № 0000323873, виданої управлінням соціального захисту населення 

Маловисківської районної державної адміністрації у квартирі № 35, будинку № 35, по 

вулиці Максима Козиря, місто Донецьк, Донецької області, фактично проживає та 

зареєстрований у квартирі 1, будинку 26, вулиця Кондратюка, місто Мала Виска, 

Кіровоградської області, згідно довідки про реєстрацію місця проживання особи № 

1684831 від 17.01.2020, виданої інспектором з питань реєстрації зняття з реєстрації місця 



проживання фізичних осіб Маловисківської міської ради, статус дитини, який постраждав 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, у зв’язку з тим, що Волошин Іван 

Максимович, 03.02.2006 року народження, зазнав психологічного насильства. 

2. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на начальника 

служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради Захватихату П.В., - 

контроль за виконанням цього 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 22 січня 2020 року               № 51 

м. Мала Виска 

 
Про надання Ковальовій Олені 

Сергіївні, 01.04.2007 року народження, 

статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 

 

Розглянувши витяг з протоколу засідання Комісії з питань захисту прав дитини                 

від 21.01.2020 № 1, клопотання служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради від 21.01.2019 № 20, з питання надання Ковальовій Олені 

Сергіївні, 01.04.2007 року народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів, відповідно до письмового звернення гр. Ковальової 

Тетяни Сергіївни, 06.06.1987 року народження, яке надійшло до виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради, 17 січня 2020 року № К – 116 – П, і доданих документів, 

керуючись пп. 6 п. 3, п. 10 Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 05 квітня 2017 року № 268 зі змінами від 11.04.2018 року № 301 «Про 

затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів», розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 № 1275-

р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася 

антитерористична операція, та визнання такими, що втратили чинність, деяких 

розпоряджень Кабінету Міністрів України», п. 3 Порядку провадження органами опіки та 

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

Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866, пп. 4 п. «б» ч. 1 ст. 34 Закону 

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

міської ради, -  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати Ковальовій Олені Сергіївні, 01.04.2007 року народження, (свідоцтво про 

народження серії І-НО № 124093 видане 30 квітня травня 2007 року міським відділом 

реєстрації актів цивільного стану Горлівського міського управління юстиції у Донецькій 

області, про що в 30 квітня 2007 року складено відповідний актовий запис за № 177), 

реєстраційний номер облікової картки платника податку 3917200887, яка проживала 

разом з матір’ю гр. Ковальовою Тетяною Сергіївною, 06.06.1987 року народження, що 

зареєстрована, у відповідності з довідкою, про взяття на облік внутрішньо переміщених 

осіб від 21.02.2019 № 3512-5000037698, виданої управлінням соціального захисту 

населення Маловисківської районної державної адміністрації, у квартирі № 2, будинку № 

22, по вулиці Поля Робсона, місто Горлівка, Донецької області, фактично проживає у 

квартирі 4, будинку 3, вулиця Космонавтів, місто Мала Виска, Кіровоградської області, 

статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, у зв’язку з 



тим, що Ковальова Олена Сергіївна, 01.04.2007 року народження, зазнала психологічного 

насильства. 

2. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на начальника 

служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради Захватихату П.В., - 

контроль за виконанням цього 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 22  січня 2020 року               № 52 

м. Мала Виска 

 
Про надання Ковальову Володимиру 

Сергійовичу, 28.02.2013 року 

народження, статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

 

Розглянувши витяг з протоколу засідання Комісії з питань захисту прав дитини                 

від 21.01.2020 № 1, клопотання служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради від 21.01.2019 № 20, з питання надання Ковальову 

Володимиру Сергійовичу, 28.02.2013 року народження, статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, відповідно до письмового звернення                    

гр. Ковальової Тетяни Сергіївни, 06.06.1987 року народження, яке надійшло до 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради, 17 січня 2020 року № К – 116 – П, і 

доданих документів, керуючись пп. 6 п. 3, п. 10 Порядку надання статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2017 року № 268 зі змінами від 11.04.2018 року 

№ 301 «Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів», розпорядження Кабінету Міністрів України від 

02.12.2015 № 1275-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких 

здійснювалася антитерористична операція, та визнання такими, що втратили чинність, 

деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України», п. 3 Порядку провадження органами 

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

постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866, пп. 4 п. «б» ч. 1 

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

Маловисківської міської ради, -  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати Ковальову Володимиру Сергійовичу, 28.02.2013 року народження, 

(свідоцтво про народження серії І-НО № 508009 видане 07 березня 2013 року 

Микитівським відділом державної реєстрації актів цивільного стану Горлівського 

міського управління юстиції у Донецькій області, про що в 07березня 2013 року складено 

відповідний актовий запис за     № 102), реєстраційний номер облікової картки платника 

податку 4133201814, який проживав разом з матір’ю гр. Ковальовою Тетяною Сергіївною, 

06.06.1987 року народження, що зареєстрована, у відповідності з довідкою, про взяття на 

облік внутрішньо переміщених осіб від 21.02.2019 № 3512-5000037704, виданої 

управлінням соціального захисту населення Маловисківської районної державної 

адміністрації, у квартирі № 2, будинку № 22, по вулиці Поля Робсона, місто Горлівка, 

Донецької області, фактично проживає у квартирі 4, будинку 3, вулиця Космонавтів, місто 

Мала Виска, Кіровоградської області, статус дитини, який постраждав внаслідок воєнних 



дій та збройних конфліктів, у зв’язку з тим, що Ковальов Володимир Сергійович, 

28.02.2013 року народження, зазнав психологічного насильства. 

2. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на начальника 

служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради Захватихату П.В., - 

контроль за виконанням цього 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 22 січня 2020 року               № 53 

 

м. Мала Виска 

 

Про зміну статусу дитині,                 

Шамкій Яні Володимирівні,  

30.12.2007 року народження 

 

Розглянувши документи про зміну статусу дитині, Шамкій Яні Володимирівні, 

30.12.2007 р.н., встановлено: 

- мати дитини, Шелест Людмила Анатоліївна, померла 01 жовтня 2019 року              

(свідоцтво про смерть від 10 жовтня 2019 року, серія І-ОЛ № 286001 видане 

Маловисківським відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного 

територіального управління юстиції у Кіровоградській області); 

- батько дитини, Шамкий Володимир Іванович, помер 23 серпня 2011 року              

(свідоцтво про смерть від 25 серпня 2011 року, серія 1-ОЛ № 137382 видане відділом 

державної реєстрації актів цивільного стану Маловисківського районного управління 

юстиції у Кіровоградській області). 

Згідно з викладеним, 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 24.09.08 № 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. Змінити Шамкій Яні Володимирівні, 30.12.2007 року народження, статус дитини, 

позбавленої батьківського піклування на статус дитини-сироти. 

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 22 січня 2020 року               № 54 

 

м. Мала Виска 

 

Про зміну статусу дитині,                 

Шелест Руслані Володимирівні, 

01.09.2009 року народження 

 

Розглянувши документи про зміну статусу дитині, Шамкій Яні Володимирівні, 

30.12.2007 р.н., встановлено: 

- мати дитини, Шелест Людмила Анатоліївна, померла 01 жовтня 2019 року              

(свідоцтво про смерть від 10 жовтня 2019 року, серія І-ОЛ № 286001 видане 

Маловисківським відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного 

територіального управління юстиції у Кіровоградській області); 

- батько дитини, Шамкий Володимир Іванович, помер 23 серпня 2011 року              

(свідоцтво про смерть від 25 серпня 2011 року, серія 1-ОЛ № 137382 видане відділом 

державної реєстрації актів цивільного стану Маловисківського районного управління 

юстиції у Кіровоградській області). 

Згідно з викладеним, 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 24.09.08 № 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. Змінити Шелест Руслані Володимирівні, 01.09.2009 року народження, статус 

дитини, позбавленої батьківського піклування на статус дитини-сироти. 

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 22 січня 2020 року               №  55 

 

м. Мала Виска 

 

Про зміну статусу дитині,                 

Шамкій Ользі Володимирівні, 

22.04.2011 року народження 

 

 

Розглянувши документи про зміну статусу дитині, Шамкій Яні Володимирівні, 

30.12.2007 р.н., встановлено: 

- мати дитини, Шелест Людмила Анатоліївна, померла 01 жовтня 2019 року              

(свідоцтво про смерть від 10 жовтня 2019 року, серія І-ОЛ № 286001 видане 

Маловисківським відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного 

територіального управління юстиції у Кіровоградській області); 

- батько дитини, Шамкий Володимир Іванович, помер 23 серпня 2011 року              

(свідоцтво про смерть від 25 серпня 2011 року, серія 1-ОЛ № 137382 видане відділом 

державної реєстрації актів цивільного стану Маловисківського районного управління 

юстиції у Кіровоградській області). 

Згідно з викладеним, 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 24.09.08 № 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. Змінити Шамкій Ользі Володимирівні, 22.04.2011 року народження, статус дитини, 

позбавленої батьківського піклування на статус дитини-сироти. 

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  22 січня 2020 року                                                                                    №  56 

м. Мала Виска 

 

Про надання дозволу на встановлення 

ТС на території Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади 

 

 Керуючись ст. 33, 37-1 Земельного кодексу України, Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 1 Закону України «Про особисте селянське 

господарство», Законом України «Про регулювання містобудівної документації» № 3038-

VI від 17.02.2011 року, із змінами, наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 року № 244 

«Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності», із внесеними змінами, виконавчий комітет Маловисківської 

міської ради,- 

 

ВИРІШИВ : 

 

1.Надати дозвіл гр. Гульдас Тетяні Леонідівні на встановлення двох тимчасових споруд 

для провадження підприємницької діяльності на земельній ділянці площею 0,2500 га., яка 

розташована на території  Олександрівського старостинського округу Маловисківської 

міської об’єднаної територіальної громади, кадастровий номер № 3523180600:02:000:5082 

і знаходиться в приватній власності, згідно договору купівлі-продажу земельної ділянки 

від 03.12.2018 року, реєстровий № 950. 

2.Зобов”язати гр. Гульдас Т.Л.: 

2.1. Провести благоустрій прилеглої до тимчасових споруд території, її освітлення, надалі 

дотримуватися правил благоустрою населених пунктів; 

2.2.  Укласти договір на вивезення твердих побутових відходів. 

3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 

Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                              О.БАКАЛІНСЬКИЙ 

 


