
 

 

 

 

 
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 12 березня  2020 року                                         № 96 

м. Мала Виска 

 

Про стан охоплення дітей дошкільного 

віку дошкільною освітою на території 

Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади в 2019-2020 

навчальному році  

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

 

 Заслухавши інформації начальника відділу освіти, молоді та спорту виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради Шпак А.В. про роботу підпорядкованих їм закладів 

дошкільної освіти по забезпеченню охоплення дошкільною освітою дітей дошкільного віку, 

які проживають на території Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади, 

відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Інформацію начальника відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради Шпак А.В. про роботу підпорядкованих закладів дошкільної 

освіти  по забезпеченню охоплення дітей дошкільного віку міської об’єднаної територіальної 

громади дошкільною освітою прийняти до відому. 

 Роботу керівників ДНЗ в напрямку охоплення дітей позашкільною освітою визнати 

задовільною. 

 

 2. Начальнику відділу освіти, молоді та спорту Шпак А.В., директорам   закладів 

дошкільної освіти Маловисківської міської ради Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади, вжити заходів щодо : 

- удосконалити навчанню дітей старших груп навичкам роботи  з комп’ютерною 

технікою та вивченню ними іноземної мови; 

- охопленню дошкільною освітою дітей, які з різних причин не в змозі відвідувати 

дошкільні навчальні заклади.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради А.В.Жовтило. 

 

 

Перший заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради                                        О.БАКАЛІНСЬКИЙ 



 

 

 

 

  
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 12 березня  2020 року                                         № 97 

м. Мала Виска 
 

 

Про реалізацію еколого-просвітницького проекту 

«Чиста громада - чиста Україна» 

______________________________ 

 

   

      З метою поліпшення екологічної ситуації в громаді, активізації громадської активності, 

залучення учнів та молоді до практичної діяльності з розв'язання проблем навколишнього 

середовища місцевого значення, в рамках проведення в громаді місячника з благоустрою, 

керуючись частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 

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

 

ВИРІШИВ: 

 

1.  Реалізувати еколого-просвітницький проект «Чиста громада - чиста Україна» з 06 

квітня по 18 квітня 2020 року на території Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади. 

2. Затвердити заходи щодо реалізації еколого-просвітницького проекту «Чиста 

громада - чиста Україна», згідно з додатком 1. 

3. Координацію роботи з реалізації заходів проекту покласти на начальника відділу 

освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради Шпак А.В., контроль за 

виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

  

 

          

Перший заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради                                        О.БАКАЛІНСЬКИЙ 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

Додаток 1 

                                                                                                            до рішення виконкому 

  від  12.03.2020 р..№ 97 

 

 

Заходи 

у межах еколого-просвітницького проекту «Чиста громада - чистий дім»  
 

№ 

п/п 

Заходи Термін проведення Відповідальні 

1 

Організація проведення із здобувачами освіти 

масових еколого-натуралістичних заходів: 

конкурсів, вікторин, КВК, лекцій, бесід тощо. 

З 06.04.по 

17.04.2020 р. 

Керівники закладів 

освіти 

2 
Озеленення класних кімнат «Галерея кімнатних 

рослин». 

Березень-квітень 

2020 року 

Керівники закладів 

освіти 

3 
Акція «Посади дерево життя», приурочена 

Всеукраїнському Дню довкілля. 

Березень 2019 року Керівники закладів 

освіти 

4 Акція «Чисте подвір’я – чиста вулиця – чисте 

місто» 

З 06.04.по 

17.04.2019 р. 
Керівники закладів 

освіти 

5 Виготовлення альтернативної тари (торбинки з 

тканини чи паперу замість звичних пластикових) на 

уроках трудового навчання. 

З 06.04.по 

17.04.2020 р. 

Керівники закладів 

загальної 

середньої освіти 

6 Проведення екологічного заходу з метою 

благоустрою території закладу освіти «Стежина 

здоров’я». 

З 06.04.по 

17.04.2020 р. Керівники закладів 

освіти 

7 

Акція «Врятуй дерево» (збір макулатури). 

З 16.03.по 

17.04.2020 р. 
Керівники закладів 

освіти 

8 Еколого-натуралістичний захід «День зустрічі 

птахів». 

Березень 2020 року Керівники закладів 

освіти 

9 

Проведення конкурсу екологічних плакатів 

«Подумаймо про майбутнє сьогодні». 

20.03.20 р. Відділ освіти, 

молоді та спорту; 

керівники закладів 

освіти 

10 

Проведення конкурсу дитячих малюнків «Природа 

очима дітей», «Мій рідний край» тощо. 

20.03.20 р. Відділ освіти, 

молоді та спорту; 

керівники закладів 

освіти 

11 Створення «Куточка краси» з метою догляду за 

об’єктами природи (спільно з батьками). 

З 06.04.по 

17.04.2020 р. 
Керівники закладів 

дошкільної освіти 

12 Проведення екологічних занять «Природа – наша 

годувальниця», «Дім, в якому ми живемо» тощо. 

З 06.04.по 

17.04.2020 р. 
Керівники закладів 

дошкільної освіти 

13 Акція зі збору насіння квітів «Був смітник – став 

квітник». 

Березень 2020 року Керівники закладів 

освіти 

14 Проведення пізнавальних дослідів природознавчого 

характеру. 

З 06.04.по 

17.04.2020 р. 
Керівники закладів 

дошкільної освіти 

15 Проведення екологічних ігор «Відгадай на дотик», 

«Відгадай на смак», «Магазин овочів» «Чарівний 

З 06.04.по 

17.04.2020 р. 
Керівники закладів 

дошкільної освіти 



 

мішечок» тощо. 

16 Поновлення існуючих та виготовлення нових 

тематичних стендів, фотомонтажів, електронних 

альбомів на екологічну тематику. 

До 17.04.2020 року 

Керівники закладів 

освіти 

17 Проведення екологічних уроків та тренінгів 

«Співіснування людини і природи». 

З 06.04.по 

17.04.2020 р. 
Керівники закладів 

освіти 

18 Підтримати Дії всеукраїнської екологічної 

громадської організації «Зробимо Україну чистою» 

з покращення довкілля шляхом проведення 

екологічних акцій (приєднатися до групи у 

Facebook «Зробимо Україну чистою», розміщувати 

свою інформацію щодо покращення навколишнього 

середовища на сторінці даної Спільноти ). 

З 06.04.по 

17.04.2020 р. 

Відділ освіти, 

молоді та спорту; 

керівники закладів 

освіти 

19 

Інформування про проведені еколого-просвітницькі 

заходи на сайтах закладів освіти, у засобах масової 

інформації, у соціальній мережі Facebook 

Протягом реалізації 

проекту 

Відділ освіти, 

молоді та спорту; 

керівники закладів 

освіти 

20 

Підведення підсумків з реалізації проекту. 

Флешмоб «Ми за чисте місто» 

17.04. 2020 р. Відділ освіти, 

молоді та спорту; 

керівники закладів 

освіти 

 
 

 

 

 

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 12 березня  2020 року                                         № 98 

м. Мала Виска 
 

 

Про виділення коштів на забезпечення заходів,   

пов’язаних з діяльністю Маловисківської  

міської ради у березні 2020 року 

______________________________ 

 

 

       З метою фінансового забезпечення та належної організації заходів, пов’язаних з 

діяльністю Маловисківської міської ради  у березні 2020 року, відповідно до Програми 

фінансового забезпечення заходів, пов’язаних з діяльністю Маловисківської міської ради та 

представницьких витрат на 2020 рік, затверджену рішенням Маловисківської міської ради 

від 28.11.2019 року № 1874, керуючись статтею 28, частиною 6 статті 59 Закону України 

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

ради,- 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.  Затвердити кошторис витрат для організації відзначення  свят, вшанувань, 

ювілейних дат, та інших заходів у березні 2020 року, (додаток 1). 

2.  Відділу фінансів та бухгалтерського обліку міської ради видатки у сумі 19000,00 

грн. профінансувати за рахунок коштів, передбачених в міському бюджеті на 2020 

рік. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

  

         

Перший заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради                                        О.БАКАЛІНСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

  Додаток 1 

                                                                                                            до рішення виконкому 

  від  12.03.2020 р..№ 98 

 

Кошторис витрат  

на фінансування заходів, пов’язаних з діяльністю  

Маловисківської міської ради у березні 2020 року  

 

№ 

з/п 

Найменування видатків Витрати 

 (тис. грн.) 

1 

 

Виготовлення комплекту атрибутів звання 

«Почесний громадянин міста Мала Виска» 

5000.00 

3 Живі квіти для привітань ювілярів, нагороджених 

та покладань 

1000.00 

4 Виготовлення друкованої, сувенірної, 

поліграфічної продукції 

10000.00 

5 Продукти для організації частування на заході 

для ветеранів. 

3000.00 

 ВСЬОГО: 19000,00 

 

  

 

 

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 12 березня  2020 року                                         № 99 

м. Мала Виска 
 

 

Про заходи по благоустрою та 

наведенню відповідного санітарного 

стану по території Маловисківської 

міської ОТГ  

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

      Заслухавши інформацію керівника комунального підприємства «Мала Виска-МКП» 

Лисенка В.П. про необхідність проведення заходів по благоустрою та наведенню 

відповідного санітарного стану на території Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади, закріплення територій за підприємствами, установами, 

організаціями, приватними підприємцями та громадянами, відповідно до пункту 7 статті 30 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів 

України від 30.03.1994 року № 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання 

автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони», 

Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку і дотримання тиші на території 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади, затверджених рішенням міської 

ради № 497 від 25.05.2010 року, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 
 

 

В И Р І Ш И В: 

 
 

1.  Інформацію керівника комунального підприємства «Мала Виска-МКП» про 

необхідність проведення заходів по благоустрою та наведенню відповідного санітарного 

стану на підвідомчій території, про необхідність закріплення територій населених пунктів 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади за підприємствами, установами, 

організаціями, приватними підприємцями та громадянами для наведення та підтримання 

відповідного санітарного стану на підвідомчій території взяти до відому. 
 

2. Провести з 17 березня по 17 квітня 2020 року місячник по благоустрою та 

наведенню відповідного санітарного стану на підвідомчій території.  
 

3. Затвердити заходи по проведенню благоустрою та наведенню відповідного 

санітарного стану на підвідомчій території (додаток № 1). 
 

4. Закріпити території населених пунктів Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади за підприємствами, установами, організаціями, приватними 

підприємцями та громадянами для наведення та підтримання відповідного санітарного 

стану на підвідомчій території (додаток № 2). 
 

5. Інспектору з благоустрою комунального підприємства «Мала Виска-МКП» 

активізувати роботу по наведенню санітарного стану по території Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади та прозвітувати на черговому засіданні виконавчого 

комітету 09 квітня 2020 року. 



 

6. Начальнику загального відділу Маловисківської міської ради Берегуленко Т.М. 

через районну газету «Маловисківські вісті» проінформувати населення міської 

територіальної громади про початок місячника з благоустрою та необхідність наведення 

відповідного санітарного стану на прибудинкових територіях. 

7. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 
   

Перший заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради                                        О.БАКАЛІНСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Додаток N 1 

до рiшення виконкому 

№ 99  вiд 12.03.2020 року 

 

З  А  Х  О  Д  И 

по проведенню благоустрою та наведенню відповідного санітарного стану на підвідомчій 

територiї 

 

     1.Керiвникам пiдприємств та установ Маловискiвської мiської ради Маловисківської 

міської об”єднаної територіальної громади привести закрiпленi за ними територiї в належний 

санiтарний стан. 

 

     2. Спiльно з депутатами мiської ради, інспектором з благоустрою КП «Мала Виска - 

МКП» провести рейди-перевiрки санiтарного стану пiдвiдомчої територiї та органiзувати 

наведення порядку по території Маловисківської міської об”єднаної територiальної громади. 

 

     3. Старостам Маловисківської міської обєднаної територіальної громади Шамкій Л.В., 

Кашпуровському О.М., Тупаленко Н.В. разом з керівниками пiдприємств, установ та 

органiзацiй, розташованих на території їх старостинських округів Маловисківської міської 

об”єднаної територіальної громади, мешканцями міста по питанню наведення ними порядку 

на відповідних територіях. 

В разі невиконання вимог данного рішення залучати інспектора з благоустрою КП 

«Мала Виска-МКП» для оформлення на порушників адміністративні протоколи. 

 

    4. Відповідній комісії провести рейди-перевірки прибережної смуги річки Вись з метою 

стимулювання громадян до наведення порядку на берегах, прилеглих до їх садиб, за участю 

представників РВ УМВС та Держпродспоживслужби. 

 

     5. Навести належний порядок на мiському полігоні твердих побутових відходів силами 

КП «Мала Виска Водоканал» та КП «Мала Виска – МКП». 

 

     6. Провести вiдповiдну роботу по лiквiдацiї незаконних смiттєзвалищ на пiдвiдомчiй 

територiї силами комунальних підприємств міської власності, iнших пiдприємств мiста з 

залученням до цiєї роботи громадян обєднаної територіальної громади. 

 

     7. Забезпечити організацію та проведення заходів щодо впорядкування роботи 

підприємств сфери обслуговування в частині: 

- приведення зовнішнього стану будівель (приміщень) магазинів, закладів 

громадського харчування, підприємств побутового обслуговування населення, об’єктів 

дрібно-роздрібної торгівлі у належний санітарно-технічний стан; 

- впорядкування прилеглої до приміщень території (фарбування фасадів, вхідних 

дверей, ремонт сходів, забезпечення наявності урн для сміття тощо); 

- благоустрій газонів та клумб; 

- оновлення вивісок з назвою закладу, інформації про режим роботи; 

- очищення фасадів об’єктів торгівлі, громадського харчування та сфери послуг від 

рекламної продукції, наявність якої суперечить вимогам законодавства про рекламу; 

- ремонт твердого покриття прилеглої до об’єктів торгівлі території. 

 



 

     8. Адміністрації КП «Мала Виска ЖЕД» провести роботи по наведенню відповідного 

порядку на житловому фонді міськради (фасади будинків, підвали, прилегла територія тощо) 

з залученням мешканців будинків. 

 

     9. Адміністрації КП «Мала Виска Водоканал» навести відповідний порядок в санітарних 

зонах артезіанських свердловин, водонапірних башт, каналізаційної насосної станції, 

відновити пошкоджені люки водопровідних та каналізаційних колодязів.  

 

     10. 17 квітня 2020 року оголосити загальноміський суботник.  

 

     11. Провести вiдповiдну роботу по наведенню належного порядку в міському парку, 

березовому гаю вздовж вул.Спортивної та біля міського стадіону «Колос», залучивши 

учнівську молодь міста. 

 

    12. КП «Мала Виска – МКП»: 

- навести порядок на клумбах на центральній площі міста, по вулицях Європейській, 

Шевченка та в березовому гаю; 

- провести обрізку гілок дерев, які заважають руху транспортних засобів та пішоходів 

вулицями міста, згідно рішень виконавчого комітету. 

 - вжити відповідних заходів щодо проведення поточного ремонту проїжджої частини 

центральних вулиць мiста. 

-  привести в належний стан пам'ятники мiста та прилеглі до них території; 

-  привести в належний стан міські кладовища; 

- провести роботу по організації оплачуваних районним центром зайнятості громадських 

робіт, залучивши до проведення місячника громадян, які перебувають на обліку в 

Маловисківському районному центрі зайнятості. 

 

 

 

 

Керуючий справами                                                                                     Л.ЛИННИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Додаток № 2 

до рішення виконкому 

№ 99 від 12.03.2020 р. 

 

Маловисківська філія 

ПАТ 

„Кіровоградобленерго” 

Прилегла територія, вул.Новомиргородське шосе до 

хлібокомбіната 

ФГ «Жорновий А.А.» Прилегла територія по вулицях Містечкова та Челюскіна. 

ФОП Демчак А.В. Прилегла до адмінприміщення та всіх підрозділів територія. 

Маловисківський 

міжрайонний відділ 

лабораторних 

досліджень  

Прилегла територія по вулицях В.Бровченка та Калинова. 

Маловисківська 

райлікарня 

держветмедицини 

Прилегла територія по вул.В.Бровченка. 

Районний суд Прилегла територія, сквер по вулиці Містечкова 

РАЦС, державний 

нотаріус 

Прилегла територія до проїжджої частини вул.Містечкова. 

ЦОС №10 КД УДППЗ 

«Укрпошта» та ЦТП № 

4 філії ПАТ 

„Укртелеком” 

Прилегла територія. 

Дніпроенерго Прилегла територія 

Управління 

соціального захисту 

населення РДА 

Прилегла територія. 

Районна бібліотека  Прилегла територія 

Податкова інспекція, 

райвідділ статистики 

Прилегла до РВС територія 

Районна рада, районна 

державна 

адміністрація 

Прилегла територія зі сторони центральної площі та вулиці 

Спортивної 

Міська рада Прилегла територія 

ДНЗ „Ромашка” Прилегла територія та тротуар по вул.Спортивній від РДА до 

перехрестя з вул.Шевченка (ліва сторона), березовий гай. 

ДНЗ „Чебурашка” Прилегла територія, прилегла до пам’ятника жертвам 

Голодомору територія. 

ДШМ Прилегла територія, тротуар від приміщення ДШМ до БДЮТ 

ДПТУ-16 Прилегла територія, вул.Шевченка від пров.І Професійний та 

вул.Горіхова. 

ЦРЛ Прилегла територія по вулицях Шевченка та Європейська 

Аптека № 33 Прилегла територія 

Аптека „Адоніс” Прилегла територія 

ЗОШ № 3 1/3 частина міського парку, 1/3 частина березового гаю. 

ЗОШ № 4 1/3 частина міського парку, 1/3 частина березового гаю та парк 

біля пам’ятника Афганцям. 



 

Маловисківські філії 

„Приватбанку”, банк 

„Аваль”  

Прилегла територія, вулиці Спортивна та Центральна 

Районний відділ 

юстиції, районне 

казначейство 

Прилегла територія до проїжджої частини вул.Центральна 

ТОВ „Мало-

висківський елеватор” 

прилегла територія до вул. Центральна 

Страхова компанія 

„Оранта” 

Прилегла територія до проїжджої частини вул.Центральна. 

Маловисківське 

управління по 

експлуатації газового 

господарства 

Прилегла територія, вул.Центральна від газового господарства 

до вул. Містечкова (права сторона) 

Райфінвідділ, відділи 

РДА 

Прилегла територія зі сторони вулиць Центральна та Спортивна 

Редакція  Прилегла до приміщення територія до вул. Шевченка 

Школа-інтернат  Прилегла територія по вулицях Велігіна та Європейська 

Кафе-готель «У 

Петровича» 

Прилегла територія до вул. Європейська 

РВ УМВС Прилегла територія до вул.. Центральна 

Відділ позавідомчої 

охорони при РВ УМВС 

Прилегла територія до вул.. Центральна 

АТП 13543 Прилегла територія до вул.. Європейська 

ФГ „Юлія” Прилегла територія до вул.. Шевченка, вул.. Європейська 

Управління 

агропромислового 

розвитку РДА 

Прилегла територія по вул.Шкільна, вул. Центральна 

Пенсійний фонд Прилегла територія до проїжджої частини по вул.Шкільна, вул.. 

Центральна 

районний будинок 

культури 

Прилегла територія до вул.. Центральна, пров. Професіональний, 

пров. Велігіна 

Ощадбанк Прилегла територія до вул.. Київська, пров. Зоряний 

Автошкола ТСОУ Прилегла територія до вул.. Шкільна, вул.. Київська 

Відділ освіти РДА Прилегла територія до вул.. Київська, вул.. Центральна 

Автостанція Прилегла територія до пров. Авіаційний 

АЗС № 17 та АЗС 

„Окко” 

Прилегла територія до дороги Т 2401 

Райавтодор Прилегла територія, проїжджа частина вулиць Велігіна, 

Європейська, В.Бровченка та Містечкова 

Райвійськкомат Прилегла територія до вул. Шевченка 

БДЮТ Прилегла територія до вул. Центральна 

Гімназія Прилегла територія, 1/3 частина міського парку, 1/3 частина 

березового гаю, до вул.. Князька 

Гуртожиток 

Новокостянтинівської 

шахти 

Прилегла територія до вул. Шевченка, пров.Професійний 

Державна насіннєва 

інспекція 

Прилегла територія до вул. Новомиргородське шоссе 

БТІ Прилегла територія до вул. Центральна 

ТОВ «Сімтая Груп» Прилегла територія до вул. Новомиргородське шоссе 



 

Районний центр 

зайнятості 

Прилегла територія до вул. Центральна 

Станція переливання 

крові 

Прилегла територія до вул. Європейська 

ФОП «Залесний» Прилегла територія до вул. Центральна, 132 

 

Фоп «Ніколенко» 

 

Прилегла територія до вул. Промислова 

СТО «Бедряк» Прилегла територія до вул. Європейська 

 

 

Примітка: 

 1. Керівники установ, організацій, підприємств та приватні підприємці, які не вказані в 

переліку, відповідальні за дотримання в належному санітарному стані прилеглих до їхніх 

об’єктів територій. 

2.  КП «Мала Виска - МКП» відповідає за санітарну очистку міста в цілому. 

3.  КП «Мала Виска Водоканал» відповідає за санітарні зони об’єктів комунальної власності, 

які є в їх оперативному управлінню та прилеглі території до них. 

4. КП „Мала Виска житлово-експлуатаційна дільниця” відповідає за житлові зони 

мікрорайону „Вись”, вулиць Спортивної,Центральна,  Європейська та Велігіна. 

5. За об’єктами підприємницької діяльності закріплюється територія від фасаду приміщення 

до проїжджої частини вулиці, на якій розміщується даний об’єкт. 

6. Мешканці приватної забудови утримують в належному санітарному стані території від 

червоної лінії до проїжджої частини вулиць (провулків). 

 

 

 

 

 

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 12 березня  2020 року                                         № 100 

м. Мала Виска 

 

 

 

Про доцільність позбавлення гр. Чабан 

С.В. 09.08.1987р.н. батьківських прав 

відносно дітей Чабан В.С., 

07.10.2008р.н., Чабан В.С., 

25.10.2009р.н., Чабан І.С., 

20.01.2012р.н. та затвердження 

висновку Комісії з питань захисту прав 

дитини від 20.02.2020 

 

 

Розглянувши витяг з протоколу засідання тринадцятої Комісії з питань захисту прав 

дитини виконавчого комітету міської ради від 20 лютого 2020 року, клопотання служби у 

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

2020 року, «Про доцільність позбавлення гр. Чабан С.В., 09.08.1987р.н., батьківських прав 

відносно дітей Чабан В.С., 07.10.2008р.на., Чабан В.С., 25.10.2009р.н., Чабан І.С., 

20.01.2012р.н.», яких у відповідності з рішенням виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради «Про негайне відібрання дітей від батька» від 13 лютого 2020 року № 63, 

вилучено з сім’ї батька гр. Чабан С.В. і тимчасово влаштовано до сім’ї баби гр. Чабан Т.В., за 

адресою: вулиця Київська, 66, місто Мала Виска, кіровоградської області. 

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

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

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

постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності 

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

справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради затвердженого рішенням сесії 

міської ради від 26 грудня 2019 року № 1994 та положенням про Комісію з питань захисту 

прав дитини, затвердженого рішенням сесії міської ради від 28 лютого 2019 року № 1375 та 

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

соціально-правового захисту малолітніх дітей виконавчий комітет Маловисківської міської 

ради -  
 

ВИРІШИВ: 
 

1. За доцільне позбавити гр. Чабан Сергія Вікторовича, 09.08.1987 року народження, 

батьківських прав відносно дітей Чабан Вікторії Сергіївни, 07.10.2008 року народження, 

Чабан Владислава Сергійовича, 25.10.2009 року народження, Чабан Івана Сергійовича, 



 

20.01.2012 року народження за ухилення від виконання обов’язків по вихованню дітей та 

систематичне вживання алкогольних напоїв, що є загрозою для їх життя та здоров’я. 

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

Маловисківської міської ради, про доцільність позбавлення гр. Чабан Сергія Вікторовича, 

09.08.1987 року народження, батьківських прав відносно дітей Чабан Вікторії Сергіївни, 

07.10.2008 року народження, Чабан Владислава Сергійовича, 25.10.2009 року народження, 

Чабан Івана Сергійовича, 20.01.2012 року народження за ухилення від виконання обов’язків 

по вихованню дітей та систематичне вживання алкогольних напоїв, згідно додатку № 1. 

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

гр. Чабан Сергія Вікторовича, 09.08.1987 року народження, батьківських прав відносно дітей 

Чабан Вікторії Сергіївни, 07.10.2008 року народження, Чабан Владислава Сергійовича, 

25.10.2009 року народження, Чабан Івана Сергійовича, 20.01.2012 року народження, 

висновок Комісії з питань захисту прав дитини від 20.02.2020 «Про доцільність позбавлення 

гр. Чабан Сергія Вікторовича, 09.08.1987 року народження, батьківських прав відносно дітей 

Чабан Вікторії Сергіївни, 07.10.2008 року народження, Чабан Владислава Сергійовича, 

25.10.2009 року народження, Чабан Івана Сергійовича, 20.01.2012 року народження гр. 

Сокуренко Валентини Миколаївни, 23.11.1993 року народження, за ухилення від виконання 

обов’язків по вихованню дітей та систематичне вживання алкогольних напоїв». 

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

діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

 

Перший заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради                                        О.БАКАЛІНСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Додаток № 1 

до рішення виконкому міської ради  

від 12.03.2020 року № 100 

 

 

ВИСНОВОК 

Комісії з питань захисту прав дитини 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради 

про доцільність позбавлення гр. Чабан Сергія Вікторовича, 09.08.1987 року 

народження, батьківських прав відносно дітей Чабан Вікторії Сергіївни, 07.10.20008 

року народження, Чабан Владислава Сергійовича, 25.10.2009 року народження, Чабан 

Івана Сергійовича, 20.01.2012 року народження за ухилення від виконання обов’язків 

по вихованню дітей та систематичне вживання алкогольних напоїв 

 

 На засідання комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Маловисківської міської ради від 20 лютого 2020 року на підставі клопотання служби у 

справах сім’ї та дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради (далі – Служба), 

було винесено питання, про доцільність позбавлення гр. Чабана Сергія Вікторовича, 

09.08.1987 року народження батьківських прав у порядку 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», відносно дітей Чабан Вікторії Сергіївни, 07.10.2008 року народження, 

Чабана Владислава Сергійовича, 25.10.2009 року народження, Чабана Івана Сергійовича, 

20.01.2012 року народження. 

У період часу з вересня 2019 року по лютий 2020 року, гр. Чабан Сергій Вікторович, 

09.08.1987 року народження, ухиляється від виконання батьківських обов’язків, а саме, не 

виконують п. 2, п. 3, п. 4, ст. 150, ст. 180 Сімейного Кодексу України, обов’язок батьків щодо 

поваги дітей Чабан Вікторії Сергіївни, 07.10.2008 року народження, Чабана Владислава 

Сергійовича, 25.10.2009 року народження, Чабана Івана Сергійовича, 20.01.2012 року 

народження, виховання, піклування про здоров’я, їх фізичний, духовний та моральний розвиток 

і обов’язок батьків утримувати дітей до досягнення ними повноліття. Окрім цього, гр. Чабан 

С.В., не цікавиться навчанням дітей, не надає їм належного догляду та не приділяє уваги у 

вихованні та систематично вживає алкогольні напої. В наслідок чого діти пропускають 

навчання без поважних причин, знаходиться в темний період доби у громадських місцях без 

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

Сім’я гр. Чабан С.В., проживає у власному будинку, який належить на праві власності 

гр. Чабану Сергію Вікторовичу, 09.08.1987 року народження на підставі договору              

купівлі-продажу нерухомого майна будинку№ 14 по вулиці Колгоспній міста Мала Виска 

Кіровоградської області від 07.02.2013, серія та номер ВТС 112124, про що приватним 

нотаріусом Маловисківського районного округу Кіровоградської області Сосновським А.В. 

проведено реєстраційну дію за № 90. 

Будинок складається з двох житлових кімнат та кухні та коридору. 

Опалення в будинку пічне. Дрова для опалення в наявності у недостатній кількості. 

Світло підключене, але є заборгованість. 

Присадибна ділянка необроблена. Підсобне господарство не ведеться. 

 Під час неодноразових обстежень умов проживання сім’ї Чабан за місцем 

проживання, по вулиці Колгоспній, будинок 14, місто Мала Виска, Кіровоградської області, 

встановлено. 

 У будинку частково створено умови для виховання та розвитку дітей. З вересня             

2019 року по лютий 2020 року умови проживання в будинку не покращились. Кімнати та 

будинок потребують капітальних ремонтних робіт. Одна кімната сім’єю не використовується 



 

довгий період часу в зв’язку з ремонтними роботами. Інша кімната облаштована двома 

ліжками, комодом, шафою, телевізором. В кухні знаходиться третє ліжко, кухонний стіл, 

стільці. Місце для виконання домашніх завдань відсутнє. Постільна білизна на ліжках в 

наявності, але стара, зношена. Одяг та взуття дітей, зношені, брудні, де які речі чисті, нові. У 

дітей в наявності іграшки, книжки, зошити, канцелярські прилади. За часту, діти самі 

прибирають в будинку, підтримують чистоту та порядок, самі готують їжу та розпалюють і 

топлять плиту щоб не замерзнути. Санітарно-гігієнічні умови порушені. Продукти 

харчування в наявності, але в невеликій кількості. 

 Діти відвідують сімейного лікаря за необхідності, отримують відповідні планові 

щеплення та проходять щорічні медичні огляди. У позашкільний час діти відвідують різні 

гуртки. 

 На обліку в Маловисківському районному центрі зайнятості, у пошуку роботи                  

гр. Чабан С.В.09.08.1987р.н., як особа яка шукає роботу не перебуває. 

 Постійний заробіток у гр. Чабан С.В. відсутній. 

 У наслідок смерті матері гр. Мирон Наталії Федорівни, яка померла 19.02.1019 у віці 

28 років, про що свідчить свідоцтво про смерть серії І-ОЛ № 274515, видане 21 лютого              

2019 року, Маловисківським районним відділом державної реєстрації актів цивільного стану 

Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області і складено 

відповідний актовий запис за № 86, діти на ім’я батька гр. Чабан С.В. отримують державну 

соціальну допомогу дитині померлого годувальника у відповідності до Закону України            

«Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам». 

 Окрім цього, гр. Чабан С.В. до 30.11.2019 отримував призначену допомогу 

малозабезпеченим сім’я у відповідності до Закону України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’я», яку було призупинену. Станом на 10.02.2020 гр. Чабан 

С.В. за призначенням державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’я на наступний 

період до районного відділу соціального захисту не звертався. 

 Кошти отримані за рахунок державний соціальних допомог гр. Чабан С.В. частково 

використовував на придбання їжі та одягу для дітей, більша частина коштів 

використовувалась на придбання цигарок та на придбання алкогольних напоїв. 

 Інший дохід в сімʼї відсутній. 

 Неодноразово з гр. Чабан С.В. представниками Служби, психологом Маловисківської 

загальноосвітньої школи № 3, де навчаються діти, представником ювенальної превенції 

Маловисківського відділу поліції, проводилась індивідуальна профілактична робота, сім’я 

була взята на облік Служби, як така, що опинилась у складних життєвих обставинах і 

знаходилась під соціальним супроводом. 

 Окрім цього, відповідно до інформації Маловисківського відділу поліції,                             

гр. Чабана С.В., 09.08.1987 року народження, 25.07.2019 було притягнуто до 

адміністративної відповідальності у порядку ч.1. ст. 184 КУпАП, 12.09.2019 притягнуто до 

адміністративної відповідальності у порядку ч.1, ст. 173-2 КУпАП. 

 10.02.2020 на особистий номер телефону начальника служби у справах сім’ї та дітей 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради, надійшло анонімне звернення, про те, 

гр. Чабан Сергій Вікторович, 09.08.1987 року народження, на протязі тижня вживає 

алкогольні напої перебуває у стані алкогольного сп’яніння, виражається нецензурною 

лайкою у присутності дітей. В будинку холодно, брудно, не прибрано, їжа відсутня. Діти 

перебувають у сусідів. 

 Одразу після надходження повідомлення до Служби, протягом 20хв., було 

організовано виїзд за вказаною адресою для проведення роботи щодо встановлення факту 

загрози життю і здоров’ю дітей і усунення причин та умов, що загрожують життю та 

здоров’ю дітям. 

 Під час обстеження умов проживання сім’ї гр. Чабан С.В., Службою, було складено 

акт обстеження умов проживання сім’ї та встановлено, що у коридорі, кухні та кімнатах 

брудно, наявні недопалки цигарок. В кімнатах будинку холодно, вогко, не прибрано. По 



 

кімнатах та кухні розкидано брудний одяг та взуття, що дітей, що дорослих. Санітарно-

гігієнічні умови порушені та не відповідають вимогам. Меблі розламані. Їжа відсутня. Діти 

голодні. Громадянин Чабан С.В., знаходилась в стані алкогольного сп’яніння і виражався в 

бік працівників Служби нецензурною лайкою. 

 Від надання пояснень щодо ситуації яка склалась гр. Чабан С.В., відмовився. 

 Оцінивши ситуацію, яка склалась в сім’ї гр. Чабан С.В. і те, що за місцем проживання 

вбачається загроза життю та здоров’ю дітей з боку батька, Службою було складено акт, про 

вилучення дітей Чабан Вікторії Сергіївни, 07.10.2008 року народження, Чабана Владислава 

Сергійовича, 25.10.2009 року народження, Чабана Івана Сергійовича, 20.01.2012 року 

народження, з сім’ї батька гр. Чабан Сергія Вікторовича, 09.08.1987 року народженн. 

 Діти Чабан Вікторія Сергіївна, 07.10.2008 року народження, Чабан Владислав 

Сергійович, 25.10.2009 року народження, Чабан Іван Сергійович, 20.01.2012 року 

народження, тимчасово влаштовані до баби гр. Чабан Тетяни Василівни, 19.05.1959 року 

народження, де створено умови для виховання та розвитку дітей. 

Не зважаючи на контроль з боку Служби, представників Маловисківської 

загальноосвітньої школи № 3, де навчаються діти, інспектора Маловисківського відділу 

поліції, гр. Чабан С.В., продовжує ухилятися від виконання батьківських обов’язків та 

систематично вживати алкогольні напої у присутності дітей і не дотримується й не виконав 

вимоги рішення виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 16.01.2020 № 8   

«Про попередження гр. Чабан С.В., 09.08.1987р.н. за ухилення від виконання батьківських 

обов’язків та затвердження висновку Комісії з питань захисту дитини від 20.12.2019» 

винесеного у порядку ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного кодексу України і 

встановлено термін у тридцять робочих днів з метою усунення причин ухилення від 

неналежного виконання батьківських обов’язків та створення за місцем проживання умов 

належних для виховання, утримання та розвитку дітей. 

Враховуючи викладене вище та обставини, що гр. Чабан С.В., після проведено 

індивідуальної профілактичної роботи з боку Служби, психолога Маловисківської 

загальноосвітньої школи № 3, де навчаються діти, представника ювенальної превенції 

Маловисківського відділу поліції, та винесених попереджень і те, що гр. Чабан С.В. не має 

намір та бажання переглянути свої погляди щодо належного виховання дітей, покращити та 

пристосувати умови за місцем проживання для дітей і припинити систематичного вживати 

алкогольні напої. 

 Комісія з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської міської 

ради керуючись ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ст. 155, п. 2, п. 4, ч. 1, ст. 164, 180 Сімейного кодексу 

України, ч. 1 ст. 12, ст. 17 Закону України «Про охорону дитинства», «Конвенцією ООН про 

права дітей», постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 

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

положенням про Комісію з питань захисту прав дитини, затвердженого рішенням сесії 

міської ради від 28 лютого 2018 № 901 зі змінами та доповненнями, затвердженими 

рішенням сесії міської ради від 30 травня 2019 № 1529, зі змінами та доповненнями, з метою 

соціально-правового захисту прав малолітніх дітей вважає за доцільне позбавити гр. Чабан 

Сергій Вікторович, 09.08.1987 року народження, батьківських прав за ухилення від 

виконання обов’язків по вихованню дітей Чабан Вікторії Сергіївни, 07.10.2008 року 

народження, Чабан Владислава Сергійовича, 25.10.2009 року народження, Чабан Івана 

Сергійовича, 20.01.2012 року народження 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 12 березня  2020 року                                         № 101 

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», витягу з 

протоколу № 11 засідання Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради від 22 жовтня 2019 року та клопотання служби у справах сім’ї 

та дітей виконавчого комітету міської ради від 21 лютого 2020 року №                                       

«Про доцільність встановлення опіки над Пилипенко Максимом Сергійовичем, 

19.12.2007р.н., та призначення опікуна», керуючись пп. 4 п. “б” ч. 1 ст. 34 Закону України 

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

ради,-  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити опіку над Єременко Владиславом Миколайовичем, 24.08.2012 року 

народження. 

2. Призначити опікуном гр. Мазуренко Валентину Федорівну, 29.04.1952 року 

народження. 

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

міської ради, ознайомити гр. Мазуренко Валентину Федорівну, 29.04.1952 року народження з 

умовами встановлення опіки, правами та обов’язками, що виникають при встановленні 

опіки. 

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

виконавчого комітету Маловисківської міської ради на основі витягу з протоколу засідання 

Комісії від 20 лютого 2020 року № 2, затвердити висновок Комісії з питань захисту прав 

дитини «Про доцільність встановлення опіки над Єременко Владиславом Миколайовичем, 

24.08.2012 року народження і призначити опікуна гр. Мазуренко Валентину Федорівну, 

29.04.1952 року народження» (згідно додатку 1). 

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

діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

Перший заступник міського голови з питань  



 

діяльності виконавчих органів ради                                        О.БАКАЛІНСЬКИЙ 

 

 

 

Додаток № 1 

до рішення виконкому міської ради  

від 12.03.2020 року № 101 

 

 

ВИСНОВОК 

Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради 

про доцільність встановлення опіки над Єременко Владиславом Миколайовичем, 

24.08.2012 року народження і призначення опікуна 

гр. Мазуренко Валентину Федорівну, 29.04.1952 року народження 

 

1. На засіданні комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради від 20 лютого 2020 року на підставі письмового звернення     

гр. Мазуренко Валентини Федорівни, 29.04.1952 року народження, яке надійшло до 

виконавчого комітету міської ради 17 лютого 2020 року № М - 281 - П, щодо встановлення 

опіки на онуком Єременко Владиславом Миколайовичем, 24.08.2012 року народження, який 

залишився без батьківського піклування та у відповідності до рішення виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради від 13.02.2020 року № 60 «Про надання статусу дитини 

позбавленої батьківського піклування Єременко Владиславу Миколайовичу, 24.08.2012 року 

народження», набув статус дитини, позбавленої батьківського піклування і призначення     

гр. Мазуренко Валентини Федорівни, 29.04.1952 року народження, опікуном. 

Громадянка гр. Мазуренко Валентина Федорівна, 29.04.1952 року народження, 

уродженка села Сухолітівка, Новомиргородського району, Кіровоградської області, Україна. 

Громадянка України. 

Паспорт серії ЕА номер 248508, виданий 26 травня 1997 року, Маловисківським РВ 

УМВС України в Кіровоградській області. 

Згідно довідки про реєстрацію місця проживання від 04.02.2020 за № 423, виданої 

інспектором з питань реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб 

загального відділу виконавчого комітету Маловисківської міської ради, гр. Мазуренко 

Валентина Федорівна, 29.04.1957 року народження, зареєстрована за адресою: вулиця 

Олександра Ковтуна, 5, місто Мала Виска, Кіровоградської області з 28.09.1978 по 

теперішній час. 

Одружена. Свідоцтво про укладення шлюбу серії І-ОЛ номер 257614 видане 

23.04.1972, Жовтневим сіль ЗАГС, Новомиргородського району, Кіровоградської області про 

що у книзі записів актового стану про укладення шлюбу 23 квітня 1972 року зроблено 

відповідний запис за № 4. 

Пенсіонерка. 

Сума пенсії у період з серпня 2019 року по січень 2020 року складає 12000грн. 

(довідка про доходи № 0551155256969511 видана Головним управлінням ПФУ в 

Кіровоградській області, Маловисківського району). 

Працююча. 

Прибиральник службових приміщень. Сума доходу з серпня 2019 року по січень 2020 

року 32312грн. (довідка про доходи № 3 від 03.02.2020 видана регіональним сервісним 

центром МВС в Кіровоградській області). 

На обліку управління соціального захисту Маловисківської районної державної 

адміністрації не перебуває, державні соціальні допомоги не отримує (довідка № 36 від 



 

05.02.2020, видана управлінням соціального захисту населення Маловисківської районної 

державної адміністрації) 

Відповідно до довідки департаменту інформаційних технологій за обліками МВС 

України серії ІІА № 15629760, громадянка України гр. Мазуренко Валентина Федорівна, 

29.04.1952 року народження, уродженка села Сухолітівка, Новомиргородського району, 

Кіровоградської області, Україна на території України станом на 10.02.2020 не знятої чи не 

погашеної судимості не має. 

Згідно висновку стану здоров’я гр. Мазуренко Валентини Федорівни, 29.04.1957 року 

народження від 02.03.2019 медичні протипоказання не знайдено. 

Ознак наркологічних захворювань у гр. Мазуренко Валентини Федорівни, 29.04.1957 

року народження, не виявлено (сертифікат про проходження профілактичного 

наркологічного огляду серії 10ААЄ № 398491 від 25.02.2019). 

Психіатричні показання до виконання опіки у гр. Мазуренко Валентини Федорівни, 

29.04.1957 року народження, відсутні (медична довідка про проходження обов’язкового та 

періодичного психіатричного огляду серії 10ААЄ № 478104 від 01.01.2019). 

Громадянка Мазуренко Валентина Федорівна, 29.04.1957 року народження проживає 

разом з чоловіком гр. Мазуренко Василем Олександровичем, 01.08.1950 року народження 

1950 року народження за адресою: вулиця Олександра Ковтуна, 5, місто Мала Виска, 

Кіровоградської області (довідка виконавчого комітету Маловисківської міської ради, № 642 

від 04.02.2020). 

За місцем роботи гр. Мазуренко Валентина Федорівна, 29.04.1957 року народження, 

зарекомендувала себе з позитивного боку, як дисциплінований, ініціативний працівник. До 

виконання своїх функціональних обов’язків відноситься сумлінно (характеристика надана 

регіональним сервісним центром міністерства внутрішніх справ у Кіровоградській області № 

31/11-399 від 10.02.2020). 

Характеризуюча інформація з виконавчого комітету Маловисківської міської ради 

відносно гр. Мазуренко Валентина Федорівна, 29.04.1957 року народження, відсутня. 

Чоловік, гр. Мазуренко Валентини Федорівни, 29.04.1957 року народження,                       

гр. Мазуренко Василь Олександрович, 01.08.1950 року народження, уродженець села 

Крупське, Новомиргородсього району, Кіровоградської області. 

Громадянин України. Паспорт серії ЕА номер 369519, виданий 26 грудня 1996 року, 

Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області. 

Зареєстрований та проживає за адресою: вулиця Олександра Ковтуна, 5, місто Мала 

Виска, Кіровоградської області. 

Пенсіонер. Сума пенсії у період з 01.08.2019 по 30.01.2020 складає 12000 грн. (довідка 

про доходи № 4020260669091041 видана Головним управлінням ПФУ в Кіровоградській 

області, Маловисківського району). 

Право власності на нерухоме майно, будинок за адресою: вулиця Олександра 

Ковтуна, 5, місто Мала Виска, Кіровоградської області, належить гр. Мазуренко Василю 

Олександровичу, 01.08.1950 року народження, у відповідності з договором купівлі-продажу 

від 14.09.1978. № 1450, про що державним нотаріусом було зроблено відповідний запис до 

книги реєстру № 2561/15 від 15.09.1978. 

Мотиви встановлення опіки полягають в тому, що малолітній Єременко Владислав 

Миколайович, 24.08.2012 року народження, є онуком, який залишився без батьківського 

піклування у зв’язку із обранням матері гр. Єременко Оксані Василівні, 03.02.1984 року 

народження, міри запобіжного заходу тримання під вартою у відповідності ухвали слідчого 

судді Маловисківського районного суду Кіровоградської області від 06 грудня 2016 року та 

на підставі ухвали Знам᾿янського міжрайонного суду Кіровоградської області від 14 лютого 

2020 року, якою продовжено строк тримання обвинуваченої під вартою. 

Батько гр. Єременко Микола Миколайович, 18.06.1976 року народження у 

відповідності до вироку суду Новомиргородського районного суду Кіровоградської області 

від 12.06.2019 року, який набрав законної сили 15.07.2019, визнаний винуватим у скоєнні 



 

кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України та призначено 

покарання у вигляді 7 (семи) років позбавлення волі. 

На підставі звернення гр. Мазуренко Валентини Федорівни, 29.04.1952 року 

народження, яке надійшло до виконавчого комітету міської ради 17 лютого 2020 року               

№ М - 281 - П, щодо встановлення опіки над онуком Єременко Владиславом 

Миколайовичем, 24.08.2012 року народження, який залишився без батьківського піклування 

та призначення її опікуном, наказу начальника служби у справах сім’ї та дітей виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради від 01.03.2019 № 1/в «Про тимчасове влаштування 

Єременка Владислава Миколайовича, 24.08.2012 року народження до сім’ї баби,                           

гр. Мазуренко Валентини Федорівни, 29.04.1952 року народження» за адресою: вулиця 

Олександра Ковтуна, будинок 5, місто Мала Виска, Кіровоградської області на проживання 

та виховання до прийняття рішення щодо визначення постійної форми влаштування дитини, 

рішення виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 13.02.2020 року № 60             

«Про надання статусу дитини позбавленої батьківського піклування Єременко Владиславу 

Миколайовичу, 24.08.2012 року народження». 

Обстеживши умови проживання сім’ї гр. Мазуренко В.Ф., матеріальне забезпечення, 

статус сім’ї, взаємовідносини в сім’ї і відповідні документи. 

Беручи до уваги, матеріальне забезпечення, статус, взаємовідносини між бабою                

гр. Мазуренко В.Ф. та дідом гр. Мазуренко В.О., враховуючи думку дитини та відповідні 

документи, й те, що опіка та піклування встановлюється з метою забезпечення особистих 

немайнових прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх осіб. Опікун або піклувальних 

призначаються переважно з осіб, які перебувають у сімейних, родинних відносинах з 

підопічним, з урахуванням особистих стосунків між ними, можливості особи виконувати 

обов’язки опікуна чи піклувальників. 

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

встановленні опіки, гр. Мазуренко Валентина Федорівна, 29.04.1952 року народження, 

ознайомлена. 

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

України «Про місцеве самоврядування в України», статтями 55, 56, 60, 63 Цивільного 

кодексу України, Правилами опіки та піклування, затвердженими наказом Державного 

комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства 

охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999                      

№ 34/166/131/88. 

Комісія з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської міської 

ради, вважає за доцільне, встановити опіку над Єременко Владиславом Миколайовичем, 

24.08.2012 року народження, і призначити опікуном гр. Мазуренко Валентину Федорівну, 

29.04.1952 року народження. 

 

 

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 12 березня  2020 року                                         № 102 

м. Мала Виска 

 

Про попередження гр. Заболотного О.С., 

15.03.1982р.н., гр. Громчук Т.М., 

02.07.1974р.н. за систематичне ухилення 

від виконання батьківських обов’язків та 

затвердження висновку Комісії з питань 

захисту прав дитини від 20.02.2020 

 

 

Розглянувши витяг з протоколу засідання Комісії з питань захисту прав дитини                 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 20.02.2020 № 2, клопотання служби у 

справах сім’ї та дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 21.02.2020 №     

з питання винесення попередження гр. Заболотному Олександру Станіславовичу, 15.03.1982 

року народження, гр. Громчук Тетяни Миколаївни, 02.07.1974 року народження, за 

систематичне ухилення від виконання батьківських обов’язків відносно дітей Заболотної 

Людмили Олександрівни, 15.04.2012 року народження, Громчук Вікторії Олександрівни, 

21.03.2007 року народження, Заболотного Ярослава Олександровича, 09.09.2018 року 

народження. 

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

Україні» ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 164, ст. 180 Сімейного кодексу України,                 

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

постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності 

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

справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради затвердженого рішенням сесії 

міської ради від 26 грудня 2019 року № 1994 та положенням про Комісію з питань захисту 

прав дитини, затвердженого рішенням сесії міської ради від 28 лютого 2019 року № 1375 та 

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

соціально-правового захисту малолітніх дітей, виконавчий комітет Маловисківської міської 

ради - 

 

ВИРІШИВ: 

1. Попередити гр. Заболотного Олександра Станіславовича, 15.03.1982 року 

народження, гр. Громчук Тетяну Миколаївну, 02.07.1974 року народження, за систематичне 

ухилення від виконання батьківських обов’язків, а саме, не виконання ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, 

ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу України, піклування про дітей Заболотну Людмилу 

Олександрівну, 15.04.2012 року народження, Громчук Вікторію Олександрівну, 21.03.2007 

року народження, Заболотного Ярослава Олександровича, 09.09.2018 року народження, їх 

станом здоров’я, фізичним, духовним та моральний розвитком, здобуття дітьми повної 

загальної середньої освіти, поваги до прав дітей та їх людської гідності й обов’язок батьків 

утримувати дітей, що у відповідності з ч. 4, ст. 155, п. 2, ч. 1 ст. 164 Сімейного Кодексу 

України, є підставою, позбавлення батьківських прав у судовому порядку. 



 

2. Встановити гр. Заболотному Олександру Станіславовичу, 15.03.1982 року 

народження, гр. Громчук Тетяні Миколаївні, 02.07.1974 року народження, термін у строк 

тридцяти робочих днів, починаючи з наступного дня проведення Комісії з питань захисту 

прав дитини з метою усунення причин ухилення та неналежного виконання батьківських 

обов’язків, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу 

України та створення за місцем проживання у будинку 68 по вулиці Шкільній, село Паліївка, 

Маловисківського району, Кіровоградської області, належних умов для виховання, 

утримання та розвитку дитини. 

3. У разі невиконання даного рішення, службі у справах сім’ї та дітей виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради, порушити на черговому засіданні Комісії з питань 

захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської міської ради, питання, про 

доцільність перебування дітей Заболотної Людмили Олександрівни, 15.04.2012 року 

народження, Громчук Вікторії Олександрівни, 21.03.2007 року народження, Заболотного 

Ярослава Олександровича, 09.09.2018 року народження у сім’ї батьків гр. Заболотного 

Олександра Станіславовича, 15.03.1982 року народження. 

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

Маловисківської міської ради від 20 лютого 2020 року «Про попередження                               

гр. Заболотного О.С., 15.03.1982р.н., гр. Громчук Т.М., 02.07.1974р.н. за систематичне 

ухилення від виконання батьківських обов’язків відносно дітей Заболотної Людмили 

Олександрівни, 15.04.2012 року народження, Громчук Вікторії Олександрівни, 21.03.2007 

року народження, Заболотного Ярослава Олександровича, 09.09.2018 року народження» 

(згідно додатку 1). 

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

діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

Перший заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради                                        О.БАКАЛІНСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток № 1 

до рішення виконкому міської 

ради  від 12.03.2020 року №  102  

 

ВИСНОВОК 

Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету міської ради 

про попередження гр. Заболотного Олександра Станіславовича, 15.03.1982 року 

народження, гр. Громчук Тетяни Миколаївни, 02.07.1974 року народження за 

систематичне ухилення та невиконання батьківських обов’язків по відношенню до 

дітей Громчук Вікторії Олександрівни, 21.03.2007 року народження, Заболотної 

Людмили Олександрівни, 15.04.2012 року народження, Заболотного Ярослава 

Олександровича, 09.09.2018 року народження 

 

 На засідання комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Маловисківської міської ради 20 лютого 2020 року на підставі клопотання служби у справах 

сім’ї та дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради (далі - Служба), було 

винесено питання про позбавлення батьківських прав гр. Заболотного Олександра 

Станіславовича, 15.03.1982р.н., гр. Громчук Тетяни Миколаївни, 02.07.1974 року 

народження, які проживають за адресою: вулиця Шкільна, 68, село Паліївка, 

Маловисківського району, Кіровоградської області, за систематичне ухилення та 

невиконання ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 150, ч. 1, 155, ст. 180 Сімейного Кодексу України, а саме: 

піклування про дітей, Громчук Вікторію Олександрівну, 21.03.2007 року народження, 

Заболотну Людмилу Олександрівну, 15.04.2012 року народження, Заболотного Ярослава 

Олександровича, 09.09.2018 року народження, їх фізичний, духовний та моральний розвиток, 

повагу до дітей, і обов’язок батьків утримувати дітей, що у відповідності з п. 2, ч. 1, ст. 164 

Сімейного Кодексу України є підставами до позбавлення батьківських прав. 

За час спільного проживання гр. Громчук Т.М. та гр. Заболотного О.С. народилось 

троє спільних дітей Громчук Вікторія Олександрівна, 21.03.2007р.н., Заболотна Людмила 

Олександрівна, 15.04.2012р.н., Заболотного Ярослава Олександровича, 09.09.2018р.н.. 

У період часу з 2016 року по лютий 2020 року гр. Заболотний О.С., гр. Громчук Т.М., 

систематично ухиляється від виконання батьківських обовязків відносно дітей. 

Будинок сім’ї гр. Громчук Т.М. та гр. Заболотного О.С. розташований за адресою:                     

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

санітарно-гігієнічні норми порушені, умови проживання задовільні. Світло підключене, 

заборгованість відсутня. 

В будинку частково облаштовано дві кімнати для дітей, які потребують ремонтних 

робіт. У кімнатах наявні ліжкам для відпочинку, стіл, стільці, шафа. Іграшки та меблі старі, 

розломані. 

У дітей в наявності літній, зимовий одяг та взуття у зношеному стані. 

Діти влаштовані та навчаються у Паліївському НВК. Забезпечені книжками, 

зошитами, канцелярським приладдям. У найменшої дитини в наявності дитяче харчування, 

ліжечко, коляска. Діти отримують відповідні щеплення та проходять щорічні медогляди. 

Їжа в наявності. 

Присадибна ділянка оброблена частково. Підсобне господарство ведеться (дві кози). 

Дрова в наявності, але в недостатній кількості. 

Постійний заробіток у гр. Заболотного О.С., гр. Громчук Т.М., відсутній. 

Сім’я гр. Громчук Т.М. та гр. Затолотного О.С. проживає за рахунок державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та державної допомоги при народженні. 

Кошти отримані за рахунок державних допомог використовує на придбання їжі, дров 

для опалення будинку. 



 

У період з 2016 року по лютий 2020 року, з гр. Громчук Т.М. та гр. Заболотним О.С. 

Службою, представниками Паліївського старостату, інспектором з ювенальної превенції 

Маловисківського відділу поліції, директором Паліївського НВК, гр. Грек Н.В., фельдшером 

Паліївського ФАПу, неодноразово проводились профілактичні бесіди з питання виконання 

батьківських обов’язків. 

Окрім цього, неодноразово на засіданнях опікунської ради виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради у 2017 році та засіданнях Комісії з питань захисту прав дитини 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради на протязі 2018 - 2019 років із 

подальшим винесенням рішення виконавчого комітету Маловисківської міської ради                 

гр. Громчук Т.М. та гр. Заболотнім О.С. було винесено попередження за ухилення та 

невиконання ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 150, ч. 1, 155, ст. 180 Сімейного Кодексу України, а саме: 

піклування про дітей, Громчук Вікторію Олександрівну, 21.03.2007 року народження, 

Заболотну Людмилу Олександрівну, 15.04.2012 року народження, Заболотного Ярослава 

Олександровича, 09.09.2018 року народження, їх фізичний, духовний та моральний розвиток, 

повагу до дітей, і обов’язок батьків утримувати дітей та встановлювались терміни з метою 

покращення умов проживання дітей. 

Беручи до уваги клопотання старости сіл Паліїка, Веселе гр. Шамкої Л.В. та 

директора Паліївського НВК гр. Грек Н.В., щодо недоцільності позбавлення гр. Заболотного 

Олександра Станіславовича, 15.03.1982 року народження, Громчук Тетяни Миколаївни, 

02.07.1974 року народження, батьківських прав відносно дітей Громчук Вікторії 

Олександрівни, 21.03.2007 року народження, Заболотної Людмили Олександрівни, 

15.04.2012 року народження, Заболотного Ярослава Олександровича, 09.09.2018 року 

народження. 

Комісія з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської міської 

ради вбачає за необхідне, відмовити в задоволенні клопотання служби у справах сім’ї та 

дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради, щодо доцільності позбавлення гр. 

Заболотного Олександра Станіславовича, 15.03.1982 року народження, Громчук Тетяни 

Миколаївни, 02.07.1974 року народження, батьківських прав відносно дітей Громчук Вікторії 

Олександрівни, 21.03.2007 року народження, Заболотної Людмили Олександрівни, 

15.04.2012 року народження, Заболотного Ярослава Олександровича, 09.09.2018 року 

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

Кодексу України, що у відповідності з п. 2, ч. 1 ст. 164 Сімейного Кодексу України є 

підставою позбавлення батьківських прав у судовому порядку. 

Винести гр. Заболотному Олександру Станіславовичу, 15.03.1982р.н., гр. Громчук 

Тетяні Миколаївни, 02.07.1974 року народження, чергове попередження, за систематичне 

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

батьківських обов’язків відносно дітей Громчук Вікторії Олександрівни, 21.03.2007 року 

народження, Заболотної Людмили Олександрівни, 15.04.2012 року народження, Заболотного 

Ярослава Олександровича, 09.09.2018 року народження. 

 З метою покращення умов проживання та виховання дітей, встановити                               

гр. Заболотному Олександру Станіславовичу, 15.03.1982р.н., гр. Громчук Тетяні Миколаївни, 

02.07.1974 року народження, випробувальний термін протягом тридцяти робочих днів, 

починаючи з наступного дня проведення Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого 

комітету Маловисківськоїх міської ради. 

Про результати повідомити службу у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради. 

У разі не виправлення ситуації, яка склалась в сім’ї гр. Заболотному Олександру 

Станіславовичу, 15.03.1982р.н., гр. Громчук Тетяні Миколаївни, 02.07.1974 року народження, 

службі у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради, вилучити 

дітей Громчук Вікторії Олександрівни, 21.03.2007 року народження, Заболотної Людмили 

Олександрівни, 15.04.2012 року народження, Заболотного Ярослава Олександровича, 

09.09.2018 року народження з сім’ї. 



 

На чергове засідання Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради, подати клопотання із винести питання, щодо доцільності 

позбавлення гр. Заболотного Олександра Станіславовича, 15.03.1982р.н., гр. Громчук Тетяну 

Миколаївну, 02.07.1974 року народження, батьківських прав відносно дітей Громчук Вікторії 

Олександрівни, 21.03.2007 року народження, Заболотної Людмили Олександрівни, 15.04.2012 

року народження, Заболотного Ярослава Олександровича, 09.09.2018 року народження, за 

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

що у відповідності з п. 2, ч. 1 ст. 164 Сімейного Кодексу України є підставою позбавлення 

батьківських прав у судовому порядку. 

Рекомендувати виконавчому комітету Маловисківської міської ради винести рішення 

«Про попередження гр. Заболотного Олександра Станіславовича, 15.03.1982р.н., гр. Громчук 

Тетяни Миколаївни, 02.07.1974 року народження, за систематичне ухилення від виконання 

встановлення батьківських обов’язків відносно дітей Громчук Вікторії Олександрівни, 

21.03.2007 року народження, Заболотної Людмили Олександрівни, 15.04.2012 року 

народження, Заболотного Ярослава Олександровича, 09.09.2018 року народження» і 

затвердити висновок Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради. 

 

 

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 12 березня  2020 року                                         № 103 

м. Мала Виска 

 

Про негайне відібрання дітей                  

від матері 

 

Розглянувши клопотання служби у справах сім’ї та дітей та подані документи, щодо 

доцільності відібрання дітей Кубриш Ельвіри Анатоліївни, 18.08.2009 року народження,            

Клочко Кирила Анатолійовича, 27.05.2014 року народження від матері гр. Клочко Анни 

Іванівни, 25.02.1992 року народження, встановлено: 

- гр. Клочко Анни Іванівни, 25.02.1992 року народження, веде аморальний спосіб 

життя, систематично вживає алкогольні напої зі сторонніми особами у присутності дітей, 

залишає дітей самих чи на сторонніх осіб; 

- за місцем проживання частково створено умови проживання, які гр. Клочко А.І., не 

бажає покращувати і пристосовувати для належного виховання та розвитку дітей, державні 

соціальні виплати використовує не за призначенням; 

- профілактична робота з гр. Клочко А.І., з приводу створення належних умов 

проживання сім’ї, виконання батьківських обов’язків та систематичне вживання алкогольних 

напоїв не призвела до позитивного результату, що є загрозою для життя та здоров’я 

малолітніх                Кубриш Ельвіри Анатоліївни, 18.08.2009 року народження, Клочко 

Кирила Анатолійовича,                27.05.2014 року народження; 

- службою у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради, 

малолітніх дітей малолітніх Кубриш Ельвіру Анатоліївну, 18.08.2009 року народження,             

Клочко Кирила Анатолійовича, 27.05.2014 року народження, тимчасово влаштовано до сім’ї 

баби                 гр. Клочко Любові Іванівни, 26.02.1962 року народження за адресою: вулиця 

О.Ковтуна, 56, місто мала Виска, Кіровоградської області. 

Згідно з викладеним, виходячи з інтересів дітей, керуючись пунктом 2 статті 170 

Сімейного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 24.08.2008 року             

№ 866 зі змінами та доповненнями «Про діяльність органів опіки та піклування, пов’язаної із 

захистом прав дитини», підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34 Закону України           

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Маловисківської міської ради, 

-  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Зобов’язати начальника служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської 

ради Захватихату П.В., негайно відібрати малолітніх Кубриш Ельвір Анатоліївну,            

18.08.2009 року народження, Клочко Кирила Анатолійовича, 27.05.2014 року народження від 

матері гр. Клочко Анни Іванівни, 25.02.1992 року народження, у зв’язку з виникненням 

безпосередньої загрози для життя та здоров’я дітей з боку матері. 

2. Тимчасово влаштувати малолітніх дітей Кубриш Ельвіру Анатоліївну, 18.08.2009 року 

народження, Клочко Кирила Анатолійовича, 27.05.2014 року народження, до сім’ї баби              

гр. Клочко Любові Іванівни, 26.02.1962 року народження за адресою: вулиця О. Ковтуна, 56, 

місто мала Виска, Кіровоградської області. 



 

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

діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

Перший заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих 

органів ради             

 

 

 

 

 

 

 

 

                          О.БАКАЛІНСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
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 12 березня  2020 року                                         № 104 

м. Мала Виска 

 

 

Про доцільність позбавлення 

батьківських прав гр. Клочко А.І. 

25.02.1992р.н., гр. Кубриш А.А 

19.04.1988р.н. за ухилення від 

виконання обов’язків по вихованню 

дітей та затвердження висновку 

Комісії з питань захисту прав дитини 

від 20.02.2020 

 

 

Розглянувши витяг з протоколу засідання тринадцятої Комісії з питань захисту прав 

дитини виконавчого комітету міської ради від 20 лютого 2020 року, клопотання служби у 

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

2020 року, «Про доцільність позбавлення гр. гр. Клочко А.І., 25.02.1992р.н., гр. Кубриш А.А., 

19.04.1988р.н. батьківських прав відносно дітей Кубриш Е.А., 18.08.2009р.н., та Клочко К.А., 

27.05.2014р.н..», які у відповідності з рішенням виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради «Про негайне відібрання дітей від матері» від   березня 2020 року №   , вилучено 

з сім’ї матері гр. Клочко А.І. і тимчасово влаштовано до сім’ї баби гр. Клочко Л.І., за 

адресою: вулиця О. Ковтуна, 56, місто Мала Виска, кіровоградської області. 

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

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

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

постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності 

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

справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради затвердженого рішенням сесії 

міської ради від 26 грудня 2019 року № 1994 та положенням про Комісію з питань захисту 

прав дитини, затвердженого рішенням сесії міської ради від 28 лютого 2019 року № 1375 та 

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

соціально-правового захисту малолітніх дітей виконавчий комітет Маловисківської міської 

ради -  
 

ВИРІШИВ: 
 

5. За доцільне позбавити гр. Клочко Анну Іванівни, 25.02.1992 року народження, 

батьківських прав відносно дітей Кубриш Ельвіри Анатоліївни, 18.08.2009 року народження, 

Клочко Кирила Анатолійовича, 27.05.2014 року народження за ухилення від виконання 

обов’язків по вихованню дітей та систематичне вживання алкогольних напоїв, що є загрозою 

для їх життя та здоров’я. 



 

6. За доцільне позбавити гр. Кубриша Анатолія Анатолійовича, 19.04.1988 року 

народження, батьківських прав відносно дитини Кубриш Ельвіри Анатоліївни, 18.08.2009 

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

систематичне вживання алкогольних напоїв, що є загрозою для їх життя та здоров’я. 

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

Маловисківської міської ради, про доцільність позбавлення гр. Клочко Анни Іванівни, 

25.02.1992, року народження, гр. Кубриша Анатолія Анатолійовича, 19.04.1988 року 

народження, батьківських прав відносно дітей Кубриш Ельвіри Анатоліївни 18.08.2009 року 

народження, Клочко Кирила Анатолійовича, 27.05.2014 року народження, за ухилення від 

виконання обов’язків по вихованню дітей та систематичне вживання алкогольних напоїв, 

згідно додатку № 1. 

8. Надати до суду на підставі ухвали про відкриття провадження щодо позбавлення      

гр. Клочко Анни Іванівни 25.02.1992 року народження, гр. Кубриша Анатолія 

Анатолійовича, 19.04.1988 року народження, батьківських прав відносно дітей Кубриш 

Ельвіри Анатоліївни, 18.08.2009 року народження, Клочко Кирила Анатолійовича, 

27.05.2014 року народження, висновок Комісії з питань захисту прав дитини від 20.02.2020 

«Про доцільність позбавлення гр. Клочко Анни Іванівни, 25.02.1992 року народження,               

гр. Кубриша Анатолія Анатолійовича, 19.04.1988, року народження, батьківських прав, 

відносно дітей Кубриш Ельвіри Анатоліївни, 18.08.2009 року народження, Клочко Кирила 

Анатолійовича, 27.05.2014 року народження», за ухилення від виконання обов’язків по 

вихованню дітей та систематичне вживання алкогольних напоїв». 

9. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника служби у справах сім’ї та 

дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради Захватихату П.В.. 

 

 

 

Перший заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради                                         

 

 

 

 

 

            О.БАКАЛІНСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Додаток № 1 

до рішення виконкому міської ради  

від 12.03.2020 року № 104 

 

 

ВИСНОВОК 

Комісії з питань захисту прав дитини 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради 

про доцільність позбавлення гр. Клочко Анни Іванівни, 25.02.1992 року народження,               

гр. Кубриша Анатолія Анатолійовича, 19.04.1988, року народження, батьківських прав 

відносно дітей Кубриш Ельвіри Анатоліївни, 18.08.2009 року народження, Клочко 

Кирила Анатолійовича, 27.05.2014 року народження, за ухилення від виконання 

обов’язків по вихованню дітей та систематичне вживання алкогольних напоїв 

 

 На засідання комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Маловисківської міської ради від 20 лютого 2020 року на підставі клопотання служби у 

справах сім’ї та дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради (далі – Служба) та 

письмового звернення гр. Клочко Любові Іванівни, 26.06.1962р.н., яке надійшло 20 лютого 

2020 року № К - 306 - П, до виконавчого комітету Маловисківської міської ради, було 

винесено питання, про доцільність позбавлення гр. Клочко Анни Іванівни, 25.02.1992 року 

народження, гр. Кубриша Анатолія Анатолійовича, 19.04.1988, року народження, 

батьківських прав у порядку 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», 

відносно дітей Кубриш Ельвіри Анатоліївни, 18.08.2009 року народження, Клочко Кирила 

Анатолійовича, 27.05.2014 року народження. 

За час спільного проживання, перебуваючи у шлюбі в гр. Клочко Анни Іванівни 

25.02.1992р.н. та гр. Кубриш Анатолія Анатолійовича, 19.04.1988р.н., народилась спільна 

дитина Кубриш Ельвіра Анатоліївна 18.08.2009, року народження, (свідоцтво про 

народження серія 1-ОЛ № 081557, видане відділом реєстрації актів цивільного стану 

Маловисківського районного управління юстиції Кіровоградської області 26.08.2009 року, 

про що, в Книзі реєстрації народжень 26.08.2009 зроблено відповідний актовий запис № 10), 

в графі батько зазначено Кубриш Анатолій Анатолійович, в графі матір – Кубриш Анна 

Іванівна. 

Через несумісність характерів подружні стосунки не склались. 

Маловисківським районним судом Кіровоградської області, 07.04.2011, винесено 

рішення про розірвання шлюбу між гр. Кубриш А.І. та гр. Кубриш А.А., яке набрало 

законної сили 17.04.2011. 

Вбачаючи те, що гр. Кубриш А.А. з сім’єю з моменту розірвання шлюбу не проживає, 

веде окреме господарство, а дитина Кубриш Е.А., знаходилась на повному утриманні матері 

гр. Клочко А.І. та на підставі статті 180 СК України, батьки зобов’язані утримувати дитину 

до досягнення нею повноліття. Маловисківським районним судом Кіровоградської області, 

14.09.2011, винесено рішення про стягнення аліментів з гр. Кубриш Анатолія Анатолійовича, 

19.04.1988р.н. на користь гр. Кубриш Анни Іванівни, 25.02.1992р.н., на утримання дитини 

Кубриш Ельвіри Анатоліївни, 18.08.2009р.н., щомісячно в розмірі 300 грн. до досягнення 

нею повноліття. 

Після розірвання шлюбу гр. Кубриш А.І., 25.02.1992 р.н., змінила прізвище (свідоцтво 

про зміну імені серії 1-ОЛ номер 004615, видане Маловисківським районним відділом 

державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у 

Кіровоградській області від 13.05.2016, про що, складно відповідний актовий запис № 7) на 

Клочко. 



 

27 травня 2014 року в гр. Клочко А.І. народився син Клочко Кирило Анатолійович 

(повторне свідоцтво про народження серії 1-ОЛ № 205835, видане Маловисківським 

районним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального 

управління юстиції у Кіровоградській області, про що 14.04.2017 складено відповідний 

актовий запис № 3). В графі батько зазначено Клочко Анатолій Анатолійович, у графі мати 

Клочко Анна Іванівна. 

 20 березня 2017 року Опікунською радою при виконавчому комітеті Маловисківської 

міської ради гр. Клочко Анні Іванівні, 25.02.1992 року народження, гр. гр. Кубриш Анатолію 

Анатолійовичу, 19.04.1988 року народження, винесено попередження у порядку ч. 2, ч. 3,           

ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного кодексу України за ухилення від виконання 

батьківських обов’язків, а саме; піклування про дітей, Кубриш Ельвіру Анатоліївну, 

18.08.2009р.н., Кубриш Кирила Анатолійовича, 27.05.2014р.н., їх фізичний, духовний та 

моральний розвиток, повагу до дітей, і обов’язок батьків утримувати дітей досягнення 

повноліття. 

 Батько, гр. Кубриш А.А. з дитиною Кубриш Е.А. не спілкується, не цікавиться її 

навчанням, станом здоров’я, фізичним, духовним та моральним розвитком, не надає іншої 

допомоги на утримання та вихованню дитини окрім встановлених рішенням суми аліментів. 

 Громадянин Кубриш А.А. не має наміру та бажання спілкуватись та виховувати 

дитину Кубриш Ельвіру Анатоліївну, 18.08.2009 року народження. 

Постійний заробіток у гр. Кубриш А.А. відсутній. 

Проживає за рахунок тимчасових заробітків. 

 Мати, гр. Клочко А.І., не цікавиться навчанням, станом здоров’я, фізичним, духовним 

та моральним розвитком, дітей. Державні соціальні допомоги на утримання та вихованню 

дітей та аліменти частково використовує на дітей. 

Намір та бажання переглянути свої погляди щодо належного виховання дітей, 

покращити та пристосувати умови за місцем проживання для дітей і припинити 

систематичного вживати алкогольні напої у гр. Клочко А.І. відсутній. 

Громадянка Клочко А.І. на обліку служби зайнятості, як така що шукає роботу не 

перебуває. 

Сім’я проживає за рахунок державних соціальних виплат. Інший дохід в сім’ї 

відсутній. 

З лютого по березень 2018 року гр. Клочко А.І. залишила своїх дітей на бабу,                    

гр. Клочко Любов Іванівну, 26.06.1962р.н., яка проживає та зареєстрована за адресою: вулиця 

О. Ковтуна, 56, м. Мала Виска, Кіровоградської області. 

 На протязі трьох місяців гр. Клочко А.І. не цікавилась станом здоров’я дітей, їх 

навчанням, фізичним, духовним та моральним розвитком. Матеріальної допомоги на 

утримання дітей своїй матері гр. Клочко Л.І. не надавала. Проживала гр. Клочко А.І., у сім’ї 

співмешканця по вул. Перемоги, 14 в с. Іванівка, Новомиргородського району, 

Кіровоградської області де відсутні умови для проживання дітей, де систематично вживала 

разом з співмешканцем алкогольні напої та вела антигромадський спосіб життя. Проживала 

за рахунок тимчасових заробітків (інформація та акт надані Пурпурівською сільською радою 

Новомиргордського району, Кіровоградської області). 

У період часу з березня 2017 року по лютий 2020 року, гр. Клочко Анна Іванівна 

25.02.1992 року народження, гр. Кубриш Анатолій Анатолійович, 18.08.2009 року 

народження, ухиляються від виконання батьківських обов’язків, а саме, не виконують п. 2,            

п. 3, п. 4, ст. 150, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу України, обов’язок батьків, щодо прав дітей, 

поваги гідності дітей гр. Клочко Анни Іванівни, 25.02.1992 року народження, гр. Кубриша 

Анатолія Анатолійовича, 19.04.1988, року народження, виховання, піклування про здоров’я,   

їх фізичний, духовний та моральний розвиток і обов’язок батьків утримувати дітей до 

досягнення ними повноліття. Батьки гр. Клочко А.І., гр. Кубриш А.А., не цікавляться 

навчанням дітей, не надають їм належного догляду та не приділяють уваги. Залишають дітей 

на тривалий період часу по декілька діб без нагляду, сторонніх осіб, чи то бабу                             



 

гр. Клочко Любов Іванівну, 26.06.1962 року народження, а самі систематично вживають 

алкогольні напої. 

 19.02.2020 у зв’язку із загрозою життя та здоров’я дітей з боку матері гр. Клочко Анни 

Іванівни, 25.02.1992 року народження, малолітні діти Кубриш Ельвіри Анатоліївни, 

18.08.2009 року народження, Клочко Кирила Анатолійовича, 27.05.2014 року народження 

вилучені з сім’ї матері й тимчасово влаштовані до сім’ї баби гр. Клочко Любові Іванівни, 

26.06.1962р.н., яка проживає та зареєстрована за адресою: вулиця О. Ковтуна, 56, місто Мала 

Виска, Кіровоградської області. 

 Комісія з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської міської 

ради керуючись ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ст. 155, п. 2, п. 4, ч. 1, ст. 164, 180 Сімейного кодексу 

України, ч. 1 ст. 12, ст. 17 Закону України «Про охорону дитинства», «Конвенцією ООН про 

права дітей», постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 

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

положенням про Комісію з питань захисту прав дитини, затвердженого рішенням сесії 

міської ради від 28 лютого 2018 № 901 зі змінами та доповненнями, затвердженими 

рішенням сесії міської ради від 30 травня 2019 № 1529, зі змінами та доповненнями, з метою 

соціально-правового захисту прав малолітніх дітей, вважає за доцільне позбавити; 

- гр. Клочко Анну Іванівну, 25.02.1992 року народження, батьківських прав за ухилення 

від виконання обов’язків по вихованню дітей Кубриш Ельвіри Анатоліївни, 18.08.2009 року 

народження, Клочко Кирила Анатолійовича, 27.05.2014 року народження та систематичне 

вживання алкогольних напоїв; 

- гр. Кубриша Анатолія Анатолійовича, 19.04.1988 року народження, батьківських прав 

за ухилення від виконання обов’язків по вихованню дитини Кубриш Ельвіри Анатоліївни, 

18.08.2009 року народження 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 12 березня  2020 року                                         № 105 

м. Мала Виска 

 

Про створення та затвердження складу 

робочої групи з питання дотримання 

законодавства щодо продажу пива, 

слабоалкогольних, алкогольних напоїв, 

тютюнових виробів неповнолітнім, 

малолітнім на території 

Маловисківської об’єднаної 

територіальної громади 

 

 

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

Маловисківської міської ради від 02 березня 2020 року №   , про необхідність створення та 

затвердження складу робочої групи з питання дотримання законодавства щодо продажу 

пива, слабоалкогольних, алкогольних напоїв, тютюнових виробів неповнолітнім, малолітнім 

на території Маловисківської об’єднаної територіальної громади у відповідності до вимог 

встановлених законами України «Про державне регулювання виробництва та обігу спирту 

етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», «Про засади 

державної регуляторної політики», «Про охорону дитинства», «Про місцеве самоврядування 

в Україні», постанови Кабінету Міністрів від 30.07.1996 року № 854 «Про затвердження 

Правил торгівлі алкогольними напоями», Конвенції «Про права дитини», комплексної 

програми профілактики злочинності в Кіровоградській області на 2016 – 2020 роки, зокрема 

у розділі VІІ «Соціальні превентивні заходи щодо попередження правопорушень, що 

вчиняються громадянами у стані алкогольного сп’яніння», виконання Національного плану 

заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого 

розвитку, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 27 серпня             

2018 року № 618-р. 

Керуючись статтями 30, 40, п. 19 ч. 4 ст. 42, 73 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закономи України «Про державне регулювання виробництва і 

обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», 

«Про засади державної регуляторної політики», статтею 20
1
 Закону України «Про охорону 

дитинства», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил торгівлі 

алкогольними напоями», 156, 175
1
, 178, 180

1
, 184

3
 Кодексу України про адміністративні 

порушення, Конвенцією «Про права дитини», для проведення перевірки торгівельних об’єктів 

розташованих поблизу дитячих та навчальних закладів щодо дотримання законодавства в 

частині заборони продажу пива, слабоалкогольних, алкогольної та тютюнової продукції 

малолітнім, неповнолітнім, виконавчий комітет міської ради: -  

 

ВИРІШИВ: 

1. Заборонити торгівельним об’єктам, що розташовані на території Маловисківської 

міської об’єднаної територіальної громади, продаж пива, слабоалкогольних, алкогольних 



 

напоїв та тютюнових виробів малолітнім, неповнолітнім. 

2. Створити робочу групу з питання дотримання законодавства щодо продажу пива, 

слабоалкогольних, алкогольних напоїв, тютюнових виробів неповнолітнім, малолітнім на 

території Маловисківської об’єднаної територіальної громади. 

3. Робочій групі, постійно здійснювати перевірки торговельних об’єктів з метою 

дотримання чинного законодавства з продажу пива, слабоалкогольних, алкогольних та 

тютюнових виробів на території Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади. 

4. Затвердити склад робочої групи з питань дотримання законодавства щодо продажу 

пива, слабоалкогольних, алкогольних напоїв, тютюнових виробів неповнолітнім, малолітнім 

на території Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади згідно додатку № 1. 

5. Провести заходи щодо заборони перебування дітей віком до 16 років з двадцять 

другої до шостої години у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або 

закладах громадського харчування без присутності принаймні одного з батьків чи іншого 

законного представника дитини або особи, яка її супроводжує і несе за неї персональну 

відповідальність. 

6. Провести звірки із закладами охорони здоров’я, розташованими на території 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади, щодо доставляння малолітніх, 

неповнолітніх у стані сп’яніння до лікувальних закладів з території Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади. 

7. Службі у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради 

(Захватихаті П.В.), щоквартально інформувати на засіданні виконкому про результати 

проведеної роботи. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.. 

 

 

 

 

Перший заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради                                                    О.БАКАЛІНСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Додаток № 1 

до рішення виконкому міської 

ради  від  12.03.2020 року № 105 

 

 

Склад робочої групи з питання дотримання законодавства 

щодо продажу пива, слабоалкогольних, алкогольних напоїв, тютюнових виробів 

неповнолітнім, малолітнім 

на території Маловисківської об’єднаної територіальної громади 

 
 

Голова робочої групи - Жовтило А.В., заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 
 

Заступник голови робочої 

групи 

- Захватихата П.В., начальник служби у справах сім’ї та 

дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради 
 

Секретар робочої групи - Анусевич А.О., спеціаліст служби у справах сім’ї та дітей 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради 
 

Члени робочої групи: 

 - Васильєв С.А., інспектор загального відділу по зв’язках з 

громадськістю виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради 

 - Драна А.В., інспектор служби у справах сім’ї та дітей 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради 

 - Коваленко О.П., начальник Маловисківського районного 

управління головного управління Держспоживслужби в 

Кіровоградській області (за згодою) 

 - Кашпуровський О.М., староста Олександрівської громади 

 - Парасоченко Л.В., інспектор з благоустрою КП Мала 

Виска МКП (за згодою) 

 - Перехрест І.І., інспектор Маловисківського відділу поліції 

ГУ НП в Кіровоградській області (за згодою) 

 - Тупаленко Н.В., староста Первомайської громади 

 - Шамка Л.В., староста Паліївської громади 

 - Шпак А.В., начальник відділу освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради 

 

 

 

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 12 березня  2020 року                                         № 106 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження плану заходів 

підтримки сімей з дітьми, у яких є 

ризики відібрання дітей, які 

проживають на території 

Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади 

 

 

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

Маловисківської міської ради від 02 березня 2020 року, про затвердження плану заходів 

підтримки сімей з дітьми, у яких є ризики відібрання дітей, які проживають на території 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на підставі пункту 1 протоколу 

наради у голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 27 січня                            

2020 року № 3. 

Керуючись статтями 34, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законами України «Про охорону дитинства», «Про органи і служби у справах дітей та 

спеціальні установи для дітей», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», 

«Про Національну поліцію», «Про забезпечення організаційно – правових умов соціального 

захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про соціальні 

послуги», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про захист суспільної 

моралі», «Про протидію торгівлі людьми», «Про освіту», постановою № 866 від 24.09.2008 

року «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язані із захистом прав дитини», 

Сімейним, Цивільним, Цивільно-процесуальним, Кримінальним та Кримінально-

процесуальним кодексами України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, 

Конвенції ООН про права дитини, з метою підтримки сімей з дітьми, які проживають на 

території Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади, виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради: -  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити план заходів підтримки сімей з дітьми, у яких є ризики відібрання дітей, 

які проживають на території Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади 

(далі – План) що додається. 

2. Рекомендувати керівникові Маловисківському відділу поліції ГУ НП в 

Кіровоградській області, керівникові Маловисківського РС філії ДУ «Центру пробації» в 

Кіровоградській області та керівникам структурних підрозділів виконкому: 

2.1. Забезпечити виконання заходів Плану в межах бюджетних коштів, передбачених на 

відповідну галузь на 2020 рік, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/966-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/966-15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2558-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1296-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1296-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3739-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10


 

2.2. Інформувати начальника служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської 

ради щоквартально до 5 числа, наступного за звітним місяцем, протягом 2020 року про стан 

виконання заходів Плану. 

3. Координацію роботи по виконанню заходів Плану покласти на начальника служби у 

справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради (Захватихата). 

4. Начальнику служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради 

щоквартально щороку до 10 числа, наступного за звітним місяцем, протягом 2020 року 

інформувати про проведену роботу службу у справах дітей Кіровоградської 

облдержадміністрації. 

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

діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.. 

 

 

 

Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                                         О.БАКАЛІНСЬКИЙ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
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 12 березня  2020 року                                         № 107 

м. Мала Виска 

 

 

Про повернення та тимчасово 

влаштування Корнєєва Є.О. 

25.10.2006р.н., Воротнюк М.О. 

02.01.2018р.н. до сім’ї баби                          

гр. Лойтри Т.Р., 23.09.1959р.н. 

 

 

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

Маловисківської міської ради від 05.03 2020 №    , про доцільність повернення та тимчасове 

влаштування Корнєєва Євгена Олеговича, 25.10.2006 року народження, Воротнюк Михайла 

Олександровича, 02.01.2018 року народження до сім’ї баби гр. Лойтри Тетяни 

Ростиславівни, 23.09.1959 року народження на підставі письмового звернення                               

гр. Лойтри Т.Р., яке надійшло до Служби 04.03.2020 № 17. 

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

самоврядування в Україні», Законом України «Про забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», 

статтями 24, 25 Закону України «Про охорону дитинства», Законом України «Про основи 

захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», Сімейного кодексу України, п. п. 11, 

31-34 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом 

прав дитини, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 

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

«Конвенцією ООН про права дітей», положенням про Службу у справах сім’ї та дітей 

виконавчого комітету міської ради затвердженого рішенням сесії міської ради                              

від 26 грудня 2019 року № 1994 та положенням про Комісію з питань захисту прав дитини, 

затвердженого рішенням сесії міської ради від 28 лютого 2019 року № 1375 та змінами 

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

соціально-правового захисту малолітніх дітей виконавчий комітет Маловисківської міської 

ради -  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Повернути Корнєєва Євгена Олеговича, 25.10.2006 року народження, Воротнюк 

Михайла Олександровича, 02.01.2018 року народження, розміщених у КЗ «Центр соціально-

психологічної реабілітації дітей» Кіровоградської обласної ради, КНП «Кіровоградський 

обласний спеціалізований будинок дитини нового типу» Кіровоградської обласної ради в 

місті Кропивницький, вилучених на підстав рішення виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради «Про розміщення дітей в КНП «Кіровоградський спеціалізований будинок 

дитини нового типу» та КЗ «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» 

Кіровоградської обласної ради в м. Кропивницький від 17.10.2019 № 395. 



 

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради «Про розміщення дітей в КНП «Кіровоградський спеціалізований будинок 

дитини нового типу» та КЗ «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» 

Кіровоградської обласної ради в м. Кропивницький від 17.10.2029 № 395. 

3. Тимчасово влаштувати Корнєєва Євгена Олеговича, 25.10.2006 року народження, 

Воротнюк Михайла Олександровича, 02.01.2018 року народження, до сім’ї баби гр. Лойтри 

Тетяни Ростиславівни, 23.09.1959 року за адресою: вулиця Квіткова, 72, місто Мала Виска, 

Кіровоградської області, до моменту вирішення питання щодо влаштування дітей до 

сімейних форм виховання. 

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

діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

 

Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                                 О.БАКАЛІНСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 12 березня  2020 року                                         № 108 

м. Мала Виска 

 

Про надання матеріальної допомоги 

особам з інвалідністю по зору І-ої    

групи з оплати за користування  

житлово-комунальними послугами 

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

         Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» , рішенням 

Маловисківської міської ради від 28.11.2019 року № 1866 «Про затвердження Програми 

соціального захисту малозабезпечених верств населення  Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020-2022 роки» та з метою підтримки мешканців території 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади, що відносяться до пільгових 

категорій, які потребують соціального захисту та підтримки з боку місцевого 

самоврядування, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

 

       1. Надати, щоквартально протягом 2020 року, грошову допомогу особам з інвалідністю 

по зору І-ої групи з оплати за користування житлово-комунальними послугами згідно 

доданих списків на загальну суму 2 700,00 грн. 

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

соціальний захист». 

       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

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 12 березня  2020 року                                         № 109 

м. Мала Виска 

 

Про виділення грошової 

допомоги на відшкодування 

 компенсації за проїзд  

окремим пільговим категоріям 

 громадян на приміських та  

міжміських маршрутах загального 

 користування автомобільним  

транспортом по території  

об’єднаної територіальної громади  

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

         Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» , рішенням 

Маловисківської міської ради від 28.11.2019 року № 1872 « Про затвердження Програми 

відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на 

приміських та міжміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом 

по території Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки», 

виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

 

       1. Надати грошову допомогу для відшкодування компенсації за проїзд окремим 

пільговим категоріям громадян на приміських та міжміських маршрутах загального 

користування автомобільним транспортом по території  об’єднаної територіальної громади, 

згідно доданих списків на загальну суму 6865,93 грн. 

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

на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян». 

       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                                 О.БАКАЛІНСЬКИЙ 

 

 

 



 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 12 березня  2020 року                                         № 110 

м. Мала Виска 

 

Про виділення матеріальної допомоги  

для забезпечення осіб з інвалідністю  

та дітей з інвалідністю технічними  

засобами для використання в  

побутових умовах  

  
  

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням 

Маловисківської міської ради сьомого скликання від 28 листопада 2019 року № 1869 «Про 

затвердження  Програми забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними 

засобами для використання в побутових умовах на 2020 -2022 роки», виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради,-  

  

В И Р І Ш И В:  

  

1. Надати матеріальну допомогу для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з 

інвалідністю технічними засобами громадянам Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади, згідно доданих списків на загальну суму 4124,00 грн.  

  

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

соціальний захист».  

  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.  

  

  

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 12 березня  2020 року                                         № 111 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження програми 

забезпечення відпочинком та 

оздоровленням дітей з інвалідністю, які 

проживають на території 

Маловисківської ОТГ на 2020 -2022 

роки 

 

 

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

України “Про державні цільові програми ”, Постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  31  

січня  2007  року  № 106  „ Про  затвердження  Порядку  розроблення  та  виконання  

державних  цільових  програм ”, Закону України «Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні» та з метою забезпечення дітей з інвалідністю відпочинком та 

оздоровленням,   виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

ВИРІШИВ: 

 
1. Затвердити  Програму забезпечення відпочинком та оздоровленням дітей з інвалідністю, які 

проживають на території Маловисківської ОТГ на 2020 - 2022 роки (додається). 

2. Затвердити Порядок направлення дітей з інвалідністю до дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку за рахунок коштів місцевого бюджету (додається). 

3. Дане рішення подати на розгляд черговій сесії Маловисківської міської ради. 

 

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

діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

Перший заступник міського голови 

з 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 12 березня  2020 року                                         № 112 

м. Мала Виска 

 

Про надання адресної одноразової 

матеріальної допомоги громадянину 

Довгополому С.В. 

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

         Розглянувши заяву громадянина Довгополого Сергія Володимировича  (паспорт ЕВ №  

061888 виданий Маловисківським РВ УМВС України 18 серпня 2004 року), який проживає у 

м. Мала Виска по вул. Шевченка, буд. №  3, кв. № 114, з проханням надати матеріальну 

допомогу, як громадянину, який виявив бажання проходити військову службу в Збройних 

силах України та інших формуваннях за контрактом, строком на 2 (два) роки, який набирає 

чинності з 16 січня 2020 року керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до «Комплексної Програми соціальної підтримки 

учасників АТО, членів їх сімей, сімей загиблих учасників антитерористичної операції 

(операції об’єднаних сил), Революції Гідності та вшанування пам’яті загиблих на 2019-2021 

роки», затвердженої рішенням міської ради № 1226 від 25 жовтня 2018 року, виконавчий 

комітет Маловисківської міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Надати гр. Довгополому Сергію Володимировичу одноразову адресну матеріальну 

допомогу у розмірі 5000 (п’ять тисяч) грн.  

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

соціальний захист». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                                 О.БАКАЛІНСЬКИЙ 

 

 

 

 



 

 
 

 
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 12 березня  2020 року                                         № 113 

м. Мала Виска 

Про надання матеріальної допомоги 

особам з інвалідністю внаслідок війни 

 та учасникам бойових дій , яким  

виповнилося 90 років і більше  

гр. Бойку Миколі Даниловичу  

 

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

         Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» , рішенням 

Маловисківської міської ради від 28.11.2019 року № 1866 «Про затвердження Програми  

соціального захисту малозабезпечених верств населення  Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020-2022 роки» та в зв’язку з не отриманням коштів за грудень 

2019 року гр. Бойко М.Д. , виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

 

       1. Надати, щомісячну стипендію особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам 

бойових дій, яким виповнилося 90 років і більше гр. Бойку Миколі Даниловичу за грудень 

2019 року, згідно доданих списків на загальну суму 300,00 грн. 

        2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3191 «Інші видатки на 

соціальний захист ветеранів війни та праці». 

       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

 

Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                                 О.БАКАЛІНСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 12 березня  2020 року                                         № 114 

м. Мала Виска 

 

 

  Про розгляд заяви Євзікової О.С. 

 

 

         Розглянувши заяву Євзікової Олени Сергіївни, яка зареєстрована за адресою: м. 

Кропивницький, вул. Яновського, № 157 , кв. 1, з проханням надати дозвіл на списання 

об'єкту нерухомого майна (складу з холодильними установками та гладильнею), керуючись 

ст. 349, ст. 316, ст. 317 ЦК України, ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,взявши до уваги акт знищення від 22.01.2020 року виданий обласним комунальним 

підприємством «Кіровоградське ООБТІ», виконавчий комітет Маловисківської  міської 

ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

1.    Надати дозвіл на списання об'єкту нерухомого майна (складу з холодильними 

установками та гладильнею) розташованого за адресою: м. Мала Виска, вул. Промислова, 4 

а. 

2. Рекомендувати гр.Євзіковій О.С.: 

1.1. Зняти об’єкт нерухомого майна з реєстру прав на нерухоме майно та їх обтяжень. 

1.2. Звернутися до Маловисківського ООБТІ про зняття об’єкту нерухомого майна з 

інвентаризаційного обліку. 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                                 О.БАКАЛІНСЬКИЙ 

 

 



 

 

 

 
                                                                                         

                                                                                                              

 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 12 березня  2020 року                                         № 115 

м. Мала Виска 
                                                                                                                       

                                                                                                                      

Про розгляд заяви ТОВ «СТОРЕС» 

 

 

         Розглянувши заяву ТОВ «СТОРЕС» зареєстрованого за адресою: м. Кропивницький, 

вул. Ельворті , буд. 7, кв., оф. 212, з проханням погодити режим роботи АЗС №17 ТОВ 

«СТОРЕС», яка розташована за адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район, м. 

Мала Виска, вул. Велігіна, № 165, відповідно до ст.30 Закону України «Про місцеве 

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

 

В И Р І Ш И В: 

1.    Погодити цілодобовий режим роботи з технологічними перервами 7.00 год. – 7.30 

год. та 19.00 год. – 19.30 год. для АЗС № 17 ТОВ «СТОРЕС», яка розташована за 

адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район, м. Мала Виска, вул. 

Велігіна, № 165 

2. Попередити керівника ТОВ «СТОРЕС»  про необхідність: 

- утримання прилеглої території в належному санітарному стані; 

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

   вивезення твердих побутових відходів; 

- дотримання правил торгівлі; 

3. Контроль за виконанням  рішення залишаю за собою. 

 

Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                                 О.БАКАЛІНСЬКИЙ 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 12 березня  2020 року                                         № 116 

м. Мала Виска 

 
Про розгляд заяви Арланова А.В. 

  

         

         Розглянувши заяву Арланова А.В., яка проживає в м. Мала Виска, вул. Центральна 38/1,  

про зміну поштової адреси будинку з вул. Центральна 38/1 на вул. Центральна 38 А в зв’язку 

з поділом будинку на двох власників, керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»   виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

ВИРІШИВ: 

       

 

 

1. Змінити номер будинку з вул. Центральна 38/1 на вул. Центральна 38 А. 

2. Направити дане рішення в Маловисківське бюро технічної інвентаризації для внесення 

змін до технічної документації будівлі. 

3. Арланову А.В. подати інформацію до відділу державної реєстрації для внесення 

відповідних змін до Єдиного Державного реєстру.  

 4.  Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                                 О.БАКАЛІНСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
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 12 березня  2020 року                                         № 117 

м. Мала Виска 

 

Про розгляд заяви Вербовського О.М. 

  

         

         Розглянувши заяву Вербовського Олега Михайловича, який проживає в с. Шибутинці, 

Сокирянського району, Чернівецької області, з проханням погодити місця розташування 

об'єкта дрібнороздрібної торгівлі та затвердити порядок його роботи, керуючись ст..30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради,- 

 

ВИРІШИВ: 

       

 

1. Погодити розміщення Вербовському Олегу Михайловичу об'єкта дрібнороздрібної 

торгівлі з 6 квітня 2020 року по 1 грудня 2020 року в м. Мала Виска по : 

-    вул. Центральна ( схема №2) 

Затвердити наступний розпорядок роботи об'єктів торгівлі: з 8.00 год. до 18.00 год., 

без перерви та вихідних. 

2. Зобов'язати Вербовського Олега Михайловича вчасно сплачувати місцеві податки та 

збори КП «Міський ринок», згідно затверджених тарифів на послуги. 

3. Попередити Вербовського Олега Михайловича про необхідність: 

- утримання прилеглої території в належному санітарному стані. 

- заборону торгівлі в громадських місцях тютюновими виробами, алкогольними та 

слабоалкогольними напоями. 

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

ТПВ. 

- дотримання правил торгівлі. 

   4.   В разі недотримання вимог пунктів 2, 3 даного рішення, дозвіл на розміщення об'єкту 

торгівлі буде скасовано. 

   5.     Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 
Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                                 О.БАКАЛІНСЬКИЙ 

 



 

 

 

 

 
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 12 березня  2020 року                                         № 118 

м. Мала Виска 

 

Про присвоєння поштової адреси 

об’єкта нерухомого майна 

         Розглянувши заяву Снісаря Ю.Ю.,  про присвоєння поштової адреси на об’єкт 

нерухомого майна, з метою впорядкування адресної системи, керуючись Законом України 

«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пп 10 п. «б» ст. 

30, пп 2 п. «б» ст. 31, ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 25.05.2011р. №559 «Про 

містобудівний кадастр», від 25.12.2015р. №1127 «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень»,виконавчий комітет Маловисківської міської ради,-  

 

ВИРІШИВ: 

1. Присвоїти поштову адресу об’єктам нерухомого майна : 

- Нежитлова будівля корівника – вул. В. Бровченка 63-Б/1 

- Нежитлова будівля корівника  – вул. В. Бровченка 63-К 

- Нежитлова будівля току з навісом – вул. В. Бровченка 63-Є/1 

- Нежитлова будівля складу – вул. В. Бровченка 63-Ж/1 

- Нежитлова будівля магазину (прохідна) – вул. В. Бровченка 79-А  

- Нежитлова будівля складу – вул. В. Бровченка 79-Б 

         2.  Заявнику керуватися присвоєними поштовими адресами на вказані об'єкти 

нерухомого майна при оформлені подальших документів. 

          3.   Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

          

 

 

Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                                 О.БАКАЛІНСЬКИЙ 

 

 

 



 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 12 березня  2020 року                                         № 119 

м. Мала Виска 

 

Про внесення змін до складу міської 

комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій  

 

 

Для координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої 

влади, підприємств, установ та організацій, пов’язаної з техногенно-

екологічною безпекою, захистом населення і територій, запобіганням і 

реагуванням на надзвичайні ситуації, керуючись Кодексом Цивільного Захисту 

України, статтями 38, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 року № 

174 "Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій" виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Утворити міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій, затвердити її склад (додається). 

2. Рішення від 13.04.2017 року № 114 вважати таким, що втратило 

чинність.  

3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                 О.БАКАЛІНСЬКИЙ 
 
 

 

 



 

Додаток № 1 

до рішення виконавчого  

комітету міської ради 

12 березня 2020 року № 119 

СКЛАД 
міської комісії з питань техногенно-екологічної  

безпеки та надзвичайних ситуацій 
 

 

 

Керуючий справами           Л. ЛИННИК 

ГУЛЬДАС Юрій 

Леонідович 

- міський голова, голова комісії 

   

БАКАЛІНСЬКИЙ 

Олександр 

Михайлович 

- перший заступник міського голови, заступник  голови комісії 

    

ГРАФЕНЮК 

Олександр Ігоревич 

- інспектор з питань надзвичайних ситуацій та техногенної безпеки, 

секретар комісії 

Члени комісії: 

ПОТЬОМКІН Олег 

Анатолійович 

- начальник Маловисківського РВ Управління ДСНС України в 

Кіровоградській області, заступник голови комісії (за згодою) 
   

ЧЕПЛЯКА Валентин 

Анатолійович 

- тво начальника Маловисківського відділу поліції ГУНП в 

Кіровоградській області (за згодою) 

   

ПІНЬКОВСЬКА Олена 

Олександрівна 

- начальник відділу фінансів, економіки та бухгалтерського обліку  

міської ради  

   

ЦИБУЛЬСЬКИЙ Ігор 

Анатолійович 

- начальник відділу земельних відносин  міської ради 

   

АВРУНОВ Володимир 

Анатолійович 

- начальник комунального підприємства «Мала Виска-Водоканал» 

   

КОВАЛЕНКО 

Олександр Петрович 

- Маловисківське районне управління головного  управління 

Держпродспоживслужби в області (за згодою) 
   

БЕНДЕРСЬКИЙ Юрій  

Миколайович 

- начальник дільниці мережі доступу №341/4 м.Мала Виска цеху 

мережі доступу №3 м.Кропивницький регіонального центру мережі 

доступу Дніпропетровської філії ПАТ «Укртелеком» (за згодою) 
   

ЛИСЕНКО Володимир 

Павлович 

- начальник комунального підприємства «Мала Виска МКП»  

   

ГАРБУЗ Ігор 

Володимирович 

- Т.в.о. директора філії «Маловисківський Райавтодор» (за згодою) 

   

ПІСНИЙ Сергій 

Анатолійович 

- завідувач сектором містобудування та архітектури міської ради 

   

ЛЕВЧЕНКО Ольга 

Миколаївна 

- Головний лікар КНП «Маловисківський центр первинної медико-

санітарної допомоги» (за згодою) 



 

 

 

 

  
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 12 березня  2020 року                                         № 120 

м. Мала Виска 

 

  

Про надання дозволу  на 

проведення робіт по  підрізуванню  

гілок та пониженню крони дерева 

на території м.Мала Виска  по вул. 

Спортивна  на території 

Маловисківської  міської ОТГ 

  
   Розглянувши клопотання ГО «Маловисківської міської ради ветеранів АТО» юридична  

адреса: вул. Шевченка,58, м. Мала Виска, від 05 березня 2020 року вх. № Г-365-П, з  

проханням провести обстеження та надати дозвіл КП «Мала Виска-МКП»  на проведення 

робіт по   підрізуванню   гілок  та  пониженню крони   на  23 (двадцяти трьох) деревах   в  

тому   числі:  

2 (два) дерева породи «Горіх», 6 (шість) дерев породи «Ясен», 4 (чотири) дерева породи 

«Акація», 3(три) дерева породи «Клен», 8 (вісім) дерев породи «Липа», які знаходяться  по 

вул.  Спортивна  від  ДНЗ «Ромашка» до перехрестя з вул. Шевченка  в  м.Мала Виска  , в  

зв’язку  з їх  віковим  станом,   маючи  напівсухі вершини  та  розлогі напівсухі бокові  

гілки,  які розміщуються неподалік тротуару та  Меморіалу землякам – захисникам 

Незалежної України,  несуть   потенційну загрозу, мешканцям міста Мала Виска та   

транспортним засобам , які можуть знаходитись біля них, відповідно до ст. 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 Закону України «Про благоустрій 

населених пунктів», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 

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

населених пунктах»,   беручи до уваги пропозиції комісії при виконавчому комітеті 

міської ради щодо  доцільності проведення вищевказаних робіт (акт № 3 від 06.03.2020 

року), виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В:  

 

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

гілок та пониженню крони на  23 (двадцяти трьох) деревах   в  тому   числі: 2 (два) дерева 

породи «Горіх», 6 (шість) дерев породи «Ясен», 4 (чотири) дерева породи «Акація», 3(три) 

дерева породи «Клен», 8 (вісім) дерев породи «Липа», які знаходяться  по вул.  Спортивна  

від  ДНЗ «Ромашка» до перехрестя з вул. Шевченка  в  м.Мала Виска.  

  



 

2. Попередити керівника комунального підприємства «Мала Виска МКП»  Лисенка 

В.П. дотримуватися правил безпеки при проведенні вищевказаних робіт. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

  

 

 

 

Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                                 О.БАКАЛІНСЬКИЙ 

 

  



 

 
 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 12 березня  2020 року                                         №  121 

м. Мала Виска 

 

Про розгляд заяв громадян щодо 

надання пільг по батьківській платі за 

відвідування їхніми дітьми дошкільних 

навчальних закладів міської ради  

 

 Розглянувши заяви громадян міської територіальної громади з проханням надати 

пільгу по батьківській платі за відвідування  їхніми дітьми дошкільних навчальних 

закладів міської ради «Ромашка», врахувавши їх сімейний та фінансовий стан, те, що 

заявники – учасники бойових дій, з багатодітних та малозабезпечених сімей, 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, ветерану війну – учаснику бойових дій, пільгу у розмірі по 100 відсотків 

по батьківській платі за відвідування їхніми дітьми дошкільного навчального закладу 

міськради «Ромашка» м. Мала Виска на період з 1 березня 2020 року по 1 березня 2021 

року таким громадянам: 

- Попцову Сергію Геннадійовичу – дочка Попцова Каріна. 

2. Надати пільгу у розмірі по 50 відсотків по батьківській платі за відвідування 

їхніми дітьми дошкільного навчального закладу міськради «Ромашка» м. Мала Виска на 

період з 1 березня 2020 року по 1 березня 2021 року таким громадянам: 

- Вівчарик Наталії Михайлівні – дочка Вівчарик Софія. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                                 О.БАКАЛІНСЬКИЙ 

 

 

 



 

 

 

 
 

У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 12 березня  2020 року                                         №  122 

м. Мала Виска 

 

Про розгляд заяв громадян щодо 

надання пільг по батьківській платі за 

відвідування їхніми дітьми дошкільних 

навчальних закладів міської ради  

 

 Розглянувши заяви громадян міської територіальної громади з проханням надати 

пільгу по батьківській платі за відвідування  їхніми дітьми дошкільних навчальних 

закладів міської ради «Колобок», врахувавши їх сімейний та фінансовий стан, те, що 

заявники – учасники бойових дій, з багатодітних та малозабезпечених сімей, відповідно 

до постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 року №1243 «Про невідкладні 

питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», Порядку 

встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних 

дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 21.11.2002 року № 667, виконавчий комітет Маловисківської 

міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

 

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

їхніми дітьми дошкільного навчального закладу міськради «Колобок» с. Паліївка на 

період з 1 березня 2020 року по 1 березня 2021 року таким громадянам: 

- Керекезі Марині Леонідівні – її сини Керекеза Іван та Керекеза Матвій. 

 

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 12 березня  2020 року                                         №  123 

м. Мала Виска 

 

Про розгляд заяв громадян щодо 

надання пільг по батьківській платі за 

відвідування їхніми дітьми дошкільних 

навчальних закладів міської ради  

 

 Розглянувши заяви громадян міської територіальної громади з проханням надати 

пільгу по батьківській платі за відвідування  їхніми дітьми дошкільних навчальних 

закладів міської ради «Колосок», врахувавши їх сімейний та фінансовий стан, те, що 

заявники – учасники бойових дій, з багатодітних та малозабезпечених сімей, відповідно 

до постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 року №1243 «Про невідкладні 

питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», Порядку 

встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних 

дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 21.11.2002 року № 667, виконавчий комітет Маловисківської 

міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

 

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

їхніми дітьми дошкільного навчального закладу міськради «Колосок» с. Олександрівна на 

період з 1 березня 2020 року по 1 березня 2021 року таким громадянам: 

- Бойчук Світлані Валеріївні – її дочка Бойчук Ангеліна. 

 

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 12 березня 2020 року                 № 124 

м. Мала Виска 

 

Про зарахування на квартирну чергу  

 
 Розглянувши заяву гр. Рибкіної Лілії Василівни, про зарахування її на квартирний облік 

у міській раді, за місцем походження, як дитину позбавлену батьківського піклування, 

керуючись  пп.2 п.а ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 34, 36, 

40, 45, 46  Житлового кодексу Української РСР, ст.ст. 15,18,44 Правил обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень, затверджених 

постановою Ради Міністрів УРСР  і Укрпрофради від 11 грудня 1984 № 470, взявши до уваги 

акт обстежень житлово-побутових умов проживання громадян від 14 лютого 2020 року, 

виконавчий  комітет Маловисківської міської ради 

 
ВИРІШИВ: 

 

                  1. Зарахувати на квартирний облік при виконавчому комітеті Маловисківської 

міської ради, осіб, що мають право першочергового одержання жилих приміщень: 

1.1.Рибкіну Лілію Василівну, 26.11.2003 р.н., як дитину-позбавлену батьківського 

піклування. 

2. Внести відповідний запис до обліку громадян, що перебувають на квартирному обліку. 

3. Довести до відома гр.Рибкіної Л.В., що: 

3.1. Згідно п.25 Постанови КМУ № 470 від 11.12.1984 року « Про затвердження Правил 

обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих 

приміщень», із змінами, внесеними згідно з Постановами РМ і КМ, він зобов’язаний 

щороку, в період з 1 жовтня по 31 грудня проводити обновлення відповідних документів в 

обліковій справі по квартирному обліку. 

3.2. В разі невиконання п. 3.1. він буде знятий з квартирного обліку. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради Линник Л.І. 

 

 

 

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 12 березня 2020 року                 № 125 

м. Мала Виска 

 

Про надання грошової допомоги 

на лікування гр.Б. В.І. 

 

Розглянувши заяву гр. Б. В.І.   (паспорт серія ЕА № 034629 виданий 

Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області 20.12.1995 року),  яка 

проживає в м. М.В., вул.П. буд.№ 9, з проханням надати допомогу  їй на лікування, 

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

місцеве самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020-2022 роки, затвердженим рішенням міської ради № 1871 від 28.11.2019 

року, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

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

лікування.  

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

соціальний захист». 

           3. Контроль за виконанням 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 12 березня  2020 року                                         № 126 

м. Мала Виска 

 

Про надання грошової допомоги 

на лікування гр. С.Т.Д. 

 

Розглянувши заяву гр. С.Т.Д. (паспорт серія ЕА № 853847 виданий 

Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області 19.10.2001 року),  яка 

проживає в с.П., вул.Ш., буд.№ 19, з проханням надати допомогу  їй на лікування, 

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

місцеве самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020-2022 роки, затвердженим рішенням міської ради № 1871 від 28.11.2019 

року, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. С.Т.Д. 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 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 12 березня  2020 року                                         № 127 

м. Мала Виска 

 

Про надання грошової допомоги 

на лікування гр.С.В.А. 

 

Розглянувши заяву гр. С.В.А.   (паспорт серія ЕА № 247894 виданий 

Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області 31.03.1997 року),  який 

проживає в с. П., вул.Ш., буд.№ 19, з проханням надати допомогу  йому на лікування, 

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

місцеве самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020-2022 роки, затвердженим рішенням міської ради № 1871 від 28.11.2019 

року, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. С.В. А.  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 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 12 березня  2020 року                                         № 128 

м. Мала Виска 

 

Про надання грошової допомоги 

на лікування гр. К. В.А. 

 

Розглянувши заяву гр. К. В.А. (паспорт серія ЕА № 853504 виданий 

Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області 30.08.2001 року),  яка 

проживає в м. М.В., вул.У., буд.№ 19, з проханням надати допомогу  їй на лікування, 

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

місцеве самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020-2022 роки, затвердженим рішенням міської ради № 1871 від 28.11.2019 

року, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. К. В. А. 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 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 12 березня  2020 року                                         № 129 

м. Мала Виска 

 

Про надання грошової допомоги 

на лікування гр. К. В.М. 

 

Розглянувши заяву гр. Б.К.І. (паспорт серія ЕА № 442992 виданий 

Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області 29.04.1998 року),  яка 

проживає в м. Мала Виска, вул.Матусівська, буд.№ 21а, з проханням надати допомогу   на 

лікування її чоловіка гр. Краснова Володимира Микитовича, врахувавши скрутний 

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

самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020-2022 роки, затвердженим рішенням міської ради № 1871 від 28.11.2019 

року, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. Б. К. І.і грошову допомогу у розмірі 2000,00 ( дві тисячі) гривень на 

лікування її чоловіка гр. К.В.М..  

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

соціальний захист». 

           3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

 

 

 

Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                                 О.БАКАЛІНСЬКИЙ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 12 березня  2020 року                                         № 130 

м. Мала Виска 

 

Про надання грошової допомоги 

на ліквідацію пожежі житлового 

будинку  гр. К.М.Л. 

 

Розглянувши заяву гр. К.М.Л. (паспорт  № 001807930 виданий Маловисківським 

РВ УМВС України в Кіровоградській області 26.04.2018 року),  яка проживає в с.П., 

вул.П., буд.№ 23, з проханням надати допомогу  їй на ліквідацію пожежі, яка відбулася у її 

житловому будинку 03 січня 2020 року, врахувавши скрутний матеріальний стан 

заявника, акт комісії про пожежу від 06.02.2020 року, керуючись ст. 34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання 

одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженим рішенням міської ради № 1871 

від 28.11.2019 року, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. К. М.Л. грошову допомогу у розмірі 1000,00 ( одна тисяча) гривень 

на ліквідацію пожежі у її житловому будинку по вулиці Покрови, № 23 у селі Паліївка.  

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

соціальний захист». 

           3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

 

 

Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                                 О.БАКАЛІНСЬКИЙ 

 

 



 

 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 12 березня  2020 року                                         № 131 

м. Мала Виска 

 

Про надання грошової допомоги 

на лікування гр. В. А.В. 

 

Розглянувши заяву гр. В.А. В. (паспорт серія ЕА № 048328 виданий 

Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області 10.02.1996 року),  який 

проживає в м. М.В., вул.М., буд.№ 21, з проханням надати допомогу йому на лікування, 

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

місцеве самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020-2022 роки, затвердженим рішенням міської ради № 1871 від 28.11.2019 

року, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. В. А.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 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 12 березня  2020 року                                         № 132 

м. Мала Виска 

 

Про надання грошової допомоги 

на лікування гр. Д. В.О. 

 

Розглянувши заяву гр. Д.В.О (паспорт серія ЕА № 048323 виданий 

Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області 10.02.1996 року),  який 

проживає в м. М.В., вул.К., буд.№ 81 (без реєстрації), з проханням надати допомогу йому 

на лікування, врахувавши: статус учасника бойових дій, захворювання, яке виникло 

внаслідок мінно-осколкового поранення мяких тканин правового і лівого передпліччя під 

час захисту Батьківщини, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Програмою та Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги 

громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 

роки, затвердженим рішенням міської ради № 1871 від 28.11.2019 року, випискою із 

медичної карти стаціонарного хворого від 14.01.2020 року,виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради,- 

 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. Д. В. О грошову допомогу у розмірі 5000,00 ( п’ять тисяч) гривень 

на лікування.  

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

соціальний захист». 

          3. Контроль за виконанням 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 12 березня  2020 року                                         № 133 

м. Мала Виска 

 

Про надання грошової допомоги 

на лікування гр. П. Б.В. 

 

Розглянувши заяву гр. П. Б. В. (паспорт серія ЕА № 730917 виданий 

Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області 24.04.2000 року),  який 

проживає в м. М.В., вул.В., буд.№ 26, з проханням надати допомогу йому на лікування, 

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

місцеве самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020-2022 роки, затвердженим рішенням міської ради № 1871 від 28.11.2019 

року, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. П. Б. 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 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 12 березня  2020 року                                         № 134 

м. Мала Виска 

 

Про залишення заяви без руху 

 

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

Програмою та Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, 

затвердженим рішенням міської ради № 1871 від 28.11.2019 року та в зв’язку зі смертю 

заявника громадянина Шилаєва Володимира Валентиновича ( свідоцтво  серія I-ОЛ № 

291965 від 06.03.2020 року), виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Заяву від 25.02.2020 року за № Ш-331-П залишити без руху. 

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 12 березня  2020 року                                         № 135 

м. Мала Виска 

 

Про надання грошової допомоги 

на ліквідацію пожежі житлового 

будинку гр. Р. О.С. 

 

Розглянувши заяву гр. Р. О.С. (паспорт ЕВ № 145307 виданий Маловисківським РВ 

УМВС України в Кіровоградській області 19.10.2006 року),  який проживає в м.М. В., 

вул.М., буд.№ 22, з проханням надати допомогу  їй на ліквідацію пожежі, яка відбулася у 

його житловому будинку 29 січня 2020 року, врахувавши скрутний матеріальний стан 

заявника, акт комісії про пожежу від 29.01.2020 року, керуючись ст. 34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання 

одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженим рішенням міської ради № 1871 

від 28.11.2019 року, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. Р. О. С. грошову допомогу у розмірі 2000,00 ( дві тисячі) гривень на 

ліквідацію пожежі у його житловому будинку по вулиці Містечковій, № 22 у місті Мала 

Виска.  

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

соціальний захист». 

           3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

 

 

Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                                 О.БАКАЛІНСЬКИЙ 

 

 

 



 

 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 12 березня  2020 року                                         № 136 

м. Мала Виска 

 

Про надання грошової допомоги 

на лікування гр. М. М.В. 

 

Розглянувши заяву гр. М. М.В. (паспорт ЕА № 901808 виданий Маловисківським 

РВ УМВС України в Кіровоградській області 22.03.2002 року),  який проживає в м.М. В., 

вул.М., буд.№ 3/145, з проханням надати допомогу  на лікування (придбання вартісних 

препаратів), врахувавши скрутний матеріальний стан заявника, керуючись ст. 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про 

надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської 

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

ради № 1871 від 28.11.2019 року, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. М. М. 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 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 12 березня  2020 року                                         № 137 

м. Мала Виска 

 

Про надання грошової допомоги 

на лікування гр. Ю. М.В. 

 

Розглянувши заяву гр. Ю.М.В. (паспорт ЕА № 304499 виданий Маловисківським 

РВ УМВС України в Кіровоградській області 02.07.1997 року),  який проживає в м.М. В., 

вул.Г., буд.№ 150, з проханням надати допомогу  на лікування (придбання вартісних 

препаратів), врахувавши скрутний матеріальний стан заявника, керуючись ст. 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про 

надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської 

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

ради № 1871 від 28.11.2019 року, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. Ю.М. 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 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 12 березня  2020 року                                         № 138 

м. Мала Виска 

 

Про надання грошової допомоги 

на лікування гр. Д. О.І. 

 

Розглянувши заяву гр. Д.О.І. (паспорт ЕА № 181601 виданий Маловисківським РВ 

УМВС України в Кіровоградській області 20.11.1996 року),  яка проживає в м.М. В., 

вул.Ч., буд.№ 45, з проханням надати допомогу  їй на лікування, врахувавши скрутний 

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

самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020-2022 роки, затвердженим рішенням міської ради № 1871 від 28.11.2019 

року, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. Д.О.І. грошову допомогу у розмірі 2000,00 ( дві тисячі) гривень на 

лікування.  

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

соціальний захист». 

           3. Контроль за виконанням 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  12  березня 2020 року                                          № 139 

м. Мала Виска 

Про надання грошової допомоги 

на лікування гр. Д. Ю.Ю. 

 

Розглянувши заяву гр. Д.А.В (паспорт ЕА № 652394 виданий Маловисківським РВ 

УМВС України в Кіровоградській області 12.08.1999 року),  яка проживає в м.М. В, 

вул.В.а, буд.№ 19, з проханням надати допомогу  їй на лікування її дочки Д. Ю. Ю., 

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

місцеве самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020-2022 роки, затвердженим рішенням міської ради № 1871 від 28.11.2019 

року, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. Д.А. В. грошову допомогу у розмірі 2000,00 ( дві тисячі) гривень на 

лікування її дочки Д. Ю. Ю..  

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

соціальний захист». 

           3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 
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