
 

 

 

 
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 липня 2018 року                                         №  263 

м. Мала Виска 

 

Про звіт щодо виконання міського 

бюджету за 1 півріччя 2018 року. 

 

          Керуючись  підпунктом 1 частини «а» статті 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, 

виконавчий комітет міської ради  

 

                                                             ВИРІШИВ:   

 

1. Подати на розгляд сесії міської ради звіт про виконання міського бюджету за 1 

півріччя  2018 року,зокрема: 

1.1.Довідка про виконання дохідної частини міського бюджету за 1 півріччя  

2018  року  згідно з додатком 1; 

1.2.Довідка про виконання видаткової частини міського бюджету за  1півріччя  

2018  року, згідно з додатком 2. 

1.3. Інформацію про використання коштів міського бюджету (пояснююча записка 

до звіту про виконання Маловисківського  міського бюджету за 1 півріччя 2018 року) 

згідно з додатком 3. 

       2. Опублікувати це рішення на офіційному сайті міської ради не пізніше ніж у 

десятиденний строк з дня його прийняття. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради 

Постолюк Л.А. 

 

 

Міський голова                         Ю.Л.Гульдас 

 

 

 



 

 

      

Додаток 
1 

Виконання доходів міського бюджету  Маловисківської міської ради  за січень-червень  2018 року 
 

(грн.) 

  ДОХОДИ 

план на рік(з 
урахуванням 

змін) 

план на звітний 
період(з 

урахуванням 
змін) 

фактично 
надійшло 

% 
виконання  
за звітний 
період 

% 
виконання 

до року 

  ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ 43416125,00 19834085,00 19833012,59 99,99 45,68 

11000000 Податки на доходи, податки прибуток 25432035,00 11533505,00 11782304,72 102,16 46,33 

11010000 Податок та збір  на доходи фізичних осіб 25402035,00 11525105,00 11773882,55 102,16 46,35 

11010100 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді 

заробітної плати 19765035,00 9969765,00 10148738,00 101,80 51,35 

11010200 

Податок на доходи фізичних осіб з грошового 

забезпечення,грошових винагород та інших виплат,одержаних 

військовослужбовцями 1002000,00 581370,00 644895,37 110,93 64,36 

11010400 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника податку інших 
ніж заробітна плата 3885000,00 633670,00 634643,72 100,15 16,34 

11010500 

Податок на доходи фізичних осіб,що сплачується  фізичними 
особами за результатами  річного декларування 750000,00 340300,00 345605,46 101,56 46,08 

11010900 

Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або 
щомісячного довічного грошового утримання 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 

11020200 
Податок на прибуток підприємств та фінансових 
установ комунальної власності 30000,00 8400,00 8422,17 100,26 28,07 

13000000 
Рентна плата та плата за використання інших природних 
ресурсів 290,00 270,00 291,46 0,00 100,50 

13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 290,00 270,00 291,46 0,00 22,50 

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 5526000,00 2729800,00 2810778,43 102,97 50,86 

14040000 
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної 
торгівлі і підакцизних товарів 1688000,00 751300,00 792378,08 105,47 46,94 

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів 765000,00 417000,00 426533,95 102,29 55,76 

14021900 Пальне 765000,00 417000,00 426533,95 102,29 55,76 



 

14030000 
Акцизний податок з ввезених на територію України підауцизних 
товарів 3073000,00 1561500,00 1591866,40 101,94 51,80 

14031900 Пальне 3073000,00 1561500,00 1591866,40 101,94 51,80 

18000000 Місцеві податки 12457800,00 5570510,00 5239637,98 94,06 42,06 

18010100 
Податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки,сплачений 
юридичними особами,які є власниками об'єктів житлової нерухомості 1200,00 610,00 1839,68 301,59 153,31 

18010200 
Податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки,сплачений 
фізичними особами,які є власниками житлової нерухомості 1600,00 650,00 1090,15 167,72 68,13 

18010300 
Податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки,сплачений 
фізичними ососбами,які є власниками нежитлової нерухомості 16000,00 250,00 4698,11 1879,24 29,36 

18010400 

Податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки,сплачемний 
юридичними ососбами,які є власниками об'єктів нежитлової 
нерухомості 170000,00 118700,00 119886,44 101,00 70,52 

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 1200000,00 626900,00 402130,01 64,15 33,51 

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 1800000,00 823300,00 842114,02 102,29 46,78 

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 900000,00 220300,00 236682,33 107,44 26,30 

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 1450000,00 475000,00 360801,59 75,96 24,88 

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 25000,00 25000,00 25000,00 0,00 100,00 

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 25000,00 25000,00 25000,00 0,00 100,00 

18040000 
Збір за  провадження деяких видів підприємницької діяльності,що 
справлявся до 1 січня 2015 року 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18040100 

Збір за запровадження торгівельної діяльності(роздрібна 
торгівля),сплачений фізичними ососбами, що справлявся до 1 січня 
2015 року 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18040200 
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), 
сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18050000 Єдиний податок 6894000,00 3279800,00 3245395,65 98,95 47,08 
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 350000,00 200000,00 200003,45 100,00 57,14 

18050400 Єдиний податок з фізичних  осіб 3317000,00 1742800,00 1743441,30 100,04 52,56 

18050500 

Єдиний податок з с/г товаровиробників,у яких частка с/г виробництва 
за попередній податковий(звітний)рік дорівнює або перевищує 75 
відсотків. 3227000,00 1337000,00 1301950,90 97,38 40,35 

19090000 Інші податки та збори        0,00 0,00 



 

19090100 

Кошти, що передаються (отримуються), як компенсація 
із загального фонду державного бюджету бюджетам 
місцевого самоврядування відповідно до вимог пункту 43 
розділу VI `Прикінцеві та перехідні положення` 
Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету 
Міні 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20000000 Неподаткові надходження 1417225,00 799425,00 859053,58 107,46 60,62 

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 425,00 325,00 527,00 0,00 124,00 

21081500 

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення 
законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних 
напоїв та тютюнових виробів 1190,00 1090,00 67990,00 0,00 5713,45 

22010300 

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань 29000,00 20000,00 17245,90 86,23 59,47 

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 1147000,00 629600,00 638011,11 101,34 55,62 

22012900 

Плата за скорочення термінів у сфері державної рієстрації прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб-підпримців та громадських формувань,а також плата за 
надання інших платних послуг 13600,00 10400,00 17480,00 168,08 128,53 

22012600 
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень 184500,00 103000,00 79330,00 77,02 43,00 

22090100 
Державне мито,що сплачується за місцем розгляду та оформлення 
документів на спадщину і дарування 15000,00 8500,00 11640,41 136,95 77,60 

22090400 
Державне мито,пов'язане з видачею та оформленням закордонних 
паспортів та паспортів громадян України 1452,00 1452,00 1785,00 0,00 122,93 

24060300 Інші надходження 25058,00 25058,00 25044,16 99,94 99,94 

30000000 Доходи від операцій з капіталом 210,00 210,00 210,00 0,00 100,00 

31010200 
Кошти від реалізації безхазяйного майна,спадкового 
майна,майна,власники яких  невідомі. 210,00 210,00 210,00 0,00 100,00 

          0,00   

  Всього без врахування трансфертів 44833560,00 20633720,00 20692276,17 100,28 46,15 

40000000 Офіційні трансферти 35023900,00 20000800,00 20034600,00 100,17 57,20 

41020000 Дотації   4162100,00 1866300,00 1900100,00 101,81 45,65 



 

41020100 Базова дотація 1299200,00 649800,00 649800,00 100,00 50,02 

41040200 

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного 
бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за 
рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 2862900,00 1216500,00 1250300,00 102,78 43,67 

41030000 Субвенції 30861800,00 18134500,00 18134500,00 100,00 58,76 
41033200 Субв. з державного бюджету місцевим на формування інфраструктури 2112300,00 704000,00 704000,00 100,00 33,33 

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 18032700,00 11108300,00 11108300,00 100,00 61,60 

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 10256200,00 6055200,00 6055200,00 100,00 59,04 

41051200 

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету 115600,00 90000,00 90000,00 100,00 77,85 

41051400 

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 345000,00 177000,00 177000,00 100,00 51,30 

  Всього  загального фонду           

  
 

79857460,00 40634520,00 40726876,17 100,23 51,00 
18000000 Місцеві податки 0,00       0,00 

18041500 

Збір за провадження торговельної діяльності 
нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на 
стаціонарних, малогабаритних і пересувних 
автозаправних станціях, заправних пунктах, що 
справлявся до 1 січня 2015 року 0,00       0,00 

1900000 Інші податки та збори 16800,00 11920,00 12345,21 103,57 73,48 

19010000 Екологічний  податок 16800,00 11920,00 12345,21 103,57 73,48 

19010100 
Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами забруднення 2000,00 1600,00 3189,51 199,34 159,48 

19010200 
Надходження від  скидів забруднюючих  речовин безпосередньо у водні 
об'єкти 4500,00 4500,00 4431,84 98,49 98,49 

19010300 

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього 
місцях чи на об'єктах,крім розміщення окремих видів відходів чк 
вторинної сировини 10300,00 5820,00 4723,86 81,17 45,86 

19050200 Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища 0,00   0,00   0,00 

20000000 Неподаткові надходження 1481732,60 740866,30 761053,92 102,72 51,36 

24060000 Інші надходження 30000,00 15000,00 14295,98 95,31 47,65 



 

24062100 

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про 
охорону навколишнього природного середовища внаслідок 
господарської та іншої діяльності  30000,00 15000,00 14295,98 95,31 47,65 

24170000 
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 
населеного пункту         0,00 

2500000 Власні надходження бюджетних установ 1451732,60 725866,30 746757,94 102,88 51,44 

25010000 
Надходження від плати за послуги,що  надаються бюджетними 
установами згідно із законодавством 1198775,00 599387,50 362203,94 60,43 30,21 

25010100 
Плата за послуги,що надаються бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю 1195275,00 597637,50 351982,50 58,90 29,45 

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ   3500,00 1750,00 664,34 37,96 18,98 

25010400 
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому 
порядку майна(крім нерухомого майна) 0,00 0,00 9557,10   0,00 

25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 252957,60 126478,80 384554,00 304,05 152,02 

25020100 Благодійні внески,гранти та дарунки 252957,60 126478,80 384554,00 304,05 152,02 

25020200 
Кошти,що отримують бюджетні установи від 
підприємств,установ,організацій.фізичних осіб та інших 0,00 0,00     0,00 

30000000 Доходи від операцій з капіталом         0,00 

  Всього без врахування трансфертів 1498532,60 752786,30 773399,13 102,74 51,61 

40000000 Офіційні трансферти 271100,00 271100,00 271100,00 100,00 100,00 

41050000 
Субвенції з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам 271100,00 271100,00 271100,00 100,00 100,00 

41051100 
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої 
субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 271100,00 271100,00 271100,00 100,00 100,00 

41035000 Інші субвенції     
 

  0,00 

  ВСЬОГО 1769632,60 1023886,30 1044499,13 102,01 59,02 

Разом загальний і спеціальний фонд і МБ трансферти 81627092,60 41658406,30 41771375,30 100,27 51,17 

 

Керуючий справами                                                                                                                           Л.І.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 липня 2018 року                                         №  264 

м. Мала Виска 

 

 

Про винесення попередження                      

гр. Царенко В.В., 08.08.1981р.н., та              

гр. Царенко А.В., 29.12.1981р.н., за 

систематичне ухилення та невиконання 

батьківських обов’язків та 

затвердження висновку Комісії з питань 

захисту прав дитини 

 

 

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

164, 180 Сімейного кодексу України, ст. 12 Закону України „Про охорону дитинства”, 

«Конвенцією ООН про права дітей», постановою Кабінету Міністрів України від 24 

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

захистом прав дитини», положенням про Службу у справах сім’ї та дітей виконавчого 

комітету міської ради затвердженого рішенням сесії міської ради від 21 грудня 2017 року 

№ 813 та положенням про Комісію з питань захисту прав дитини, затвердженого 

рішенням сесії міської ради від 28 лютого 2018 № 901, з метою соціально-правового 

захисту прав малолітніх дітей та враховуючи витяг з протоколу № 4 засідання Комісії з 

питань захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 21 

червня 2018 року виконавчий комітет  міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Попередити гр. Царенко Валентину Володимирівну, 08.08.1981р.н., та гр. Царенко 

Анатолія Вікторовича, 29.12.1981р.н., за ухилення від виконання батьківських обов’язків, 

а саме п. 2 ст. 150, ст. 180 Сімейного Кодексу України, піклування про Царенко Крістіну 

Анатоліївну, 26.01.2006р.н., Царенко Богдана Анатолійовича, 22.08.2016р.н., Царенко 

Тетяну Анатоліївну, 19.01.2010р.н., Царенко Михайла Анатолійовича, 24.04.2008р.н., 

Царенко Діану Анатоліївну, 26.02.2012р.н. їх фізичний, духовний та моральний розвиток, 

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

Кодексу України є підставою до позбавлення батьківських прав. 

2. Встановити гр. Царенко В.В., 08.08.1981р.н., та гр. Царенко А.В., 29.12.1981р.н., 

термін у строк тридцяти робочих днів, починаючи з наступного дня проведення Комісії з 

питань захисту прав дитини з метою створення за місцем проживання належних умов для 

виховання, утримання та розвитку дітей. 

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

комітету міської ради, порушити питання на Комісії з питань захисту прав дитини 

запланованої на липень 2018 року, про доцільність перебування дітей Царенко Крістіни 

Анатоліївни, 26.01.2006р.н., Царенко Богдана Анатолійовича, 22.08.2016р.н., Царенко 

Тетяни Анатоліївни, 19.01.2010р.н., Царенко Михайла Анатолійовича, 24.04.2008р.н., 



 

Царенко Діану Анатоліївну, 26.02.2012р.н. у сім’ї гр. Царенко Валентину Володимирівну, 

08.08.1981р.н., та гр. Царенко Анатолія Вікторовича, 29.12.1981р.н.. 

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

дитини  на основі витягу з протоколу засідання Комісії від 21 червня 2018 року № 4, 

затвердити висновок органу опіки та піклування про попередження гр. Царенко 

Валентини Володимирівни, 08.08.1981р.н., та гр. Царенко Анатолія Вікторовича, 

29.12.1981р.н. за ухилення та невиконання п. 2 ст. 150, ст. 180 Сімейного Кодексу 

України, а саме, піклування про дітей, Царенко Крістіну Анатоліївну, 26.01.2006р.н., 

Царенко Богдана Анатолійовича, 22.08.2016р.н., Царенко Тетяну Анатоліївну, 

19.01.2010р.н., Царенко Михайла Анатолійовича, 24.04.2008р.н., Царенко Діану 

Анатоліївну, 26.02.2012р.н., їх фізичний, духовний та моральний розвиток, і обов’язок 

батьків утримувати дітей (згідно додатку 1). 

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

дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради Захватихату П.В. 

 

 

Міський голова                                                 Ю. Л.Гульдас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Додаток № 1 

до рішення виконкому міської 

ради  від 12.07.2018 року № 264 

 

 

ВИСНОВОК 

Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської міської 

ради про попередження гр. Царенко Валентини Володимирівни, 08.08.1981р.н., 

та гр. Царенко Анатолія Вікторовича, 29.12.1981р.н., за ухилення та невиконання 

батьківських обов’язків по відношенню до дітей Царенко Крістіни Анатоліївни, 

26.01.2006р.н., Царенко Богдана Анатолійовича, 22.08.2016р.н., Царенко Тетяни 

Анатоліївни, 19.01.2010р.н., Царенко Михайла Анатолійовича, 24.04.2008р.н., 

Царенко Діани Анатоліївни, 26.02.2012р.н., 

 

На засідання комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Маловисківської міської ради від 21 червня 2018 року було винесено питання                              

про попередження гр. Царенко Валентини Володимирівни, 08.08.1981р.н., та гр. Царенко 

Анатолія Вікторовича, 29.12.1981р.н., за ухилення від виконання батьківських обов’язків, 

а саме п. 2 ст. 150, ст. 180 Сімейного Кодексу України, піклування про Царенко Крістіну 

Анатоліївну, 26.01.2006р.н., Царенко Богдана Анатолійовича, 22.08.2016р.н., Царенко 

Тетяну Анатоліївну, 19.01.2010р.н., Царенко Михайла Анатолійовича, 24.04.2008р.н., 

Царенко Діану Анатоліївну, 26.02.2012р.н., здоров’я дітей, їх фізичний, духовний та 

моральний розвиток, і обов’язок батьків утримувати дитину, що у відповідності з п. 2, ч. 1 

ст. 164 Сімейного Кодексу України є підставою для позбавлення батьківських прав у 

судовому порядку. 

Перебуваючи у шлюбі за час спільного проживання гр. Царенко В.В. та гр. Царенко 

А.В. народилось п’ятеро спільних дітей Царенко Крістіна Анатоліївна, 26.01.2006р.н., 

Царенко Михайло Анатолійович, 24.04.2008р.н., Царенко Тетяна Анатоліївна, 

19.01.2010р.н., Царенко Діана Анатоліївна, 26.02.2012р.н., Царенко Богдан Анатолійович, 

22.08.2016р.н.. 

У період часу з травня по червень 2018 року гр. Царенко В.В. та гр. Царенко А.В., 

ухиляється від виконання батьківських обов’язків. 

Будинок сім’ї гр. Царенко В.В. та гр. Царенко А.В. розташований за адресою:                     

вул. Комарова, 9, с. Заповідне, Маловисківського району, Кіровоградської області не 

відповідає санітарно-гігієнічним нормам, умови проживання незадовільні. В будинку дві 

кімнати, в одній з яких частково створено умови для дітей. А саме, кімната облаштована 

одним дитячим ліжком, двома диванами для відпочинку, столом, стільцями, шафою. 

Іграшки та меблі старі, розломані. 

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

влаштовані та навчаються у Маловисківській загальноосвітній школі № 3. Діти 

забезпечені книжками, зошитами, канцелярським приладдям. Найменша дитина до 

дошкільного закладу не влаштована, постійно знаходиться вдома. Діти отримують 

відповідні щеплення та проходять щорічні медогляди. 

Присадибна ділянка оброблена. Ведеться підсобне господарство. 

Постійний заробіток у гр. Царенко В.В. та гр. Царенко А.В. відсутній. 

У відповідності із Законом України «Про державну соціальну допомогу сім’я з 

дітьми», сім’я отримує державну соціальну допомогу при народженні дитини та згідно 

Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» сім’я 



 

отримує державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям. Інші доходи в сім’ї 

відсутні. 

Сім’я проживає за рахунок коштів з тимчасових заробітків. 

Протягом травня, червень 2018 років з гр. Царенко В.В. неодноразово 

працівниками служби у справах сім’ї та дітей, інспектор Маловисківського відділу поліції, 

фельдшером с. Заповідне, Маловисківського району, Кіровоградської області проводились 

бесіди з питання виконання батьківських обов’язків. 

Враховуючи викладене вище та обставини, що гр. Царенко В.В. та                                        

гр. Царенко А.В. частково створили умови для утримання, виховання та розвитку дітей, і 

діти влаштовані до навчального закладу та отримують відповідні щеплення, керуючись 

ст.ст. 164, 180 Сімейного кодексу України, ст. 12 Закону України „Про охорону 

дитинства”, керуючись Конституцією України, Цивільним кодексами України, 

«Конвенцією ООН про права дітей», Законами України «Про місцеве самоврядування», 

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

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

про Службу у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради затвердженого 

рішенням сесії міської ради від 21 грудня 2017 року             № 813 та положенням про 

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

лютого 2018 № 901 з метою соціально-правового захисту прав малолітньої дитини та 

враховуючи витяг з протоколу № 4 засідання Комісії з питань захисту прав дитини 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 21 червня 2018 року. 

 Комісія з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Маловисківської 

міської ради вважає за доцільне винести попередження гр. Царенко Валентині 

Володимирівні, 08.08.1981р.н., та гр. Царенко Анатолію Вікторовичу, 29.12.1981р.н., за 

ухилення від виконання батьківських обов’язків, а саме п. 2 ст. 150, ст. 180 Сімейного 

Кодексу України, а саме, піклування про дітей Царенко Крістіну Анатоліївну, 

26.01.2006р.н., Царенко Михайла Анатолійовича, 24.04.2008р.н., Царенко Тетяну 

Анатоліївну, 19.01.2010р.н., Царенко Діану Анатоліївну, 26.02.2012р.н., Царенко Богдана 

Анатолійовича, 22.08.2016р.н., їх фізичний, духовний та моральний розвиток, і обов’язок 

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

України є підставою до позбавлення батьківських прав. 

Встановити гр. Царенко Валентині Володимирівні, 08.08.1981р.н., та гр. Царенко 

Анатолію Вікторовичу, 29.12.1981р.н., термін у строк тридцяти робочих днів, починаючи 

з наступного дня проведення Комісії з питань захисту прав дитини з метою створення за 

місцем проживання належних умов для виховання, утримання та розвитку дітей. 

Службі у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради, у разі не 

створення гр. Царенко Валентиною Володимирівною, 08.08.1981р.н., та гр. Царенко 

Анатолієм Вікторовичем, 29.12.1981р.н., за місцем проживання належних умов для 

виховання, утримання та розвитку дітей, на засіданні Комісії з питань захисту прав 

дитини, яка запланована на липень 2018 року, порушити питання на про доцільність 

перебування дітей  Царенко Крістіни Анатоліївни, 26.01.2006р.н., Царенко Михайла 

Анатолійовича, 24.04.2008р.н., Царенко Тетяни Анатоліївни, 19.01.2010р.н., Царенко 

Діани Анатоліївни, 26.02.2012р.н., Царенко Богдана Анатолійовича, 22.08.2016р.н., у сім’ї 

батьків гр. Царенко Валентини Володимирівни, 08.08.1981р.н., та гр. Царенко Анатолія 

Вікторовича, 29.12.1981р.н.. 

 

 

Керуючий справами                                                                       Л. І.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 липня 2018 року                                         № 265  

м. Мала Виска 

 

Про винесення попередження             

Громчук Т.М. 15.03.1982р.н. та 

Заболотному О.С., 07.02.1974р.н. за 

систематичне ухилення та невиконання 

батьківських обов’язків та 

затвердження висновку Комісії з питань 

захисту дитини 

 

 

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

164, 180 Сімейного кодексу України, ст. 12 Закону України „Про охорону дитинства”, 

«Конвенцією ООН про права дітей», постановою Кабінету Міністрів України від 24 

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

захистом прав дитини», положенням про Службу у справах сім’ї та дітей виконавчого 

комітету міської ради затвердженого рішенням сесії міської ради від 21 грудня 2017 року 

№ 813 та положенням про Комісію з питань захисту прав дитини, затвердженого 

рішенням сесії міської ради від 28 лютого 2018 № 901, з метою соціально-правового 

захисту прав малолітніх дітей та враховуючи витяг з протоколу № 4 засідання Комісії з 

питань захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 21 

червня 2018 року виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

2. Попередити гр. Громчук Тетяну Миколаївну, 07.02.1974р.н. та гр. Заболотного 

Олександра Станіславовича, 15.03.1982р.н. за систематичне ухилення та невиконання                 

п. 2 ст. 150, ст. 180 Сімейного Кодексу України, а саме: піклування про дітей, Заболотну 

Людмилу Олександрівну, 15.04.2012р.н., Громчук Вікторію Олександрівну, 

21.03.2007р.н.,   їх фізичний, духовний та моральний розвиток, і обов’язок батьків 

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

підставою до позбавлення батьківських прав. 

2. Встановити Громчук Т.М., 07.02.1974р.н. та гр. Заболотному О.С. 15.03.1982р.н. 

термін у строк тридцяти робочих днів, починаючи з наступного дня проведення Комісії з 

питань захисту прав дитини з метою створення за місцем проживання належних умов для 

виховання, утримання та розвитку дітей. 

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

комітету міської ради, порушити питання на Комісії з питань захисту прав дитини 

запланованої на травень 2018 року, про доцільність перебування дітей Заболотної 

Людмили Олександрівни, 15.04.2012р.н. та Громчук Вікторії Олександрівни, 

21.03.2007р.н. у сім’ї             гр. Громчук Тетяни Миколаївни, 07.02.1974р.н. та гр. 

Заболотного Олександра Станіславовича, 15.03.1982р.н. 

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

дитини  на основі витягу з протоколу засідання Комісії від 21 червня 2018 року № 4, 



 

затвердити висновок органу опіки та піклування про попередження гр. Громчук Тетяни 

Миколаївни, 07.02.1974р.н. та гр. Заболотного Олександра Станіславовича, 15.03.1982р.н. 

за систематичне ухилення та невиконання п. 2 ст. 150, ст. 180 Сімейного Кодексу України, 

а саме, піклування про дітей, Заболотну Людмилу Олександрівну, 15.04.2012р.н.,                    

Громчук Вікторію Олександрівну, 21.03.2007р.н., їх фізичний, духовний та моральний 

розвиток, і обов’язок батьків утримувати дітей (згідно додатку 1). 

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

дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради Захватихату П.В. 

 

 

Міський голова                                              Ю. Л.Гульдас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток № 1 

до рішення виконкому міської 

ради  від  12.07.2018 року № 265 

 

ВИСНОВОК 

Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської міської 

ради про попередження гр. Громчук Тетяни Миколаївни, 07.02.1974р.н., та гр. 

Заболотного Олександра Станіславовича, 15.03.1982р.н. за систематичне ухилення та 

невиконання батьківських обов’язків по відношенню до дітей Заболотної Людмили 

Олександрівни, 15.04.2012р.н., Громчук Вікторії Олександрівни, 21.03.2007р.н. 

 

 На засідання комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Маловисківської міської ради від 21 червня 2018 року було винесено питання                              

про позбавлення батьківських прав гр. Заболотного Олександра Станіславовича, 

15.03.1982р.н. та Громчук Тетяну Миколаївну, 07.02.1974р.н., які проживають за адресою: 

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

ухилення та невиконання п. 2 ст. 150, ст. 180 Сімейного Кодексу України, а саме: 

піклування про дітей, Заболотну Людмилу Олександрівну, 15.04.2012р.н., Громчук 

Вікторію Олександрівну, 21.03.2007р.н., їх фізичний, духовний та моральний розвиток, і 

обов’язок батьків утримувати дітей, що у відповідності з п. 2. ст. 164 Сімейного Кодексу 

України є підставою до позбавлення батьківських прав. 

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

двоє спільних дітей Заболотна Людмила Олександрівна, 15.04.2012р.н. і Громчук Вікторія 

Олександрівна, 21.03.2007р.н. 

У період часу з 2016 року по червень 2018 року гр. Громчук Т.М. та                                      

гр. Заболотний О.С., систематично ухиляється від виконання батьківських обов’язків. 

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

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

відповідає санітарно-гігієнічним нормам, умови проживання незадовільні. В будинку 

частково облаштовано дві кімнати для дітей, а саме, ліжками для відпочинку, столом, 

стільцями, шафою. Іграшки та меблі старі, розломані. Світло відключене у зв’язку із 

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

Старша дитина влаштована та навчається у Паліївському НВК. Дитина забезпечена 

книжками, зошитами, канцелярським приладдям. Менша дитина до дошкільного закладу 

не влаштована, постійно знаходиться вдома. Діти отримують відповідні щеплення та 

проходять щорічні медогляди. 

Присадибна ділянка оброблена частково. Підсобне господарство не ведеться. 

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

Державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям гр. Громчук Т.М. не 

отримує у зв’язку із не переоформленням. Сім’я проживає за рахунок коштів з тимчасових 

заробітків. 

Протягом 2016, 2017, червень 2018 років з гр. Громчук Т.М. та гр. Заболотним О.С. 

неодноразово працівники служби у справах сім’ї та дітей, представниками Паліївського 

старостату, інспектор Маловисківського відділу поліції, фельдшером Паліївського ФАПу 

проводили бесіди з питання виконання батьківських обов’язків. 

Окрім цього, на засіданнях опікунської ради у січні 2017 року, квітні 2018 року              

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

п. 2 ст. 150, ст. 180 Сімейного Кодексу України, а саме: піклування про дітей за ухилення 

та невиконання батьківських обов’язків по відношенню до дітей Заболотної Л.О., 

15.04.2012р.н., Громчук В.О., 21.03.2007р.н., їх фізичний, духовний та моральний 



 

розвиток, і обов’язок батьків утримувати дітей та встановлено термін протягом тридцяти 

робочих днів, починаючи з наступного дня проведення опікунської ради при виконавчому 

комітеті Маловисківської міської ради з метою покращення умов проживання дітей. 

Враховуючи викладене вище та обставини, що гр. Громчук Т.М. та                                        

гр. Заболотний О.С. частково створили умови для утримання, виховання та розвитку дітей, 

керуючись ст.ст. 164, 180 Сімейного кодексу України, ст. 12 Закону України „Про охорону 

дитинства”, керуючись Конституцією України, Цивільним кодексами України, 

«Конвенцією ООН про права дітей», Законами України «Про місцеве самоврядування», 

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

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

про Службу у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради затвердженого 

рішенням сесії міської ради від 21 грудня 2017 року № 813 та положенням про Комісію з 

питань захисту прав дитини, затвердженого рішенням сесії міської ради від 28 лютого 2018 

№ 901 з метою  соціально-правового захисту прав малолітньої дитини та враховуючи витяг 

з протоколу № 4 засідання Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради від 21 червня 2018 року. 

 Комісія з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Маловисківської 

міської ради вважає за доцільне винести попередження гр. Громчук Тетяні Миколаївні, 

07.02.1974р.н. та гр. Заболотному Олександру Станіславовичу, 15.03.1982р.н. за 

систематичне ухилення та невиконання п. 2 ст. 150, ст. 180 Сімейного Кодексу України,               

а саме, піклування про дітей, Заболотну Людмилу Олександрівну, 15.04.2012р.н., Громчук 

Вікторію Олександрівну, 21.03.2007р.н., їх фізичний, духовний та моральний розвиток, і 

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

Кодексу України є підставою до позбавлення батьківських прав. 

Встановити гр. Громчук Тетяні Миколаївні, 07.02.1974р.н. та гр. Заболотному 

Олександру Станіславовичу, 15.03.1982р.н. термін у строк тридцяти робочих днів, 

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

створення за місцем проживання належних умов для виховання, утримання та розвитку 

дитини. 

Службі у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради, у разі не 

створення  гр. Громчук Тетяною Миколаївною, 07.02.1974р.н. та гр. Заболотним 

Олександром Станіславовичем, 15.03.1982р.н., за місцем проживання належних умов для 

виховання, утримання та розвитку дитини, на засіданні Комісії з питань захисту прав 

дитини, яка запланована на липень 2018 року, порушити питання на про доцільність 

перебування дітей  Заболотної Людмили Олександрівни, 15.04.2012р.н. і Громчук Вікторії 

Олександрівни, 21.03.2007р.н. у сім’ї батьків гр. Громчук Тетяни Миколаївни, 

07.02.1974р.н. та                           гр. Заболотного Олександра Станіславовича, 

15.03.1982р.н.. 

 

 

Керуючий справами                                                                    Л. І.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 липня 2018 року                                           № 266 

м. Мала Виска 

 

Про доцільність позбавлення 

батьківських прав гр. Денисенко Н.Г., 

19.02.1995р.н., за ухилення від 

виконання обов’язків по вихованню 

дітей та затвердження висновку Комісії 

з питань захисту прав дитини 

 

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

164, 180 Сімейного кодексу України, ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства», 

«Конвенцією ООН про права дітей», постановою Кабінету Міністрів України від 24 

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

захистом прав дитини», положенням про Службу у справах сім’ї та дітей виконавчого 

комітету міської ради, затвердженого рішенням сесії міської ради від 21 грудня 2017 року 

№ 813 та положенням про Комісію з питань захисту прав дитини, затвердженого 

рішенням сесії міської ради від 28 лютого 2018 № 901, з метою соціально-правового 

захисту прав малолітніх дітей та беручи до уваги витяг з протоколу № 5 позачергового 

засідання Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради від 10 липня 2018 року, виконавчий комітет  міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. За доцільне позбавити гр. Денисенко Наталію Геннадіївну, 19.02.1995р.н., 

батьківських прав за ухилення від виконання обов’язків по вихованню дітей Денисенко 

Аміни Ігорівни, 19.10.2015р.н., Денисенко Олександра Максимовича, 05.01.2018р.н.. 

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

позбавлення гр. Денисенко Наталії Геннадіївни, 19.02.1995р.н., батьківських прав за 

ухилення від виконання обов’язків по вихованню дітей Денисенко Аміни Ігорівни, 

19.10.2015р.н., Денисенко Олександра Максимовича, 05.01.2018р.н.. 

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

гр. Денисенко Наталії Геннадіївни, 19.02.1995р.н., батьківських прав за ухилення від 

виконання обов’язків по вихованню дітей Денисенко Аміни Ігорівни, 19.10.2015р.н., 

Денисенко Олександра Максимовича, 05.01.2018р.н., висновок Комісії з питань захисту 

прав дитини про доцільність позбавлення гр. Денисенко Наталії Геннадіївни, 

19.02.1995р.н., батьківських прав за ухилення від виконання обов’язків по вихованню 

дітей Денисенко Аміни Ігорівни, 19.10.2015р.н., Денисенко Олександра Максимовича, 

05.01.2018р.н.. 

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

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

 

 

Міський голова                                            Ю. Л.Гульдас 

 



 

Додаток № 1 

до рішення виконкому міської 

ради  від 12.07. 2018 року № 266 

 

 

ВИСНОВОК 

Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради 

про доцільність позбавлення гр. Денисенко Наталії Геннадіївни, 19.02.1995р.н., 

батьківських прав за ухилення від виконання обов’язків по вихованню дітей  

Денисенко Аміни Ігорівни, 19.10.2015р.н., 

Денисенко Олександра Максимовича, 05.01.2018р.н. 

 

 На позачергове засідання комісії з питань захисту прав дитини виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради від 10 липня 2018 року було винесено питання про 

доцільність позбавлення гр. Денисенко Наталії Геннадіївни, 19.02.1995р.н., яка проживає 

за адресою: вул. І. Сухомлина, 127, м. Мала Виска, Маловисківського району, 

Кіровоградської області, батьківських прав за ухилення від виконання обов’язків по 

вихованню дітей Денисенко Аміни Ігорівни, 19.10.2015р.н., Денисенко Олександра 

Максимовича, 05.01.2018р.н., а саме, не виконання п. 2, ст. 150, ст. 180 Сімейного Кодексу 

України, обов’язку батьків щодо виховання дітей, піклування про здоров’я дітей, їх 

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

досягнення ними повноліття, що у відповідності з п. 2, ч. 1 ст. 164 Сімейного Кодексу 

України є підставою до позбавлення батьківських прав у судовому порядку. 

У період часу з квітня 2018 року по липень 2018 року гр. Денисенко Н.Г., 

19.02.1995р.н., проживала за адресою: вул. І. Сухомлина, 127, м. Мала Виска, 

Кіровоградської області разом з дітьми Денисенко А.І., 19.10.2015р.н., Денисенко О.М., 

05.01.2018р.н.. 

З червня гр. Денисенко Н.Г. ухиляється від виконання обов’язків по вихованню 

дітей, а саме, не виконує п. 2, ст. 150, ст. 180 Сімейного Кодексу України, обов’язок 

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

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

 Під час неодноразового обстеження помешкання було встановлено, що у будинку 

три житлові кімнати, в яких частково проведено ремонтні роботи, санітарно-гігієнічні 

умови порушені. У будинку частково створено умови для виховання та розвитку дитини. 

 Ліжко, на якому спала найменша дитина, старе, іграшки старі, розламані, постільна 

білизна та дитячий одяг зношені. Старша дитина спала з матір’ю на дивані. Їжа в 

наявності, але в недостатній кількості. Присадибна ділянка необроблена. Підсобне 

господарство не ведеться. Заробіток відсутній. Сім’я проживає на державні соціальні 

виплати при народженні та малозабезпеченості. 

 05.07.2018 від невідомої особи до служби у справах сім’ї та дітей виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради надійшло звернення про те, що у будинку за 

адресою: вул. І. Сухомлина, 127, м. Мала Виска, Кіровоградської області, де проживає 

мати з двома дітьми, протягом декількох днів збираються сторонні особи жіночої та 

чоловічої статі, які вживають алкогольні напої, виражаються нецензурною лайкою та 

вчиняють бійки у присутності дітей. 

 Одразу після надходження повідомлення до служби у справах сім’ї та дітей 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради, протягом 20хв. спільно з 

представниками ювенальної превенції Маловисківського відділу поліції 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 

дитини. 



 

 Під час обстеження умов проживання сім’ї гр. Денисенко Н.Г., службою у справах 

сім’ї та дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради спільно з інспектором 

ювенальної превенції Маловисківського відділу поліції було складено акт обстеження 

умов проживання сім’ї та встановлено, що будинок складається з веранди та чотирьох 

кімнат, в яких частково наявні віконні рами, віконне скло розбите, залишки якого 

частково знаходиться на підлозі у кімнатах будинку. У веранді та кімнатах брудно, наявні 

недопалки цигарок, порожні пляшки з під алкогольних напоїв. Санітарно-гігієнічні умови 

порушені та не відповідають вимогам. Меблі розламані. 

 Ліжко, на якому спала найменша дитина, розламане, іграшки відсутні, постільна 

білизна на ліжку відсутня. Старша дитина спала з матір’ю на дивані, на якому також 

відсутня постільна білизна. У будинку не створені умови для виховання та розвитку дітей. 

 Одяг та взуття дітей зношені, брудні. Їжа відсутня. Присадибна ділянка 

необроблена. Підсобне господарство не ведеться. Заробіток відсутній. Сім’я проживає на 

державні соціальні виплати при народженні та малозабезпеченості, які використовуються 

не за призначенням. 

 Окрім цього, у гр. Денисенко Н.Г. відібрано пояснення по вказаному факту. 

 Оцінивши ситуацію, яка склалась в сім’ї гр. Денисенко Н.Г і те, що за місцем 

проживання вбачається загроза життю та здоров’ю дітей з боку матері та сторонніх осіб, 

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

спільно з представниками ювенальної превенції Маловисківського відділу поліції було 

складено акт про вилучення дітей Денисенко Аміни Ігорівни, 19.10.2015р.н., та Денисенко 

Олександра Максимовича, 05.01.2018р.н., з сім’ї матері гр. Денисенко Наталії 

Геннадіївни, 19.02.1995р.н. 

 Діти Денисенко А.І. та Денисенко О.М. поміщені до педіатричного відділення 

Маловисківської центральної районної лікарні для проходження медичного обстеження та 

подальшого вирішення питання щодо влаштування дітей. 

 Не зважаючи на контроль з боку служби у справах сім’ї та дітей виконавчого 

комітету міської ради гр. Денисенко Н.Г. продовжує ухилятись від виконання обов’язків 

по вихованню дітей Денисенко А.І., Денисенко О.М.. 

 Громадянка Денисенко Н.Г. не відвідує дітей в лікарні, не має наміру та бажання 

займатись вихованням дітей, не має наміру створювати та пристосовувати умови для 

виховання та розвитку дітей за місцем проживання. 

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

виконавчого комітету Маловисківської міської ради керуючись ч. 2, ст. 150, п. 2, 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, з метою 

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

Денисенко Наталію Геннадіївну, 19.02.1995р.н., батьківських прав за ухилення від 

виконання обов’язків по вихованню дітей Денисенко Аміни Ігорівни, 19.10.2015р.н., 

Денисенко Олександра Максимовича, 05.01.2018р.н. 

 

 

Керуючий справами                                                             Л.І.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 липня 2018 року                                                 № 267 

м. Мала Виска 

 

Про організацію та проведення заходів 

До Дня Міста та Дня Незалежності України 

________________________________ 

 

 

      Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Жовтило А.В. про підготовку проведення на території громади заходів до 

дня Міста та Дня Незалежності України, враховуючи велике історичне значення здобуття 

Україною державної незалежності та важливість подальшої розбудови суверенної, 

демократичної, соціальної, правової держави, утвердження національної ідеї в суспільстві, 

виховання патріотизму та любові до рідного міста та згідно ст. 27, 53 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до Програми забезпечення 

культурно-масових заходів Маловисківської міської ради та її  виконавчих органів на 

2016-2020 роки»  виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Утворити організаційний комітет з підготовки і відзначення 27-ої річниці Незалежності 

України та по святкуванню Дня міста (додаток 1).  

2. Затвердити заходи по відзначенню 27-ої річниці Незалежності України та святкуванню 

Дня міста (додаток 2). 

3. Затвердити кошторис витрат на організацію масових заходів по відзначенню 27-ої 

річниці Незалежності України та по святкуванню Дня міста (додаток 3).  

4. Відділу економіки, фінансів та бухгалтерського обліку (Піньковська О.О.), відділу  

культури та туризму виконавчого комітету міської ради (Рижикова Ю.О.) профінансувати 

заходи за рахунок коштів, передбачених в міському бюджеті на реалізацію «Програми 

забезпечення культурно-масових заходів Маловисківської міської ради та її  виконавчих 

органів на 2016-2020 роки»,  згідно з кошторисом. 

            5. Структурним підрозділам міської ради та комунальним підприємствам забезпечити 

виконання вищезазначених заходів та їх широке висвітлення в засобах масової інформації. 

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

питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                      Ю.Л.Гульдас 

  

 

 



 

Додаток 1 

до рішення  виконкому  

                                                                                                                    від 12.07.2018 р. № 267    

 

Склад 

організаційного комітету з підготовки та відзначення  

27-ої річниці Незалежності України та святкування Дня міста 

 

 

1.  Гульдас Ю.Л.  Міський голова, голова оргкомітету;  

 

2.  Бакалінський О.М. Перший заступник міського голови;  

 

3.  Жовтило А.В. Заступник міського голови, заступник голови оргкомітету;  

 

4.  Постолюк Л.А. Секретар міської ради; 

 

5.  Линник Л.І. Керуючий справами; 

 

6.  Пісний С.А. Завідувач сектору містобудування та архітектури відділу 

житлово-комунального господарства;  

 

7.  Лисенко В.П. Директор комунального підприємства «Мала Виска МКП»; 

 

8.  Бондаренко А.І. Директор стадіону «Колос» 

 

9.  Рижикова Ю.О. Начальник відділу культури та туризму виконавчого 

комітету міської ради; 

 

10. Берегуленко Т.М. 

 

 

11. Захватихата П.В.                               

 

 

12. Шпак А.В. 

 

 

13. Кузьмич В.П. 

 

14. Король Л.Т. 

Начальник загального відділу виконавчого комітету міської 

ради, секретар оргкомітету;  

 

Начальник служби у справах дітей виконавчого комітету 

міської ради; 

 

Начальник відділу освіти, молоді та спорту виконавчого 

комітету міської ради; 

 

Директор Маловисківського ДЮЦ «Вись»; 

 

Директор Маловисківської ДШМ; 

  

14. Сливенко В.А. Інспектор з питань цивільного захисту та техногенної 

безпеки відділу ЖКГ виконавчого комітету міської ради; 

 

  

  

Керуючий справами                                                         Л.І.Линник 

  

 



 

 

Додаток 2 

до рішення  виконкому  

                                                                                                                    від 12.07.2018 р. № 267    

 

Заходи 

з підготовки та відзначення 27-ої річниці Незалежності України  

та святкування  Дня міста 24.08.2018 р. 

 

1. Підготовку та організацію святкових заходів з нагоди 27-ої річниці  Незалежності 

України та 266-ої річниці міста Мала Виска використати для налагодження успішної 

реалізації завдань  соціально-економічного розвитку, консолідації та демократизації 

суспільного життя громади, зміцнення державотворчої ідеї, національного патріотичного 

та духовного виховання молодого покоління. 

 

2. Широко висвітлювати тему незалежності України, трудових, спортивних, 

культурних досягнень у засобах масової інформації. 

Серпень-вересень, далі протягом року. 

Відповідальні: Берегуленко Т.М., Васильєв С.А., Юрін О.М. 

 

3. Управлінням та відділам міської ради: 

          3.1. Відділ житлово-комунального господарства та КП «Мала Виска МКП» 

- Прикрасити вулиці державними прапорами. 

Відповідальний:  Лисенко В.П. 

- Розмістити на міських біг-бордах святкові  постери. 

До 20.08.2018 р. 

Відповідальний:  Лисенко В.П. 

- Провести  благоустрій територій громади, місць масового відпочинку та  в’їзних  стел. 

До 20.08.2018 р. 

Відповідальний: Лисенко В.П. 

- Забезпечити підключення звукопідсилювальної апаратури для проведення святкового 

концерту на міському стадіоні. 

24.08.2018 р.  

Відповідальний: Пісний С.А. 

- Забезпечити наявність додаткових сміттєвих баків та облаштування туалету на території 

міського стадіону. 

До 24.08.2018 р. 

Відповідальний: Лисенко В.П. 

 

             3.2. Відділ освіти, молоді та спорту: 

- Забезпечити організацію  проведення  спортивно-масових заходів, присвячених 

святкуванню 27-ої річниці  Незалежності України та 266-ої річниці міста Мала Виска 

23-24.08.2018 р.  

Відповідальна: Шпак А.В. 

- Забезпечити організацію дитячих розваг (аніматори, дитяча дискотека) у міському 

парку. 

24.08.2018 р.  з 10.30 год. 

Відповідальна: Шпак А.В. Кузьмич В.П. 
 

                

   
3.3.

  
Відділ культури  та туризму: 

 



 

- Забезпечити виготовлення   святкових постерів. 

До 15.08.2018р. 

Відповідальна: Рижикова Ю.О. 

- Організувати забезпечення технічним, звуковим та світловим обладнанням святкових 

заходів. 

24.08.2018 р.    

- Забезпечити організацію проведення «Каша-фесту» та розважальних святкових заходів у 

міському парку. 

24.08.2018 р.  10.30 

Відповідальна: Рижикова Ю.О. 

- Забезпечити організацію проведення «Караоке на фонтані» у міському парку. 

24.08.2018 р.  о 11.30 год. 

Відповідальна: Рижикова Ю.О. 

- Провести   урочистості  та святковий концерт. 

24.08.2018 р. 19
00

 

Відповідальна: Рижикова Ю.О. 

- Провести акцію «Морозиво від міського голови!». 

24.08.2018 р. 20
00

 

Відповідальна: Рижикова Ю.О.     

- Виставка декоративно-ужиткового мистецтва 

24.08.2018 р. 10
00

 

Відповідальна: Рижикова Ю.О.     

- Святковий парад вишиванок 

24.08.2018 р. 10
00

 

Відповідальна: Рижикова Ю.О.     

 

        

           3.4. Загальний відділ 

- Виготовити та направити  адресатам привітання з Днем Незалежності та запрошення на 

святкування 266-ої річниці міста Мала Виска 

- Підготувати телефонограму  та листи-запрошення щодо заходів з нагоди Дня 

Незалежності та Дня міста і забезпечити їх доставку всім керівникам підприємств, установ  

та організацій,  учасникам АТО. Попередити всі підприємства, організації, установи щодо 

вивішення державних прапорів. 

- Підготувати листи до керівників Української Православної Церкви Київського 

Патріархату з проханням щодо проведення в  храмах молебнів за Україну та народ 

України. 

До 19.08.2018 р. 

Відповідальний: Васильєв С.А. 

- Підготувати розпорядження для нагородження кращих працівників міста. 

До 10.08.2018 р. 

Відповідальна: Берегуленко Т.М.,  

- Забезпечити оновлення державної символіки України в навчальних закладах, міських 

установах та організаціях, закладах культури. Поновити  тематичні книжкові виставки 

бібліотек, присвячених 27-ій річниці Незалежності України та 266-ої річниці міста Мала 

Виска. 

Серпень, вересень 2018 р. 

Відповідальні: Рижикова Ю.О., Шпак А.В. 

- Організувати автопробіг по пам’ятним місцям громади та місцям поховань героїв АТО. 

23.08.2018 р. 10
00

 

Відповідальний: Васильєв С.А. 

 



 

        

4. Забезпечити чергування бригад швидкої допомоги та рятувальної служби під час 

проведення заходів з нагоди Дня Незалежності України та Дня міста. 

з 19
00

 до 24
00

 24.08.2018 р. 

Відповідальний: Сливенко В.А. 

 

5. Забезпечити організацію обмеження руху транспорту для проведення святкової 

ходи 24 серпня (з 10.00 до 10.30) та чергування представників поліції для підтримання 

правопорядку  в місті під час проведення заходів до Дня Незалежності України та 266-ої 

річниці міста Мала Виска. 

23-24.08.201 р. 

Відповідальний: Захватихата П.В. 

 

 

 

 

 

Керуючий справами                                                                            Л.І.Линник 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  Додаток 3 

                                                                                                            до рішення виконкому 

  від 12.07.2018 р.№ 267 

 

 

Кошторис витрат  

для  організації та проведення  міського свята - День міста Мала Виска та 27-а річниця 

Незалежності України  

 

№ 

з/п 

                                Найменування заходів Витрати 

 (тис. грн.) 

Розпорядни

к коштів 

1. 

 

Оплата послуг проведення  та технічного 

забезпечення свята (сцена, звук, світло, виступ 

Олександра Кварти) 

65000,00 Відділ 

культури та 

туризму 

2. Оплата послуг вогняного шоу 18000,00 Відділ 

культури та 

туризму 

3. Організація підтримання театральних і концертних 

заходів 

10000,00 Міська рада 

4. Поліграфічна та сувенірна продукція, подарунки, 

нагороди 

10000,00 Міська рада 

5. Виготовлення бігбордів, банерів, стенду (Молода 

людина року 2018), рекламної продукції 

8000,00 Міська рада 

6. Квіти для вручення, для покладання до пам’ятних 

місць громади, могил учасників АТО 

2000,00 Відділ 

культури та 

туризму 

7. Морозиво для дітей, продукти для фестивалю каші. 15000,00 Відділ 

культури та 

туризму 

 ВСЬОГО: 128 000,00  

 

 

 

 

Керуючий справами                                                                                         Л.І.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 липня 2018 року № 268 

м. Мала Виска 

 

Про організацію та проведення  

дня с-ща Вишневого та 

дня села Краснопілка 

 

________________________________ 

   

            Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Жовтило А.В., з метою популяризації кращих національних 

традицій, звичаїв та обрядів українського народу, організації змістовного дозвілля жителів 

сільських територій громади, згідно з Програмою  забезпечення культурно-масових 

заходів Маловисківської міської ради та її  виконавчих органів на 2016-2020 роки», 

керуючись ст, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

коміте міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Підготувати та провести свято Дня с-ща Вишневого16.09. 2018 року  в с-щі 

Вишневому та Дня села Краснопілка (свято борщу) 09.09.2018 року в с. 

Краснопілка. 

2. Виділити кошти на підготовку та проведення заходів в сумі 4000 (чотири тисячі) 

грн. відповідно до кошторису витрат згідно з додатком 1. 

3. Відділу фінансів, економіки та бухгалтерського обліку міської ради видатки у 

сумі 4000,00 грн. профінансувати за рахунок коштів, передбачених в міському 

бюджеті на 2018 рік на виконання Програми щодо забезпечення проведення 

культурно – масових заходів Маловисківської міської ради та її  виконавчих 

органів на 2016-2020 роки. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                            Ю.Гульдас 

  

 

 

 



 

 
  Додаток 1 

                                                                                                            до рішення виконкому 

  від 12.08.2018 р.№ 268 

 
 

 

Кошторис витрат  

 до святкування дня с-ща Вишневого 

та дня с.Краснопілка 

 у 2018 році 

 
№ 

з/п 

                                Найменування заходів Витрати 

 (тис. грн.) 

1 

 

Придбання атрибутів, призів, нагород для 

проведення розваг, конкурсів та музично-

розважальної програми в с-щі Вишневе. 

2000,00 

2 Придбання атрибутів, призів, нагород для 

проведення розваг, конкурсів та музично-

розважальної програми в с. Краснопілка 

2000,00 

 ВСЬОГО: 4000,00 

 

 

Керуючий справами                                                                      Л.І.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 липня 2018 року                             № 269 

м. Мала Виска 

 

Про виділення грошової 

допомоги на відшкодування 

компенсації за проїзд окремим 

пільговим категоріям громадян 

на приміських маршрутах, які 

проживають на території 

Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної 

громади 

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

 

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

Маловисківської міської ради від 22.12.2016 року № 449 « Про затвердження Програми 

відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на 

приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом по 

Маловисківській міській раді на 2017-2020 роки»»,   виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 

1. Надати матеріальну допомогу для відшкодування витрат за проїзд пільговій 

категорії громадян на приміських маршрутах загального користування, згідно доданих 

списків на загальну суму 7615,22 грн.  

2.   Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3035 «Компенсаційні 

виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян». 

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

питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                              Ю.Л.Гульдас 

 

 

 

 



 



 

 

Додаток № 1 

Рішення виконавчого комітету 

№ 269 від 12.07.2018 року 

 

 

Відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій 

громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом  

по Маловисківській міській раді за червень 2018 рік КФК 0113033 

"Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян" 

 
«АТ "Ощадбанк» 

№ п/п 
№ 

папка/ 

справа 
П.І.Б. Паспорт 

Ідентифіка

ційний код 

Особовий 

рахунок 
Адреса 

(Кіль-

кість 

білетів) 
 

1.  1/3      8 85,44 

2.  2/21      8 85,44 

3.  5/97      8 85,44 

4.  5/98      8 85,44 

5.  1/7      8 85,44 

6.  2/22      8 73,24 
7.  5/83      8 85,44 

8.  6/102      8 85,44 

9.  7/130      8 85,44 

10.  7/131      8 85,44 

11.  6/112      8 85,44 

12.  1/17      8 85,44 
13.  5/96      8 85,44 
14.  1/13      8 85,44 

15.  1/14      8 85,44 

16.  2/26      8 85,44 

17.  4/74      8 85,44 

18.  7/124      8 85,44 
19.  5/85      8 85,44 



 

20.  3/56      8 85,44 

21.  6/118      8 85,44 

22.  6/107      8 85,44 

23.  6/108      8 61,04 

24.  6/101      8 61,04 
25.  2/37      8 85,44 
26.  3/58      8 85,44 

27.  3/59      8 61,04 

28.  2/40      8 85,44 

ВСЬОГО: 2,306,92 

 

   Керуючий справами                                                                                                                                                                                Л.І. Линник  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток № 2 

Рішення виконавчого комітету 

№ 269 від 12.07. 2018 року 

 

Відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій 

громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом  

по Маловисківській міській раді за червень 2018 рік КФК 0113033 

«Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян«Райффайзен Банк Аваль» 

№ 

п/п 

№ 

папка/ 

справа 
П.І.Б. Паспорт 

Ідентифіка

ційний код 

Особовий 

рахунок 
Адреса 

(Кіль-

кість 

білетів) 
Сума 

29.  1/12        

30.  1/1      8 85,44 

31.  3/43      8 85,44 

32.  4/65      8 85,44 

33.  1/4      8 85,44 

34.  1/5      8 85,44 
35.  7/129      8 85,44 

36.  1/11      8 85,44 

37.  3/46      8 85,44 

38.  3/51      8 85,44 

39.  4/77      8 85,44 

40.  1/19      8 85,44 
41.  7/126      8 85,44 
42.  2/32      8 85,44 

43.  5/100      8 79,34 

44.  4/64      8 73,24 

45.  6/105      8 85,44 
ВСЬОГО: 1,348,74 

  Керуючий  справами                                                                                                                                                                              Л.І. Линник  

 

 

 



 

 
Додаток № 3 

Рішення виконавчого комітету 

№ 269  від 12.07.2018 року 

 

Відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій 

громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом  

по Маловисківській міській раді за червень 2018 рік КФК 0113033 

«Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» 

 
ПАТ КБ «Приват Банк» 

№ 

п/п 

№ 

папка/ 

справа 
П.І.Б. Паспорт 

Ідентифіка

ційний код 

Особовий 

рахунок 
Адреса 

(Кіль-

кість 

білетів) 
Сума 

46.  ½      8 85,44 

47.  6/109      8 85,44 

48.  6/110      8 63,14 

49.  1/6      8 85,44 

50.  1/8      8 85,44 
51.  4/78      8 85,44 
52.  5/93      8 85,44 

53.  4/75      8 49,04 

54.  6/106      8 85,44 

55.  2/23      8 85,44 

56.  
1/10/ 

6/119 
     8/8 170,88 

57.  3/45      8 85,44 

58.  4/73      8 85,44 

59.  6/111      8 85,44 
60.  6/120      8 85,44 

61.  3/49      8 85,44 

62.  6/113      8 85,44 

63.  3/50      8 44,13 



 

64.  5/86        

65.  1/16        

66.  7/122        

67.  5/82        

68.  6/103        
69.  7/125        
70.  2/25        

71.  3/52/92        

72.  5/84        

73.  2/27        

74.  2/28        

75.  1/18        
76.  2/29        

77.  4/70        

78.  2/30        

79.  4/61        

80.  4/62        

81.  3/55        
82.  5/91        
83.  2/31        

84.  2/33        

85.  2/34        

86.  2/35        

87.  3/57        
88.  7/127        
89.  2/36        

90.  2/39        

91.  5/88        
ВСЬОГО: 3959,56 

 

   Керуючий справами                                                                                                                                                                                Л.І. 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  липня 2018 року                              № 270 

м. Мала Виска 

 

Про надання дозволу ФОП 

Шовкопляс Сергію 

Миколайовичу на розміщення 

дитячих атракціонів та святкової 

торгівлі 24 серпня 2018 року в 

місті Мала Виска 

 

 Розглянувши клопотання ФОП Шовкопляс Сергія Миколайовича від 06.07.2018 року 

№ 309 « Про надання дозволу на розміщення дитячих атракціонів та святкової торгівлі під 

час проведення заходів до Дня міста та Дня Незалежності України в місті Мала Виска» з 

доданими документами, з метою організації дозвілля та відпочинку жителів Маловисківської 

міської об'єднаної територіальної громади під час організації та проведення заходів до Дня 

міста Мала Виска та Дня Незалежності України, керуючись підпунктом 7 пункту «а» статті 

30, підпунктом 3 пункту «б» статті 38, статтею 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати дозвіл ФОП Шовкопляс Сергію Миколайовичу на розміщення дитячих 

атракціонів та святкової торгівлі на території  міського стадіону «Колос» в м. Мала 

Виска – 24 серпня 2018 року  

 

2. Зобов’язати ФОП Шовкопляс Сергія Миколайовича: 

 

 - дотримуватися під час експлуатації атракціонів та святкової торгівлі всіх санітарно-

гігієнічних норм, норм з охорони праці та вимог безпеки життєдіяльності згідно 

чинного законодавства України;  

          -  узгодити місце розташування атракціонів та укласти договір на вивезення 

             побутових відходів з КП «Мала Виска Водоканал»; 

-  після завершення роботи (демонтажу спеціальних конструкцій атракціонів)   

    впорядкувати територію та привести її в належний санітарний та естетичний стан. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 

голови Бакалінського О.М. 

 

Міський голова                                                                                         Ю.Л. Гульдас 



 

 
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 липня  2018 року                              № 271 

м. Мала Виска 

 

Про зміну номера житлового будинку за  

адресою: м. Мала Виска  вул. Велігіна 

 

 Розглянувши заяву гр. Онуфрійця А.Т., який проживає в м. Мала Виска по 

вулиці Велігіна буд.91,  з проханням змінити нумерацію житловому будинку по вулиці 

Велігіна в Мала Виска, з номера 83  на номер 91,  в зв’язку з технічною помилкою в 

технічному паспорті на житловий будинок, відповідно до статті 40 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В : 

 

1. Змінити нумерацію житловому будинку по вул.Велігіна у місті Мала Виска з номера 83  на 

номер 91. 

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

змін до технічної документації житлового будинку. 

3. Гр. Онуфрійця А.Т.  внести відповідні зміни до Єдиного Державного реєстру . 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М. 

 

 

 

                  

Міський голова                                                                                       Ю.Л.Гульдас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
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 липня  2018 року                                    № 272 

м. Мала Виска 

 

Про надання дозволу  на проведення 

робіт по  підрізуванню  гілок та 

пониженню крони дерев на території 

Маловисківської міської об’єднаної  

територіальної громади 

 

 Розглянувши заяву гр. Кавуна Віталія Анатолійовича , який проживає за адресою: 

пров.Дружби, 6, м .Мала Виска від 09 липня  2018 року  вх. № 18/669- К, з  проханням надати 

дозвіл  на проведення робіт по підрізуванню гілок та пониженню крони  2  (двох) дерев по 

пров. Городському в с. Первомайське, Маловисківського району, біля бувшого клубу, 

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 підрізуванню гілок та пониження 

крони дерева  (акт № 23 від 10.07.2018 року), виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В:  

 

1. Надати дозвіл гр.Кавуну Віталію Анатолійовичу  на проведення робіт по 

підрізуванню  гілок та пониження крони на 2  (двох) деревах  породи  «Тополя»,  які 

знаходяться в с.Первомайське   по пров. Городському, Маловисківського району, біля 

бувшого клубу, на території Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади. 

 

2. Попередити гр. Кавуна Віталія Анатолійовича  дотримуватися правил безпеки при 

проведенні вищевказаних робіт. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  старосту села Первомайське 

Первомайського старостинського округу  Маловисківської міської ОТГ Тупаленко Наталію 

Вікторівну,  згідно розподілу повноважень. 

 

 

Міський голова                                                                                   Ю.Л.Гульдас 

 

 

 

 

 

 



 

 
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 липня 2018 року                                      № 273 

м. Мала Виска 

 

 

Про затвердження Положення та склад  комісії  

 у сфері регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього середовища 

 

  З метою досягнення економічних і соціальних результатів, збільшення надходжень від 

плати за землю, захисту міської ради від несумлінних землекористувачів, що ухиляються від 

вчасного укладання договорів оренди, недопущення безоплатного використання земельних 

ділянок державної та комунальної власності, що призводить до втрат міського бюджету, 

визначення та відшкодування збитків, завданих Маловисківській міській об’єднаній 

територіальній громаді  внаслідок порушення порядку здійснення господарської діяльності  в 

сфері землекористування,  вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 

року № 284 «Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та 

землекористувачам», Земельного Кодексу України , Податкового кодексу України, 

Цивільного кодексу України, Закону України «Про оренду землі», керуючись ст.33,40,59 

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

 

ВИРІШИВ: 

 

 1. Затвердити Положення про комісію у сфері  регулювання земельних відносин  та 

охорони навколишнього середовища, згідно додатку 1. 

 

 2. Створити постійно діючу комісію, у сфері  регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища, у складі, згідно додатку 2. 

  

 3. Затвердити акт з визначення та відшкодування збитків власникам землі та 

землекористувачам  (Додаток 3).  

  

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

питань діяльності виконавчих органів міської ради  Бакалінського О.М. 

 

 

 

Міський голова                                  Ю.Л. Гульдас 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

до рішення виконкому 

міської ради 

від 12.07.2018 року № 273  

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію у сфері 

регулювання земельних відносин 

та охорони навколишнього середовища, 

з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам 

 

1. Це Положення визначає порядок роботи комісії із визначення та відшкодування 

збитків власникам землі та землекористувачам (далі – комісія). 

1.1. Комісія утворена виконавчим комітетом міської ради відповідно до повноважень, 

визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету 

Міністрів України від 19.04.1993 року № 284 «Про порядок визначення та відшкодування 

збитків власникам землі та землекористувачам», з метою посилення контролю за 

використанням земель, створення єдиних організаційно-правових та економічних засад 

визначення розмірів збитків власникам землі та землекористувачам. 

1.2. Склад комісії та Положення про комісію затверджуються рішенням виконавчого 

комітету міської ради. 

 Комісія утворюється у складі голови комісії, заступника голови комісії, 

секретаря та членів комісії. Головою комісії є заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради. 

Персональний склад комісії затверджується виконавчим комітетом міської ради і 

функціонує протягом здійснення ним своїх повноважень. Зміни до складу комісії вносяться 

за пропозицією голови комісії та затверджуються рішенням виконавчого комітету міської 

ради. 

До складу комісії включаються представники територіального органу земельних 

ресурсів, органу у справах містобудування і архітектури, управління фінансів та інших 

структурних підрозділів міської ради. 

1.3. Комісія утворюється і працює на громадських засадах та на засадах колегіальності 

у прийнятті рішень, відсутності конфлікту інтересів між її членами та їх неупередженості. 

Діяльність комісії базується на принципах добровільності, рівноправності її членів, 

законності, гласності, демократизму. 

2. Комісія у своїй діяльності керується: Конституцією України, Земельним кодексом 

України, Податковим кодексом України, Цивільним кодексом України, Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 19 

квітня 1993 року № 284 «Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі 

та землекористувачам» іншими законодавчими та нормативними актами а також даним 

Положенням. 

3. Повноваження усіх запрошених на засідання комісії осіб повинні бути належним 

чином оформлені та підтверджені (довіреність, паспорт та інше). 

3.1. При відсутності представників підприємств, установ, організацій та громадян на 

засіданні комісії, заяви подані  до комісії розглядаються, за умови наявності доказу їх 

повідомлення про час і місце проведення засідання комісії. 

4. Формою роботи комісії є засідання. Роботу комісії організує голова комісії. 

5. Голова комісії: 

5.1. Подає  та погоджує з міським головою щотижневі плати перевірок. 

Забезпечує, в разі надходження заяв, скликання засідань комісії. 

5.2. Визначає коло питань, що вирішуються на черговому засіданні. 

5.3. Дає доручення членам комісії та перевіряє їх виконання. 



 

5.4. Керує діяльністю комісії. 

5.5. Проводить її засідання, головує на них. 

5.6. Підписує документи комісії від її імені. 

6. За відсутності голови комісії, його функції здійснює заступник голови. 

7. Секретар комісії призначається рішенням виконавчого комітету та: 

7.1. Здійснює організаційне і документальне забезпечення роботи комісії. 

7.2. Здійснює повідомлення членів комісії про її засідання. 

7.3. Веде протокол засідання комісії. 

7.4. Подає на затвердження виконавчому комітету Маловисківської міської ради 

оформлений за результатами роботи комісії акт протягом трьох днів з моменту його 

підписання. 

7.5. Здійснює контроль за направленням затвердженого рішенням виконавчого 

комітету міської ради акту комісії зацікавленим особам. 

8. Засідання комісії вважається правомочним, за умови присутності на засіданні більш 

ніж половини членів  від загального складу комісії. 

9. Відповідно до покладених на комісію завдань здійснює розгляд питань щодо: 

 Визначення врожайності , а саме -  кількість рослинницької продукції, одержуваної з 

одиниці площі. Урожайність для культур відкритого ґрунту розраховуватиметься 

в центнерах з гектару (ц/га), а в теплично-парниковому виробництві — в кг з 1 м². Види 

врожайності. 

У плануванні, обліку і економічному аналізі комісії використовувати кілька показників 

врожайності: 

потенційна врожайність - максимальна кількість продукції, яку можна отримати з 1 га 

при повній реалізації продуктивних можливостей сільськогосподарської культури або 

сорту. Потенційна врожайність обчислюється до ідеальних і звичайних умов 

сільськогосподарськими науково-дослідними установами. Показник потенційної 

врожайності використовують для визначення раціональної структури землеробських 

галузей, набору сортів і сільськогосподарських культур в господарстві; 

планова врожайність - кількість продукції, яку можна отримати з 1 га в конкретних 

господарських умовах. Планова врожайність визначається до посіву з урахуванням 

потенційних можливостей сорту, досягнутого рівня врожайності, родючості ґрунту, 

забезпеченості господарства технікою, мінеральними добривами тощо; 

очікувана врожайність - передбачуваний збір продукції, який визначається в окремі 

періоди зростання і розвитку сільськогосподарських культур за густотою стеблостою і 

загальним станом рослин. Вимірюється в ц з 1 га або оціночно: висока, середня, низька, 

на рівні минулого року і т. д. Показник очікуваної врожайності використовують для 

планування агротехнічних заходів; 

врожайність на корені (біологічна врожайність) - кількість вирощеної продукції, 

встановлену вибірково - або окомірно-оцінним методом, або методом взяття проб (до 

збирання врожаю, або розрахунково-балансовим методом (після збирання врожаю) за 

даними про фактичний намолот і втрати в процесі збирання . Показник біологічної 

урожайності використовують в економічному аналізі для вишукування резервів 

зниження втрат врожаю на прибиранні; 

фактичний збір - врожайність, яка визначається за оприбуткованою або чистою (після 

обробки) вагою вирощеної продукції в розрахунку на 1 га посівної, весняної 

продуктивної або фактично зібраної площі. 

 

 визначення та відшкодування збитків, заподіяних територіальній громаді 

внаслідок порушення земельного законодавства та готує пропозиції щодо 

відшкодування збитків, заподіяних територіальній громаді внаслідок порушення 

земельного законодавства та вносить їх на розгляд виконавчого комітету міської ради. 

10. Комісія має право: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%8E%D1%87%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D2%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0


 

10.1. Одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади,  

сільгоспвиробників, підприємств, установ, організацій відповідну інформацію, довідкові та 

інші матеріали у межах своєї компетенції та згідно з чинним законодавством України. 

10.2. Звертатись із запитами, залучати до роботи та запрошувати на свої засідання 

працівників органів виконавчої влади, управлінь, об’єднань, підприємств, організацій та 

установ незалежно від форм власності, відповідно до чинного законодавства України. 

10.3. Співпрацювати щодо вирішення покладених на неї завдань з структурними 

підрозділами міської ради, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм 

власності та громадянами; 

10.4. Залучати для участі у роботі представників підприємств, установ, організацій 

міста (за погодженням з їх керівниками), а також громадян. 

11. Основним завданням комісії є вирішення питань щодо відшкодування: 

- збитків, заподіяних вилученням або тимчасовим зайняттям земельних ділянок, що 

належать територіальній громаді; 

- збитків за погіршення якості земель або приведенням їх у непридатність для 

використання за цільовим призначенням у результаті негативного впливу, спричиненого 

діяльністю підприємств, установ, організацій та громадян; 

11.1. Відшкодуванню полягають: 

- неодержані доходи, що могла би отримати територіальна громада населених пунктів 

Маловисківської міської ради  та Маловисківської ОТГ із земельних ділянок комунальної 

форми власності, внаслідок їх тимчасового зайняття, обмеження прав та інше. 

12. Порядок визначення розміру та відшкодування збитків власникам землі та 

землекористувачам визначається цим Положенням: 

12.1. Відшкодуванню підлягають: збитки власників землі і землекористувачів, у тому 

числі орендарів, включаючи і неодержані доходи. 

         Неодержаний доход – це доход (податки), який міг би одержати власник 

землі (Маловисківська міська рада) у формі податку, орендної плати або земельного 

податку, із земельної ділянки і який він (власник землі) не одержав внаслідок 

заниженого показника врожайності одержаного з  одиниці площі, яку обробляє, 

неповної або несплати за її користування (в тому числі за самовільне або тимчасове 

зайняття, обмеження прав, погіршення якості землі або приведення її у непридатність 

для використання за цільовим призначенням у результаті негативного впливу, 

спричиненого діяльністю підприємств, установ, організацій та громадян тощо). 

12.2. Збитки відшкодовуються власникам землі і землекористувачам, у тому числі 

орендарям, підприємствами, установами, організаціями та громадянами, що їх заподіяли, за 

рахунок власних коштів не пізніше одного місяця після затвердження виконавчим комітетом 

міської ради актів  комісії. 

12.3. Розміри збитків визначаються у повному обсязі (відповідно до реальної вартості 

майна на момент заподіяння збитків, проведених витрат на поліпшення якості земель, з 

урахуванням ринкової або відновної вартості). 

12.4. Розмір збитків при використанні земель без оформлення правовстановлюючого 

документа, що  посвідчує  право оренди  (користування) земельної ділянки, дорівнює сумі, 

яка могла б надійти до місцевого бюджету у разі, якщо б зазначений договір був укладений 

між орендарем та орендодавцем, або у разі, якщо був би здійснений розрахунок плати за 

землю. Розмір збитків нараховується на підставі даних нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки. 

            Розмір збитків за тимчасове заняття земельної ділянки без належного 

оформлення правовстановлюючих документів на право користування земельною ділянкою (в 

т.ч. без укладання договору оренди) розраховується за формулою:  

Нго1м2*Sзаг*Рв/12 = сума збитків за місяць 

де: 



 

Нго1м2 - нормативна грошова оцінка квадратного метра відповідної земельної 

ділянки (за відповідний період); 

Sзаг - загальна площа відповідної земельної ділянки яка використовується без 

правовстановлюючих документів. 

Рв - розмір відсотків від нормативної-грошової оцінки землі, які застосовуються 

відповідно до Податкового Кодексу України та Положення про плату за землю на території 

Маловисківської міської ради та Маловисківської ОТГ. 

12 – кількість місяців  в календарному році.  

11.5. Якщо користування земельною ділянкою здійснювалось більш ніж один 

календарний рік, розмір збитків підлягає індексації відповідно до положень Податкового 

кодексу України. 

11.6. У разі, якщо підприємство, установа, організація чи громадянин, по якому 

проводиться перевірка, частково здійснював плату за землю і це підтверджується листом 

Державної фіскальної служби, то розмір збитку визначається як різниця між неодержаною в 

бюджет та сплаченою сумою. 

11.7. Комісія здійснює контроль за виконанням актів, затверджених виконавчим 

комітетом міської ради. 

12. Рішення комісії приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів 

присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівності голосів, голос голови комісії є 

вирішальним. Рішення комісії вносяться до протоколу засідання, що підписується головою і 

секретарем комісії. 

13. Під час засідань комісії ведеться протокол. 

14. Результати роботи комісії щодо визначення розміру збитків власникам землі та 

землекористувачам оформляється відповідним актом (Додаток 3), який підписуються всіма 

членами комісії. В разі незгоди члена комісії зі змістом акту, він підписує акт з 

зауваженнями, що долучаються до нього. 

15. При відсутності окремих членів комісії з поважних причин (відпустка, 

відрядження тощо) беруть участь у роботі комісії і підписують акт інші уповноважені 

представники відповідних установ і організацій, про повноваження яких зазначається у 

протоколі засідання комісії. 

16. Акт комісії щодо визначення розмірів збитків власникам землі та  

землекористувачам затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради. 

17. Затверджений рішенням виконавчого комітету міської ради акт комісії протягом 

п’яти робочих днів направляється зацікавленими особам. 

18. Адреса комісії для надсилання кореспонденції : вул. Спортивна, 6, м.Мала Виска, 

Кіровоградська область, 26200. 

19. Ліквідація та реорганізація комісії здійснюється за ініціативою виконавчого 

комітету міської ради та в інших випадках, передбачених законодавством України. 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами                                   Л.І. Линник 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 2 

до рішення виконкому 

міської ради 

від 12.07.2018 року № 273 

СКЛАД 

комісії у сфері 

регулювання земельних відносин 

та охорони навколишнього середовища 

 

Бакалінський  

Олександр Михайлович             перший  заступник міського голови, 

                                                                  голова комісії 

     

Цибульський Ігор Анатолійович  начальник відділу земельних 

      відносин міської ради, 

      заступник голови комісії 

 

Береза Євгеній Юрійович             спеціаліст відділу соціального 

                                                                      захисту населення, праці та  

                                                                      охорони здоров»я міської ради, 

                                                                      секретар комісії     

Члени комісії 

 

Захватихата Тетяна            спеціаліст юрист  

Валеріївна              міської ради 

 

Брехунець Олександр Павлович             головний спеціаліст 

                                                                    Агропромислового розвитку 

                                                                    Маловисківської РДА 

 

Похила Лариса Василівна    начальник сектору фінансів 

  (при необхідності)  міської ради  

 

Пісний Сергій Анатолійович               завідувач сектору містобудування 

                  (при необхідності)                    та архітектури міської  ради,   

                                                                   

Федоренко Галина Вікторівна              начальник сектору соціально  

                                                                      економічного розвитку, інвестицій та  

(при необхідності)                         проектної діяльності міської ради    

 

По кожній території окремо: 

Тупаленко Наталя Вікторівна                  староста села Первомайське 

 

Шамка Людмила Валеріївна                    староста села Паліївка 

 

 

Кашпуровський Олександр  

Миколайович                                 староста села Олександрівка 

 

За згодою                 представник відділу Держгеокадастру 

                                                                   у Маловисківському районі 



 

             За згодою                    представник Маловисківського   

      відділення Новоукраїнської ОДПІ 

                                                                       ГУ ДФС у Кіровоградській області 

        

      власник землі або представник 

                                                                      землекористувачів, яким заподіяно  

                                                                      збитки, чи де буде  проходити 

                                                                       перевірка 

        

      представник(и) підприємств, 

                                                                       установ,організацій та громадян, з  

                                                                      вини яких  завдані збитки та які  

                                                                      будуть їх відшкодовувати. 

   

 У разі, коли збитки заподіяні погіршенням якості земель або приведенням їх у 

непридатність для використання за цільовим призначенням, до складу комісії головою 

комісії включаються також представники територіальних органів Держсільгоспінспекції, 

санітарно-епідеміологічних і природоохоронних органів. 

  

 

Керуючий справами                                  Л.І. Линник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 3 

до рішення виконкому 

міської ради 

від 12.07.2018 року № 273 

 

 

 

АКТ 

з визначення врожайності та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам 

 

«___»________20__  р                          м. Мала Виска 

 

 Комісія з визначення показника врожайності та/або відшкодування збитків власникам 

землі та землекористувачам створена відповідно до рішення виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради від_________ №________. 

 

у складі: 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

(П.І.Б. членів Комісії) 

Власник землі та/ або землекористувач, якому заподіяли збитки/ який занизив показник 

врожійності 

 

 

 

Особа, яка своїми діями завдала шкоду 

 

 

ВСТАНОВИЛА 

 

 1. Земельна ділянка, яку використовують 

розташована:_____________________________________________________ 

 2. Площа земельної ділянки, яка використовується ______________га 

 3. Підстава використання земельної ділянки_________________________ 

 4.Термін використання земельної 

ділянки__________________________________________________________ 

5. Показник врожайності з 1 га.: 

6.  Розмір збитків, завданих власнику землі або 

землекористувачу_________________________________________________ 

7. Термін що встановлений для сплати завданих збитків 

________________________________________________________________ 

 

Голова Комісії   ______________________________ (П.І.Б.) 

Члени Комісії   _______________________________ 

     _______________________________ 

     _______________________________ 

     _______________________________ 



 

     _______________________________ 

Секретар Комісії   _______________________________ 

 

 

Керуючий справами                                         Л.І. 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 липня 2018 року                                      № 274 

м. Мала Виска 

 

Про виділення коштів на 

поховання Г.О.С.   

 

Розглянувши заяву гр. Ф.В.М., паспорт ЕВ № --------, виданий Маловисківським РВ 

УМВСУ ------- року, що проживає за адресою:м. Мала Виска, вул. Є., № 65/1, з проханням 

виділити кошти на поховання його брата Г.О.С., який помер 03.07.2018 року і на час смерті 

ніде не працював, керуючись  ст..8 Закону України «Про поховання та похоронну справу», 

постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року № 99 „Про затвердження 

Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення 

померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого”, Положенням про порядок 

надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської 

територіальної громади, затвердженим рішенням міської ради № 774 від 31 липня 2014 року 

«Про внесення змін до рішення Маловисківської міської ради від 24.12.2010 року №12 «Про 

затвердження Положення про порядок надання одноразової матеріальної допомоги 

громадянам Маловисківської міської територіальної громади», виконком міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити кошти у розмірі 2000 (дві тисячі) гривень гр. Ф.В.М. на поховання брата  

гр. Г.О.С.. 

2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3240 „Інші видатки на 

соціальний захист”. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                  Ю. Л. Гульдас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
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 липня 2018 року                                      № 275 

м. Мала Виска 

 

Про виділення коштів на 

поховання Є. І.М.  

 

Розглянувши заяву гр. С.Н.М., паспорт ЕВ № -------, виданий Маловисківським РВ 

УМВСУ ------- року, що проживає за адресою:м. Мала Виска, вул. К., № 63, з проханням 

виділити кошти на поховання її брата Є.І.М., який помер 28.06.2018 року і на час смерті ніде 

не працював, керуючись  ст..8 Закону України «Про поховання та похоронну справу», 

постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року № 99 „Про затвердження 

Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення 

померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого”, Положенням про порядок 

надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської 

територіальної громади, затвердженим рішенням міської ради № 774 від 31 липня 2014 року 

«Про внесення змін до рішення Маловисківської міської ради від 24.12.2010 року №12 «Про 

затвердження Положення про порядок надання одноразової матеріальної допомоги 

громадянам Маловисківської міської територіальної громади», виконком міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити кошти у розмірі 2000 (дві тисячі) гривень гр. С.Н.М. на поховання брата 

гр. Є.І.М.. 

2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3240 „Інші видатки на 

соціальний захист”. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                  Ю. Л. Гульдас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
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 липня 2018 року                             № 276 

 

м. Мала Виска 

 

Про розгляд заяв громадян щодо надання 

пільг по батьківській платі за відвідування 

їхніми дітьми дошкільного навчального 

закладу міської ради «Чебурашка» м. 

Мала Виска 

 

 Розглянувши заяви громадян міської об’єднаної територіальної громади з проханням 

надати пільгу по батьківській платі за відвідування  їхніми дітьми дошкільного навчального 

закладу міської ради «Чебурашка» м. Мала Виска, врахувавши їх сімейний та фінансовий 

стан, те, що заявники – з багатодітних сімей, діти батьків, які є учасниками бойових дій, 

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, виконком міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Надати пільгу у розмірі 100 відсотків по батьківській платі за відвідування 

дошкільного навчального закладу міськради «Чебурашка» м. Мала Виска, на період з 1 

липня 2018 року по 1 липня 2019 року, наступним громадянам: 

- гр.Марциненко Марині Анатоліївні– її дочка Марциненко Варвара; 

- гр. Недільченку Сергію Григоровичу-його син Недільченко Олександр. 

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

дошкільного навчального закладу міськради «Чебурашка» м. Мала Виска, на період з 1 

липня 2018 року по 1 липня 2018 року, наступним громадянам: 

- гр. Уперенко Інні Василівні – її дочка: Уперенко Софія ; 

- гр.Божинській Олені Борисівні-її дочка Божинська Вікторія; 

- гр.Кудрі Наталії Леонідівні-син Кудря Леонід та дочка Кудря Катерина; 

- гр. Шостак Вікторії Сергіївні-дочка Шостак Єлизавета; 

- гр. Корвяковій Олені Андріївні-її син Корвяков Володимир. 

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

питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

  

Міський голова                                                                        Ю.Л.Гульдас 

 

 



 

 

 
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 липня 2018 року                             № 277 

 

м. Мала Виска 

 

Про розгляд заяв громадян щодо надання 

пільг по батьківській платі за відвідування 

їхніми дітьми дошкільного навчального 

закладу міської ради «Ромашка» м. Мала 

Виска 

 

 Розглянувши заяви громадян міської об’єднаної територіальної громади з проханням 

надати пільгу по батьківській платі за відвідування  їхніми дітьми дошкільного навчального 

закладу міської ради «Ромашка» м. Мала Виска, врахувавши їх сімейний та фінансовий стан, 

те, що заявники – з багатодітних сімей, діти батьки, яких є учасниками бойових дій, 

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, виконком міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Надати пільгу у розмірі 100 відсотків по батьківській платі за відвідування  

дошкільного навчального закладу міськради «Ромашка» м. Мала Виска, на період з 1 липня 

2018 року по 1 липня 2019 року наступним громадянам: 

- гр. Компанієць Євгеній Юрійович – його син Компанієць Максим; 

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

дошкільного навчального закладу міськради «Ромашка» м. Мала Виска, на період з 1 липня 

2018 року по 1 липня 2019 року наступним громадянам: 

- гр.. Мельниченко Юлії Володимирівні-її син Мельниченко Артем. 

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

питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                  Ю.Л.Гульдас  

; 

 

 

 

 

 



 

 

 
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 липня  2018 року                                   № 278 

 

м. Мала Виска 

 

Про виділення адресної 

одноразової грошової 

матеріальної допомоги членам 

сім”ї загиблого учасника 

Революції Гідності   

 

Розглянувши заяву гр. С.Л.М., паспорт ЕВ № -------, виданий Маловисківським РВ 

УМВСУ ------- року, що проживає за адресою: вул.Г., буд.№ 161, м. Мала Виска,  з 

проханням виділити одноразову адресну матеріальну допомогу, як сім”ї загиблого учасника 

Революції Гідності Смоленського Віталія Віталійовича, 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 2018-2020 року, затверджену рішенням міської ради № 1078 від 

31 травня 2018 року «Про внесення змін до Програми та Положення про надання 

одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018-2020 роки», виконком міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити одноразову адресну грошову допомогу гр. С.Л.М., як сім”ї загиблого 

учасника Революції Гідності С.В.В., у розмірі 5000 (п’ять тисяч) гривень. 

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

соціальний захист». 

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

питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                  Ю. Л. Гульдас 

 

 

 

 



 

 
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 липня  2018 року                                           № 279 

 

м. Мала Виска 

 

Про надання адресної одноразової 

матеріальної допомоги  громадянину 

К. М.М. 

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

 

 Розглянувши заяву громадянина К.М.М. (паспорт № --------- виданий 

Маловисківським РВ УМВС України ------- року), який проживає у м. Мала Виска по 

вул.О.К., буд.№ 140, з проханням надати матеріальну допомогу, як громадянину, який 

виявив бажання проходити військову службу в Збройних силах України та інших 

формуваннях за контрактом, строком на 3 (три), який набирає чинності з 04.06.2018 року, 

керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до  

«Програми та Положення про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020», затвердженої 

рішенням міської ради № 1078 від 31 травня 2018, виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Надати гр. К.М.М. 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. 

 

 

 

 

Міський голова                                                    Ю.Л.Гульдас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
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 липня  2018 року               № 280 

м. Мала Виска 

 

Про надання матеріальної 

допомоги на лікування гр.. 

Ш. Т.О.  

 

Розглянувши заяву гр. Ш.В.К. (паспорт ЕА ------- виданий Маловисківським РВ 

УМВСУ -------- року), який проживає в с. П. по вул. М.,буд.№ 5, з проханням надати 

допомогу на лікування його дружини гр.. Ш.Т.О., врахувавши скрутний матеріальний стан 

сім”ї, 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 2018-2020 року, затверджену 

рішенням міської ради № 1078 від 31 травня 2018 року «Про внесення змін до Програми та 

Положення про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки», виконком міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр.  Ш.В.К. одноразову грошову допомогу у розмірі 2000,00 (дві тисячі) 

гривень на лікування його дружини гр. Ш.Т.О.  

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

соціальний захист». 

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

питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                  Ю.Л.Гульдас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
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 липня  2018 року               № 281 

м. Мала Виска 

 

Про надання матеріальної 

допомоги на лікування гр..  

С.Т.Й.  

 

Розглянувши заяву гр. С.Т.Й. (паспорт ЕО ------виданий Новоодеським РВ УМВСУ ---

----- року), яка проживає в м. Мала Виска по вул. У., буд.№ 89, з проханням надати допомогу 

їй на лікування, врахувавши скрутний матеріальний стан заявниці, 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 2018-2020 року, затверджену рішенням міської ради № 1078 від 

31 травня 2018 року «Про внесення змін до Програми та Положення про надання 

одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018-2020 роки», виконком міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр.  С.Т.Й. одноразову грошову допомогу у розмірі 2000,00 (дві тисячі) 

гривень на лікування.  

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

соціальний захист». 

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

питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                  Ю.Л.Гульдас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
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 липня  2018 року               № 282 

м. Мала Виска 

 

Про надання матеріальної 

допомоги на лікування гр.. 

Ч. Л.Л.  

 

Розглянувши заяву гр. Ч.Л.Л. (паспорт ЕА ------- виданий Маловисківським РВ 

УМВСУ ------- року), яка проживає в м. Мала Виска по вул. М.,буд.№ 37, з проханням надати 

допомогу їй на лікування, врахувавши скрутний матеріальний стан та діагноз заявниці, 

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 2018-2020 року, затверджену рішенням міської 

ради № 1078 від 31 травня 2018 року «Про внесення змін до Програми та Положення про 

надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018-2020 роки», виконком міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

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

гривень на лікування.  

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

соціальний захист». 

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

питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                  Ю.Л.Гульдас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
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 липня  2018 року               № 283 

м. Мала Виска 

 

Про надання матеріальної 

допомоги на лікування гр. 

П. О.М.  

 

Розглянувши заяву гр. П.Н.Ю. (паспорт ЕВ ------------ виданий Маловисківським РВ 

УМВСУ ---------- року), яка проживає в м. Мала Виска по вул. І.С., буд.№ 116, з проханням 

надати допомогу на лікування її чоловіка гр.П.О.М., врахувавши скрутний матеріальний стан 

сім”ї,  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 2018-2020 року, затверджену 

рішенням міської ради № 1078 від 31 травня 2018 року «Про внесення змін до Програми та 

Положення про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки», виконком міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр.  П.Н.Ю. одноразову грошову допомогу у розмірі 500,00 (п’ятсот ) 

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

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

соціальний захист». 

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

питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                  Ю.Л.Гульдас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
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 липня  2018 року               № 284 

м. Мала Виска 

 

Про надання матеріальної 

допомоги на лікування гр.. 

Н. Б.Д.  

 

Розглянувши заяву гр. Н.Б.Д. (паспорт ЕА ------ виданий Маловисківським РВ 

УМВСУ ------ року), який проживає в м. Мала Виска  по вул. П.К., буд.№ 6, з проханням 

надати допомогу йому на лікування, в зв’язку зі скрутним фінансовим станом 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 2018-2020 року, затверджену рішенням міської 

ради № 1078 від 31 травня 2018 року «Про внесення змін до Програми та Положення про 

надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018-2020 роки», виконком міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр.  Н.Б.Д. одноразову грошову допомогу у розмірі 500,00 (п’ятсот ) 

гривень на лікування.  

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

соціальний захист». 

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

питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                  Ю.Л.Гульдас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
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 липня  2018 року               № 285 

м. Мала Виска 

 

Про надання матеріальної 

допомоги на лікування гр.. 

С.В.В.  

 

Розглянувши заяву гр. С.В.В. (паспорт ЕА -------- виданий Маловисківським РВ 

УМВСУ ------- року), яка проживає в с. Паліївка  по вул. Б., буд.№ 32, з проханням надати 

допомогу їй на лікування, в зв’язку зі скрутним фінансовим станом заявниці, 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 2018-2020 року, затверджену рішенням міської ради № 1078 від 

31 травня 2018 року «Про внесення змін до Програми та Положення про надання 

одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018-2020 роки», виконком міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр.  С.В.В. одноразову грошову допомогу у розмірі 1000,00 (одна тисяча) 

гривень на лікування.  

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

соціальний захист». 

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

питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                  Ю.Л.Гульдас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
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 липня  2018 року               № 286 

м. Мала Виска 

 

Про надання матеріальної 

допомоги на лікування гр.. 

К. Р.М.  

 

Розглянувши заяву гр. К.Р.М. (паспорт ЕА -------- виданий Маловисківським РВ 

УМВСУ ------- року), яка проживає в м. Мала Виска  по вул.В. , буд.№ 2,кв. № 9 з проханням 

надати допомогу їй на лікування, в зв’язку зі скрутним фінансовим станом заявниці та 

необхідністю проведення повторного оперативного втручання, 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 2018-2020 року, затверджену рішенням міської ради № 1078 від 

31 травня 2018 року «Про внесення змін до Програми та Положення про надання 

одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018-2020 роки», виконком міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр.  К.Р.М. одноразову грошову допомогу у розмірі 2000,00 (дві тисячі) 

гривень на лікування.  

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

соціальний захист». 

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

питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                  Ю.Л.Гульдас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
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 липня  2018 року               № 287 

м. Мала Виска 

 

Про створення постійно діючої робочої групи 

 з контролю та проведення обстеження діяльності 

 суб’єктів господарювання  на території   

 Маловисківської міської ОТГ 

 
З метою забезпечення виконання дохідної частини бюджету    Маловисківської 

міської ради , проведення контролю за дотриманням вимог законодавства суб’єктами 

господарювання при здійсненні підприємницької діяльності, що зумовить збільшення 

надходжень платежів до міського бюджету та забезпечить соціальний захист працівників 

підприємств, установ та організацій усіх форм власності, а також фізичних осіб підприємців, 

найманих працівників.  ст.ст. 18, 24, 34, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та рішеннями сесії міської ради  31.05.2018 року  та   № 1106   від 03.07.2018 р.  « 

Про  уповноважених посадових  осіб, які мають право складати   протоколи про 

адміністративні правопорушення». 

 
                                                       ВИРІШИВ: 

 

1. Створити постійно діючу робочу групу з контролю та проведення  обстеження діяльності 

суб’єктів господарювання   на території  Маловисківської міської ОТГ ,  відповідно до 

чинного законодавства, згідно з додатком 1. 

   

2. Затвердити Положення «Про створення постійно діючої робочої групи  з контролю та 

проведення обстеження діяльності суб’єктів господарювання на території Маловисківської 

міської  ОТГ,   згідно з додатком 2. 

 

3. Робочій групі за результатами перевірки: 

 

3.1. У разі виявлення порушень діяльності суб’єктів господарювання -  складати протоколи 

про адміністративні правопорушення та надавати їх на розгляд адміністративної комісії при  

виконавчому комітеті Маловисківської міської ради;  

3.2. Здійснювати моніторинг надходжень податків і зборів до міського  бюджету; 

3.3. Голові комісії - щоквартально звітувати про проведену роботу на засіданні виконавчого   

комітету. 

4.Дане рішення подати в послідуючому на затверженння Маловисківській міській раді. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської  ради  Постолюк  

Л.А.  

            Міський голова       Ю.Л. Гульдас 



 

                                                                        
                                                                                          Додаток 1 

                                                                                                         до рішення виконавчого  

                                                                                                         комітету міської ради  

                                                                                                         від 12.07.2018 року  № 287 

Постійно діюча робоча група 

з контролю та проведення обстеження 

діяльності суб’єктів господарювання 

на території  Маловисківської міської ОТГ 

 

 

Голова робочої групи: 

Бакалінський Олександр 

Михайлович   

– Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів влади . 

 

Заступник голови: 

Постолюк Леся Анатоліївна  – Секретар  міської ради. 

 

Секретар робочої групи: 

 Береза  Євген  Юрійович   –  Спеціаліст відділу  соціального захисту населення, 

праці та  хорони здоров’я ( інспектор з праці). 

 

Члени робочої групи: 

Пісний Сергій Анатолійович  

 

Захватихата Тетяна Валеріївна           

 

Цибульський  Ігор 

Анатолійович  

 

Піньковська Олена 

Олександрівна  

  

Похила Лариса Василівна                  

   

 завідувач сектору містобудування та архітектури; 

 

спеціаліст - юрист  міської ради; 

 

начальник  відділу земельних відносин  міської ради; 

 

начальник  відділу бухгалтерського обліку, звітності 

та фінансів міської ради; 

 

 

завідувач сектору фінансів; 

 

Федоренко Галина Вікторівна 

 

 

Шпак Тетяна Миколаїв 

 

При виникненні робочої 

необхідності, Головою комісію 

можуть залучатися до участі в 

роботі комісії: 

 завідувач сектору соціально - економічного 

розвитку, інвестицій та проектної діяльності ; 

 

начальник відділу  соціального захисту населення, 

праці та охорони здоров’я; 

 

  

 

 
- представник Маловисківського відділення 

Новоукраїнської ОДПІ; 

  
- представник Маловисківського ВЗ національної 

поліції  України в Кіровоградській області 

 

Керуючий справами                                        Л.І.Линник 



 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                         Додаток 2 

                                                                                                         до рішення виконавчого  

                                                                                                         комітету міської ради  

                                                                                                         від 12.07 2018 року № 287 

 

Положення 

про постійно діючу робочу групу з контролю та проведення обстеження 

діяльності суб’єктів господарювання на території  Маловисківської міської ОТГ 

 

                                                   1. Загальні положення 

 

       Постійно діюча робоча група  з контролю та проведення обстеження діяльності суб’єктів 

господарювання на території  Маловисківської міської ради та Маловисківської ОТГ  

створена для обстеження наявності всіх дозвільних документів для здійснення 

підприємницької діяльності, для виявлення незареєстрованих найманих осіб та повнотою 

надходжень  податків та зборів до міського бюджету, а також проведення роз’яснювальної 

роботи серед суб’єктів господарювання щодо дотримання ними вимог чинного 

законодавства кожною посадовою особою, яка входить до постійно діючої робочої групи 

(далі - Робоча група).  

       Робоча група у своїй роботі керується Конституцією України, Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним та Податковим кодексами України, 

Кодексом України про адміністративні правопорушення, чинними рішеннями виконавчого 

комітету міської ради  та рішеннями  сесії Маловисківської міської ради,  а також цим 

Положенням. 

 

                                2. Основні повноваження Робочої групи 

 

      Основні повноваження робочої групи відповідно до покладених на неї завдань згідно 

чинного законодавства щодо кожної посадової особи, яка входить в склад робочої групи: 

-  здійснення обстежень стану виконання суб’єктами господарювання   вимог трудового та 

податкового законодавства безпосередньо у суб’єктів  господарської діяльності, на 

підприємствах, в організаціях та установах міста та ОТГ; 

-  проведення обстеження, збирання та моніторинг інформації про факти   нелегального 

здійснення підприємницької діяльності (без відповідних  документів). 

                                            3. Права Робочої групи 

 

Робоча група має право, відповідно до чинного законодавства, щодо кожної посадової 

особи, яка входить в її склад: 

- отримувати в установленому порядку від державних органів, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для 

виконання покладених на неї завдань; 

- проводити обстеження місць провадження підприємницької діяльності безпосередньо у 

суб’єктів господарської діяльності на підприємствах, в організаціях та установах, 

фізичних осіб – підприємців; 

- виявляти суб’єктів господарської діяльності, які здійснюють підприємницьку діяльність 

без відповідних документів, що підтверджують сплату податків та зборів до міського 

бюджету; 



 

- виявляти осіб, які фактично виконують роботу в інтересах суб’єкта  господарської 

діяльності; 

- одержувати від роботодавців та найманих працівників необхідні пояснення до 

виявлених порушень чинного законодавства; 

- за результатами вивчення та розгляду окремих питань, що стосуються порушення 

законодавства про працю в частині реєстрації трудових відносин роботодавцями з 

найманими працівниками, інспектору праці вносити пропозиції до відповідних органів 

для прийняття адміністративних чи інших заходів впливу до правопорушників, а також 

приймати відповідні міри, згідно з законодавством України; 

- у разі недопущення членів робочої групи для здійснення  

обстеження місць провадження підприємницької діяльності,  вживати заходи 

відповідно до вимог чинного законодавства. 

 

                               4. Обов’язки Робочої групи  

1) Проводити свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства, щодо 

кожної посадової особи, яка входить до складу робочої групи; 

2) Об’єктивно відображати реальний стан діяльності суб’єктів господарювання на 

території міста Мала Виска та Маловисківської ОТГ; 

3) Проводити роз’яснювальну роботу, щодо дотримання чинного законодавства 

суб’єктами господарювання; 

4) У разі виявлення порушень діяльності на кожного суб’єкта                 

господарювання складаються протоколи про адміністративні правопорушення, які в 

подальшому передаються на розгляд адміністративної комісії при виконавчому 

комітеті міської ради, а також у разі невідповідності до чинного законодавства 

розгляду адміністративною комісією направляються звернення до відповідного 

державного органу. 

 

                      5. Організація роботи Робочої групи 

 Робочу групу очолює її керівник – перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 

Керівник Робочої групи організовує її роботу та забезпечує виконання покладених на 

Робочу групу завдань. 

Склад Робочої групи затверджується рішенням виконавчого комітету  

Маловисківської  міської ради. 

До складу Робочої групи входять представники виконавчого комітету, контролюючих, 

правоохоронних органів. 

 Секретар Робочої групи здійснює організаційне забезпечення її діяльності і ведення 

діловодства. 

 Формою роботи Робочої групи є здійснення обстежень, які проводяться за рішенням 

керівника Робочої групи  не менше   одного разу на місяць  . 

          Під час проведення обстежень Робоча група: 

- проводить роз’яснювальну роботу серед суб’єктів господарювання щодо  дотримання 

ними вимог чинного законодавства;   

- виявляє суб’єктів господарювання без всіх необхідних дозвільних документів; 

- інші повноваження Робочої групи. 

 

        Керуючий справами                                               Л.І. Линник 


