
 

 
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  31 серпня 2018 року                                                 № 316 

м. Мала Виска 

Про влаштування  малолітніх  

дітей до КЗ «Кіровоградський 

обласний спеціалізований 

будинок  дитини  нового типу» 

  

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

Маловисківської міської ради про влаштування малолітніх дітей, Денисенко Аміни 

Ігорівни, 19 жовтня 2015 року народження, та Денисенко Олександра Максимовича, 05 

січня 2018 року народження, до КЗ «Кіровоградський обласний спеціалізований будинок 

дитини нового типу», встановлено:  

 за рішенням виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 06 липня 2018 

року№ 262 «Про негайне відібрання дітей від матері» малолітні діти, Денисенко 

Аміна Ігорівна, 19. 10. 2015 р.н., та Денисенко Олександр Максимович, 05.01.2018 

р.н., були вилучені з сім”ї матері та тимчасово влаштовані до Маловисківської 

центральної районної лікарні; 

- малолітні Денисенко Аміна Ігорівна, 19. 10. 2015 р.н., та Денисенко Олександр 

Максимович, 05.01.2018 р.н., з 05.07.2018 року перебувають у Маловисківській 

центральній районній лікарні та потребують влаштуванню до комунального 

закладу «Кіровоградський обласний спеціалізований будинок дитини нового типу». 

  Згідно з викладеним, виходячи з інтересів дитини, на підставі  п. 8, 31 Порядку 

провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав 

дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 

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

захистом прав дитини, керуючись підпунктом 4 п. «б» ч. 1 ст. 34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою соціально-правового захисту 

прав малолітніх дітей виконавчий комітет Маловисківської міської ради 

  

ВИРІШИВ: 
  

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

міської ради Захватихату П.В. влаштувати малолітніх дітей, Денисенко Аміну Ігорівну, 

19. 10. 2015 р.н., та Денисенко Олександра Максимовича, 05.01.2018 р.н., до комунального 

закладу «Кіровоградський обласний спеціалізований будинок дитини нового типу» в м. 

Кропивницький, які були вилучені із сім”ї  05 липня 2018 року та поміщені до 

Маловисківської центральної районної лікарні. 

2. Контроль за виконанням 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 31 серпня 2018 року                                                                             № 317                                                                                

№ 317 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження складу комісії 

з питань розподілу субвенції 

 

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

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року №877 

«Про затвердження Порядку та умов надання у 2018 році субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних,та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа» (зі змінами), на виконання 

розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 03 серпня 

2018 року № 574-р «Про  комісію з питань прийняття рішень щодо визначення напрямків 

та об’єктів, на які у 2018 році буде спрямована субвенції з державного бюджету місцевим 

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

розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення 

житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа», з метою влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, у сімейні форми виховання, захисту житлових прав дітей-сиріт, 

осіб з їх числа,-виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

         1. Затвердити склад міської комісії з питань розподілу субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла 

та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання,наближених до сімейних, 

та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа, згідно з додатком 1. 

        2. Затвердити Положення про міську комісію з питань розподілу субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 

наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа, згідно з 

додатком 2. 

         3.  Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

              Міський голова                                                                 Ю.Л.Гульдас 

 

 

 

 



 

 

                                             Додаток 1  

                                                                 до рішення виконавчого  

                                                                                           комітету міської ради 

                                                                                           від 31.08.2018 року № 317 

 

Склад міської комісії  

з питань розподілу субвенції  

з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 

наближених до сімейних,  

та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа 

 

 

 
Постолюк Леся 

Анатоліївна 

- секретар міської ради, голова комісії. 

Бакалінський Олександр 

Михайлович 

- перший заступник міського голови, заступник 

голови комісії. 

Линник Людмила Іванівна - керуючий справами виконавчого комітету, 

секретар комісії. 

Члени комісії: 

Жовтило Алла Василівна 

 

- заступник міського голови; 

 

 - ; 

Захватихата Павло Васильович - начальник служби у справах сімї та дітей; 

Пісний Сергій Анатолійович - Завідувач сектору-архітектор відділу ЖКГ; 

Захватихата Тетяна 
Валеріївна 
 

 Спеціаліст-юрист міської ради 

   

   

Керуючий справами                                                                                  Л.І.Линник 

   

   

   

 

 

 

 

 



                                          Додаток 2  

                                                                до рішення виконавчого  

                                                                                           комітету міської ради 

                                                                                           від 31.08.2018 року № 317 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про міську комісію з питань розподілу субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 

наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, 

осіб з їх числа 

 

1. Комісія з питань розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

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

та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт,осіб з 

їх числа (далі – Комісія) є консультативно-дорадчим органом міської ради, який утворюється на 

період дії Субвенції. 

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією і законами України, указами 

Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів 

України, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України та іншими нормативно-

правовими актами, рішеннями виконавчого комітету міської ради, рішеннями Комісії, а також 

цим Положенням.  

3. Склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради, до якого 

входять працівники структурних підрозділів апарату міської ради та виконкому та інших 

установ та організацій. 

Головою Комісії є секретар міської ради, заступником голови Комісії – перший заступник 

міського головиз питань діяльності виконавчих органів ради. 

4. Секретар Комісії за рішенням її голови забезпечує скликання засідань Комісії, складає 

протоколи, доводить до відома структурних підрозділів апарату міської ради та виконкому та 

окремих осіб рішення Комісії, веде документацію. 

5. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за необхідністю, 

рішення про проведення засідання приймає голова Комісії, а в разі його відсутності - заступник 

голови. 

6. Основними завданнями Комісії є: 

- визначення напрямів та об’єктів, на які буде спрямовано Субвенцію; 

- проведення в межах компетенції аналітичної, інформаційно-роз’яснювальної та 

консультативної роботи щодо вирішення питань розподілу Субвенції; 

- розгляд пропозицій з урахуванням вимог законодавства і подання його на затвердження 

міському голові; 

- вивчення та проведення оцінки матеріалів, які будуть передані на затвердження 

міському голові.  

 

7. Для виконання покладених на Комісію завдань їй надається право: 

- отримувати в установленому порядку від структурних підрозділів апарату міської ради 

та виконкому, громадських організацій та інших осіб необхідну інформацію з питань, що 

належать до її компетенції; 

- одержувати пропозиції, необхідні для роботи комісії; 

- запрошувати на засідання, як консультантів та експертів, працівників структурних 

підрозділів апарату міської ради та виконкому; 

- надавати методичну та практичну допомогу в межах компетенції; 

- інформувати керівництво міської ради з питань, що входять до компетенції комісії. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


8. Усі питання, які вирішує Комісія, розглядаються в порядку черговості надходження 

документів до Комісії. 

9. Комісія розглядає пропозиції і документи, подані відповідно до Порядку та умов 

надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

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

інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх 

числа затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 877 

(зі змінами), і приймає рішення стосовно розподілу коштів Субвенції за напрямами,  яке 

оформляється протоколом і підписується всіма членами Комісії, та подає його на затвердження 

виконавчому комітету міської ради. 

10. Засідання комісії проводиться і вважається правомочним, якщо на ньому присутні не 

менш як дві третини складу її членів. 

11. Рішення Комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. 

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Рішення 

оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами Комісії, 

головою Комісії (у разі його відсутності - заступником голови) та секретарем. За відсутності 

секретаря на засіданні за дорученням голови його функції виконує інший член Комісії. 

Рішення набирає чинності з дня затвердження протоколу засідання Комісії виконавчим 

комітетом міської ради. 

 

 

 

 

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  31 серпня 2018 року                                           № 318 

м. Мала Виска 

 

Про виділення коштів на  

 святкування Дня знань  

______________________________ 

 

    

 З нагоди проведення на території Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади 1 вересня 2018 року свята-Дня знань, керуючись частиною 1 статті 52 та 

частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити кошторис витрат у сумі 10200,00 грн.  для проведення свята Дня 

Знань згідно з додатком 1. 

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

сумі 10200,00 грн. профінансувати за рахунок коштів, передбачених в міському 

бюджеті на 2018 рік.  

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 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

  Додаток 1 

                                                                                                             до рішення виконкому 

  від 31.08.2018 р..№ 318 

 

Кошторис витрат  

 для проведення свята Дня Знань в  

Маловисківській міській  

об’єднаній територіальній громаді 
 

№ 

з/п 

               Найменування видатків Витрати 

 (тис. грн.) 

Розпорядник 

коштів 

1 

 

Подарунки для першокласників (30 осіб *100 

грн) 

3000,00 Міська рада 

2 Коркова дошка 500,00 Міська рада 

3 Солодощі для дітей (морозиво, печиво, 

цукерки) 

6700,00 Міська рада 

 ВСЬОГО: 10200,00  

 

 

 

Керуючий справами                                                                    Л.І.Линник 

 

 

 
 


