
 
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 10 січня 2019 року                                                        № 1 

м. Мала Виска 

 

Про звернення громадян  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника загального відділу 

організаційно-масової роботи  виконавчого комітету міської ради Берегуленко Т.М. про 

аналіз стану роботи із зверненнями громадян, що надійшли до Маловисківської міської ради 

протягом 2018 року, виконавчий комітет відмічає, що працівниками міськвиконкому 

вживаються заходи щодо поліпшення цієї роботи відповідно до вимог Закону України «Про 

звернення громадян», Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109 «Про 

першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права 

на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», інших 

нормативних актів. 

За 2018 рік до Маловисківської міської ради надійшло 1779 звернень, з них 1759 

письмових, 20 - на особистому прийомі громадян, переважно з таких питань: надання якісних 

послуг з водопостачання, освітлення вулиць, земельні питання, ремонт доріг тощо.  

Питання роботи із зверненнями громадян заслуховуються на нарадах в міського 

голови, за результатами яких надаються доручення безпосереднім виконавцям. 

Стан розгляду звернень громадян двічі на рік розглядається на засіданнях 

виконавчого комітету. 

З метою забезпечення повного виконання вимог Закону України «Про звернення 

громадян» та інших нормативних актів, відповідно до ст.38 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконком міської ради 

 

В И Р І Ш И В :  

 

1.Інформацію начальника загального відділу організаційно-масової роботи 

Берегуленко Т.М. про стан роботи працівників міськвиконкому зі зверненнями громадян 

взяти до відому.  

2. Начальнику загального відділу організаційно-масової роботи Берегуленко Т.М.: 

- постійно робити аналіз та узагальнення звернень для виявлення причин, які їх 

породжують; 

- щомісячно подавати міському голові інформацію щодо дотримання посадовими 

особами міськвиконкому вимог Закону України «Про звернення громадян». 

3.       : 

- взяти під особистий контроль роботу посадових осіб міської ради щодо 

кваліфікованого, об’єктивного і своєчасного розгляду звернень громадян з метою 

оперативного вирішення порушених в них питань; 

- особливу увагу звернути на ставлення посадових осіб до вирішення проблем, з 

якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, а також громадяни, які потребують 

соціального захисту та підтримки; 

- при атестації посадових осіб враховувати рівень їх роботи із зверненнями 

громадян як один з критеріїв оцінки їх професійного рівня. 



4.Посилити персональну відповідальність посадових осіб за належну організацію 

роботи по прийому громадян, веденню журналу особистого прийому громадян, своєчасним 

повідомленням заявників про результати розгляду їхніх звернень. 

5.Контроль за роботою зі зверненнями громадян покласти на керуючого справами 

міськвиконкому Л.І.Линник. 

 

 

 

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 10 січня 2019 року                                           № 2 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження Плану роботи 

загального відділу міської ради з 

питань звернення та контролю на  

2019 року 

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

 

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

Маловисківської міської ради від 22.12.2016 року № 448 « Про затвердження Програми 

соціального захисту малозабезпечених верств населення Маловисківської міської ради у 

2017-2020 роках»», рішенням Маловисківської міської ради від 24.12.2015 року № 35 «Про 

затвердження Програми «Про призначення і виплати компенсацій фізичним особам, які 

надають соціальні послуги на 2016-2020 роки» та з метою соціального захисту 

малозабезпечених верств населення на території Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади ,  виконком міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1.Затвердити План роботи загального відділу міської ради з питань звернення та 

контролю  на 2019 року, додатки додаються .  

2. Координація роботи покласти на начальника загального відділу Маловисківської 

міської ради Берегуленко Т.М. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради Линник Л.І. 

. 

 

 

 

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 10 січня 2019 року                                           № 3 

м. Мала Виска 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Додаток 1 

Про відзначення Дня Соборності України на 

території Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Керуючись ст. 27, ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи велике політичне та історичне значення об’єднання Української Народної Республіки 

і Західноукраїнської Народної Республіки для утворення єдиної, соборної української держави та 

з метою сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві, належного відзначення 

Дня Соборності України на території Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади, 

виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити план заходів із відзначення в громаді у 2019 році - Дня Соборності України 

(додаток 1). 

2. Виділити кошти на підготовку та проведення заходів щодо відзначення Дня Соборності 

України відповідно до кошторису витрат (додаток 2). 

3. Кошти, вказані в додатку № 2 даного рішення виділити по коду 0150 «Організаційне, 

інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної 

ради, районної ради, районної у місті ради, міської, селищної, сільської рад». 

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

питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

Міський голова 
                   Ю.Л.Гульдас 



                                                                                                                  до рішення виконкому 

        від 10.01.2019 р..№ 3 

 

ПЛАН  

заходів з нагоди відзначення у 2019 році Дня Соборності України на території 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади 
№ 

п/

п 

Назва заходу Дата та час 

проведення 

Відповідальні 

1.  Проведення благоустрою, санітарної очистки 

пам'ятних місць та місць масового відвідування 

населення. 

до 21.01. 

2019 р. 

В.П.Лисенко 

2.  Встановдення на будинках і спорудах органів 

виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ  і 

організацій, інших об’єктах Державного Прапора 

України. 

22.01.2019 

р. 

Керівники установ, 

закладів, 

організацій 

3.  За участю керівництва районної державної 

адміністрації, районної ради, міськвиконкому, 

учасників антитерористичної операції в Донецькій 

та Луганській областях, громадськості провести 

покладання квітів: 

 до пам'ятника Т.Г. Шевченку 

  до пам’ятного знака героям Небесної сотні в 

м.Мала Виска 

  в сільських населених пунктах громади 

до пам’ятників Т.Г.Шевченку та пам’ятників, 

пов’язаних з історією визвольної боротьби України 

та її видатними постатями. 

22.01. 

 2019 р. 

   

           

  

10.00 

  

  

10.00  

  

  

  

Ю.Л.Гульдас 

Л.А.Постолюк 

А.В.Жовтило 

О.М.Бакалінський 

  

  

    

 

Л.В.Шамка 

О.М.Кашпуровськи

й 

Н.В.Тупаленко 

4.  Організація проведення молебня за процвітання 

єдиної і незалежної України у м.Мала Виска. 

21-

22.01.2019 

р. 

С.А.Васильєв 

5.  Проведення у навчальних закладах громади уроку 

Соборності «Єднання заради Незалежності» а також 

тематичних заходів: лекцій, бесід, виховних годин, 

засідань «круглих столів», конференцій, 

присвячених 100-й річниці  проголошення Акту 

Злуки. 

      січень 

     2019 р. 

А.В.Шпак 

6.  Оформлення у бібліотеках та музеях закладів освіти 

та культури тематичних виставок літератури та 

експозицій, у яких відбито шлях України до 

возз’єднання. 

січень 

2019 р. 

А.В.Шпак 

Ю.О.Рижикова 

7.  Організація  урочистого дійства до 

 Дня Соборності України 

22.01.2019 

р. 

11.00 

 

Ю.О.Рижикова 

        

Керуючий справами                                                                         Л.І.Линник  

 

        Додаток 2 

                                                                                                                  до рішення виконкому 

        від 10.01.2019 р..№ 3 

 

 



 

Кошторис витрат  

                                          для відзначення  Дня Соборності України 

                                                         в Маловисківській міській  

об’єднаній територіальній громаді 

22 січня 2019 року 
 

№ 

з/п 

                                Найменування видатків Витрати 

 (тис. грн.) 

Розпорядники 

коштів 

1 

 

Квіткова продукція для покладання 800,00 Відділ 

культури та 

туризму 

2 Виготовлення постеру «День Соборності 

України» 

500,00 Відділ 

культури та 

туризму 

 ВСЬОГО: 1300,00  

 

  

 

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 10 січня 2019 року                                                        № 4 

м. Мала Виска 

 

Про організацію новорічних та різдвяних свят  

та виготовлення новорічної сувенірної 

 та поліграфічної брендованої продукції  

______________________________ 

 

 

      З метою організації новорічних та різдвяних свят у січні 2019 року, виготовлення 

новорічної сувенірної та поліграфічної брендованої продукції, керуючись ст. 27, ст.28 Закону 

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

 

ВИРІШИВ: 

 

1.  Затвердити кошторис витрат для організації новорічних та різдвяних свят у січні 

2019 року та виготовлення новорічної сувенірної та поліграфічної брендованої 

продукції згідно з додатком 1. 

2.  Відділу фінансів та бухгалтерського обліку міської ради видатки у сумі 14011,00 

грн. профінансувати за рахунок коштів, передбачених в міському бюджеті на 2019 

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  10.01.2019 р..№ 4 

 

Кошторис витрат  

для організації новорічних та різдвяних свят у січні 2019 року  

та виготовлення новорічної сувенірної брендованої продукції  
 

№ 

з/п 

                                Найменування 

видатків 

Витрати 

 (тис. грн.) 

Розпорядник 

коштів 

1 

 

 Календарі квартальні на 4 рекламних 

поля (40 шт.) 

2228,00 Міська рада 

2 Щоденник датований з тисненням 

лого (21 шт) 

3612,00 Міська рада 

3 Календарик кишеньковий (1000 шт.) 480,00 Міська рада 

4 Значок поліграфічний (100 шт) 831.00 Міська рада 

5 Блокнот А5 30 арк. (100 шт) 1560.00 Міська рада 

6 Постер «Новорічний» 3х6 500.00 Міська рада 

7 Іграшки для дитячого ранку 1500,00 Міська рада 

8 Солодощі для дітей 2000,00 Міська рада 

9 Новорічно-різдвяні прикраси 1300,00 Міська рада 

 ВСЬОГО: 14011,00  

 

  

 

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 10 січня 2019 року                                                        № 5 

м. Мала Виска 

 

Про відзначення в громаді 

Дня пам’яті Героїв Крут 

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

             

              Заслухавши інформацію начальника відділу культури та туризму  Рижикової Ю.О., 

згідно з програмою забезпечення культурно – масових заходів Маловисківської міської ради 

та її виконавчих органів на 2016-2020 роки та з метою належної організації підготовки і 

проведення на території Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади заходів 

із відзначення Дня пам’яті Героїв Крут, керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

  

ВИРІШИВ: 

 

1. Провести в місті Мала Виска покладання квітів та урочисті заходи, присвячені Дню 

пам’яті Героїв Крут 29 січня 2019 року. 

2. Доручити відділу культури і туризму виконавчого комітету Маловисківської міської ради 

(Рижикова Ю.О.) забезпечити  підготовку сценарію та організацію проведення заходу  біля 

пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні 29 січня  2019  року. 

3. Виділити кошти на підготовку та проведення  заходів присвячених Дню пам’яті Героїв 

Крут відповідно до кошторису витрат (додаток 1). 

4.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 10.01.2019 р № 5 

 

 

Кошторис витрат  

на підготовку та проведення  заходів, присвячених Дню пам’яті Героїв Крут 

у Маловисківській міській об’єднаній територіальній громаді в 2019 році 
 

 

№ 

з/п 

                                Найменування заходів Витрати 

 ( грн.) 

Розпорядник 

коштів 

1 Оформлення сцени 400.00 Відділ 

культури та 

туризму 

  2.  Придбання квітів для покладання 400,00 Відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту 

 

ВСЬОГО:                                                                                   800,00 

 

 

 

 

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 10 січня 2019 року                                                        № 6 

м. Мала Виска 

 

П ро надання матеріальної 

допомоги Кожем’яці В.Б. 

Керуючись підпунктом 1 пункту “а” частини першої статті 34 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до Положення про порядок надання 

одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади, затвердженого рішенням Маловисківської міської ради від 

25.10.2018 року № 1227 зі змінами і доповненнями, поданої заяви громадянина Кожем’яки 

Валерія Борисовича, зареєстрованої  від 03 січня 2019 року за № 19/МД/13-К щодо надання 

матеріальної допомоги та  у зв’язку з виникненням складних життєвих обставин, виконавчий 

комітет міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Виділити кошти на одноразову грошову допомогу мешканцю міста Мала Виска, 

батькові-вихователю будинку сімейного типу Кожем’яці Валерію Борисовичу, вихованцями 

якого є 9-ро дітей позбавлених батьківського піклування, з метою подолання складних 

життєвих обставин, вирішення соціально-побутових проблем родини та підвищення рівня 

соціального захисту дітей, позбавлених батьківського піклування – вихованців дитячого 

будинку сімейного типу, у розмірі 10000,00 грн.  

    2. Винести дане рішення  для  затвердження на чергове засідання сесії Маловисківської 
міської ради. 

    3. Контроль за виконанням цього 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 10 січня 2019 року                                                        № 7 

м. Мала Виска 

 

Про розгляд запиту 

державного/приватного виконавця 

Вовк О.О. щодо надання дозволу на 

реалізацію нерухомого майна за 

адресою: вул. 40 років Перемоги, 34, 

м. Мала Виска, Кіровоградської 

області, яке належить боржнику             

гр. Кожем᾿які Валерію Борисовичу, 

07.07.1974р.н., у якому зареєстровані 

малолітні діти 

  

 

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

України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов 

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

кодексу України, «Конвенцією ООН про права дітей», п. 67 Порядку провадження органами 

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

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 

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

положенням про Службу у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету Маловисківської 

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 забезпечення належних умов для виховання дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування в сімейному оточенні та враховуючи витяг з 

протоколу № 12 засідання Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради від 19 грудня  2018 року, виконавчий комітет  міської ради, -  

  

ВИРІШИВ: 
  

1. Відмовити в задоволені запита державного/приватного виконавця Вовк О.О.                 

за № 15159 від 12 грудня 2018 року, яке надійшло 14 грудня 2018 року за № 2281 до 

виконавчого комітету міської ради, щодо надання дозволу на реалізацію нерухомого 

майна за адресою: вул. 40 років Перемоги, 34, м. Мала Виска, Кіровоградської 

області, яке належить боржнику гр. Кожем᾿які Валерію Борисовичу, 07.07.1974р.н., у 

якому зареєстровано малолітні діти: Кожем᾿яка Юлія Валеріївна, 07.01.2006р.н., 

Давидюк Андрій Андрійович, 12.11.2006р.н., Колісник Артем Андрійович, 

27.07.2008р.н., Лавінюкова Лариса Павлівна, 28.01.2009р.н., Лавінюков Віталій 

Павлович, 30.04.2010р.н., Бєлкіна Діана Павлівна, 23.04.210р.н. 

  

2. 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 10 січня 2019 року                                                        № 8 

м. Мала Виска 

 

Про довлаштування малолітніх 

Макутіної В.С., 15.08.2017р.н., 

Макутіної Г.С., 21.06.2016р.н., 

Макутіної В.С., 27.11.2014р.н., 

Макутіна М.С., 29.05.2013р.н., до 

ДБСТ Кожем᾿як та затвердження 

висновку Комісії з питань захисту прав 

дитини 

  

  Керуючись ст. 143 Конституції України, ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про охорону дитинства», Закону України «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування», ст.ст. 19, 256- 8 Сімейного кодексу України, 

«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», п. 11 положення «Про дитячий будинок сімейного типу» затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002р. № 564, положенням про Службу 

у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету Маловисківської 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 забезпечення 

належних умов для виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування в 

сімейному оточенні та враховуючи витяг з протоколу № 12 засідання Комісії з питань 

захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 19 грудня 

2018року, виконавчий комітет міської  ради, -  

  

ВИРІШИВ: 
  

1. Довлаштувати малолітніх Макутіну Вєроніку Сергіївну, 15 серпня 2017р.н., Макутіну 

Галину Сергіївну, 21.06.2016р.н., Макутіну Вікторію Сергіївну, 27.11.2014р.н., Макутіна 

Миколу Сергійовича, 29.05.2013р.н., до дитячого будинку сімейного типу на базі родини 

Кожем᾿як на спільне проживання та виховання. 

  

2. Призначити громадян Кожем᾿яку В.Б., Кожем᾿яку О.Ю. батьками – вихователями 

вихованців Макутіної Вєроніки Сергіївни, 15.08.2017р.н., Макутіної Галини Сергіївни, 

21.06.2016р.н., Макутіної Вікторії Сергіївни, 27.11.2014р.н., Макутіна Миколи 

Сергійовича, 29.05.2013р.н. (далі - вихованці). 

  

  

3. Врахувати, що відповідно до пункту 19 Положення про дитячий будинок сімейного 

типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року 

№ 564, гр. Кожем᾿яка В.Б., гр. Кожем᾿яка О.Ю. несуть персональну відповідальність за 

життя, здоров’я, фізичний та психічний розвиток вихованців. 

  

4. Службі у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради: 

 забезпечити підготовку та укладання договору між виконавчим комітетом міської 



ради та батьками-вихователями про забезпечення функціонування дитячого будинку 

сімейного типу Кожем’як; 

 здійснювати контроль за умовами утримання, навчання та виховання вихованців 

дитячого будинку сімейного типу, щороку до 01 лютого готувати відповідний звіт 

службі у справах дітей обласної державної адміністрації; 

 закріпити за дитячим будинком сімейного типу інспектора служби у справах сім’ї та 

дітей виконавчого комітету міської ради; 

 забезпечити пільгове оздоровлення прийомних дітей, у разі наявності відповідних 

путівок; 

 забезпечити соціальне супроводження дитячого будинку сімейного типу, в якому 

виховуються діти; 

 надавати різні види соціальних послуг, спрямованих на створення належних умов 

його функціонування; 

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

надавати начальникові служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської 

ради щорічну інформацію про ефективність функціонування дитячого будинку 

сімейного типу; 

 надати батькам-вихователям гр. Кожем’яці В.Б., гр. Кожем’яці О.Ю. документи на 

дітей, визначені чинним законодавством. 

  

5. Відділу соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я виконавчого 

комітету міської ради: 

 забезпечити призначення і виплати державної соціальної допомоги на вихованців 

дитячого будинку сімейного типу, грошового забезпечення обом батькам-

вихователям у межах видатків, передбачених у державному бюджеті; 

 здійснювати зазначені виплати на дітей, грошове забезпечення батькам-вихователям 

щомісяця до 20 числа; 

 забезпечити пільгове оздоровлення вихованців дитячого будинку сімейного типу, у 

разі наявності відповідних путівок. 

  

6. Рекомендувати комунальному некомерційному підприємству «Маловисківський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Маловисківської районної ради: 

 закріпити дільничного лікаря за дитячим будинком сімейного типу; 

 забезпечити проходження двічі на рік вихованцями дитячого будинкусімейного типу 

медичного огляду, у разі необхідності здійснювати диспансерний нагляд; 

 надавати службі у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради щорічний 

звіт про стан здоров’я вихованців дитячого будинку сімейного типу, дотримання 

батьками-вихователями рекомендацій лікаря. 

  

7. Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради: 

 забезпечити права вихованців дитячого будинку сімейного типу на здобуття загальної 

середньої освіти, а у разі потреби - індивідуального навчання; 

 надавати службі у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради щорічний 

звіт про рівень розвитку та знань вихованців дитячого будинку сімейного типу, 

наявність навчального приладдя, систематичність відвідування закладу, своєчасне і 

якісне виконання домашніх завдань, відвідування дітьми гуртків, секцій, 

позашкільних заходів, участь батьків-вихователів у вихованні дітей, тощо. 

  

8. Рекомендувати Маловисківському ВП ГУНП України у Кіровоградській області: 

 взяти під особливий контроль дитячий будинок сімейного типу Кожем’як з метою 

профілактики скоєння правопорушень та проявів насильства у даній сім’ї та надавати 

службі у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради щорічний звіт про 

відсутність проявів асоціальної поведінки з боку вихованців дитячого будинку 

сімейного типу та батьків-вихователів. 



  

9. Зобов’язати батьків-вихователів після досягнення дітьми 16 років вжити заходи щодо 

постановки вихованців дитячого будинку сімейного типу на квартирний та соціальний 

квартирний облік за місцем походження дітей, позбавлених батьківського піклування. 

  

10. Рекомендувати відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради 

відділу соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я виконавчого комітету 

міської ради, Маловисківському ВП ГУНП України в Кіровоградській 

області, комунальному некомерційному підприємству «Маловисківський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Маловисківської районної ради надавати 

інформацію про виконання завдань, визначених даним рішенням, службі у справах сім’ї 

та дітей виконавчого комітету міської ради щороку до 20 грудня. 

  

11. 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 міської ради  

від  10.01.2019 року № 8 
  

  

ВИСНОВОК 

Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради 

про доцільність довлаштування малолітніх Макутіної Вєроніки Сергіївни, 

15.08.2017р.н., Макутіної Галини Сергіївни, 21.06.2016р.н., Макутіної Вікторії 



Сергіївни, 27.11.2014р.н., Макутіна Миколи Сергійовича, 29.05.2013р.н., до дитячого 

будинку сімейного типу на базі родини Кожем᾿як на спільне проживання та виховання 
  

На засіданні Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради від 19 грудня 2018 року на підставі звернення гр. Кожем᾿яки 

Олени Юріївни, 25.01.1979р.н., що проживає та зареєстрована за адресою: вул. 40 років 

Перемоги, 34, м. Мала Виска, Кіровоградської області, яке надійшло до виконавчого 

комітету міської ради 17 грудня 2018 року та зареєстроване за № 18/1675-К, щодо 

доцільності довлаштування чотирьох малолітніх дітей з однієї сім’ї до дитячого будинку 

сімейного типу на базі її родини на спільне проживання та виховання. 

Кожем’яка Валерій Борисович народився 07 липня 1974 року в с. 

Іванівка Новомиргородського району Кіровоградської області, паспорт серії ЕА № 764722, 

виданий 12 грудня 2000 року Новомиргородським РВ УМВС України в Кіровоградській 

області. 

Кожем’яка Олена Юріївна народилася 25 січня 1979 року м. Черкаси, паспорт серії  ЕВ 

№ 167886, виданий 11 липня 2007 року Маловисківським РВ УМВС України в 

Кіровоградській області. 

Кожем’яка Олена Юріївна та Кожем’яка Валерій Борисович перебувають у 

зареєстрованому шлюбі з 21 січня 1996 року. Сім’я має трьох власних дітей: Кожем’яку 

Наталію Валеріївну, 29.06.1999р.н., Кожем’яку Євгенія Валерійовича, 05.06.1996р.н., 

Кожем’яку Юлію Валеріївну, 07.01.2006р.н. 

Розпорядженням голови Маловисківської районної державної адміністрації від 

03.10.2014 № 361-р «Про довлаштування дітей, позбавлених батьківського піклування, 

Лавінюкової Л.П., 28.01.2009р.н., Лавінюкова В.П., 30.04.2010р.н., Бєлкіної Д.П., 

23.04.2013р.н. до прийомної сім’ї Кожем᾿яки та переведення прийомної сім’ї в статус 

дитячого будинку сімейного типу», прийомній сім’ї Кожем᾿як на базі їх родини було надано 

статус дитячого будинку сімейного типу, що знаходиться за адресою: вул. 40 років 

Перемоги, 34, м. Мала Виска, Кіровоградської області. 

Керуючись пп.4, п. «б» ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законами України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про охорону 

дитинства», ст.ст. 256-5, 256-8 Сімейного кодексу України, Положенням про дитячий 

будинок сімейного типу, затвердженого постановою кабінету Міністрів України  від 26 

квітня 2002 року № 564, положенням про Комісію з питань захисту прав дитини, 

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

правового захисту прав дітей та враховуючи витяг з протоколу № 10 засідання Комісії з 

питань захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 26 

жовтня 2018 року.  

Виконавчим комітетом Маловисківської міської ради було прийнято рішення від 

08.11.2018 № 429 «Про забезпечення функціонування дитячого будинку сімейного типу 

Кожем᾿як» і укладено договір з додатком щодо забезпечення функціонування дитячого 

будинку сімейного типу на базі родини Кожем᾿як. 

На даний час у дитячому будинку сімейного типу родини Кожем’як виховуються 5 

малолітніх дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування: Давидюк Андрій 

Андрійович, 12.11.2006р.н., Колісник Артем Андрійович, 27.07.2008р.н., Лавінюкова Лариса 

Павлівна, 28.01.2009р.н., Лавінюков Віталій Павлович, 30.04.2010р.н., Бєлкіна Діана 

Павлівна, 23.04.2013р.н. 

Батьки-вихователі приділяють належну увагу дітям, а саме, виховують дітей в дусі 

поваги до прав та свобод інших людей, любові до сім’ї та родини, свого народу, своєї 

Батьківщини. Піклуються про здоров’я дітей, їх фізичний, духовний та моральний 

розвиток. Забезпечують здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, готують їх до 

самостійного життя. 

Батьки-вихователі та діти-вихованці мають активну життєву позицію в суспільстві. В 

родині позитивний морально-психологічний клімат. 



Подружжя мешкає у власному будинку. Кімнати добре мебльовані, в них чисто, 

охайно, затишно. Є все необхідне для життя, виховання та навчання дітей. Діти проживають 

і виховуються в належних умовах Відчувається тепла та приємна домашня атмосфера. 

Санітарно-гігієнічні умови добрі. Сім’я займається веденням домашнього господарства, 

обробляють город. 

В ході обстеження умов проживання родини Кожем᾿як встановлено, що умови 

проживання відповідають нормам для проживання та виховання дітей, а також дозволять 

довлаштувати ще чотирьох дітей. 

Кожем’яка Олена Юріївна та Кожем’яка Валерій Борисович до кримінальної 

відповідальності не притягувалися, за станом здоров’я протипоказань немає, отримують 

соціальну державну допомогу як батьки-вихователі. 

Окрім цього, 18 грудня 2018 року у приміщенні комунального закладу 

«Кіровоградський обласний спеціалізований будинок дитини нового типу» Кіровоградської 

обласної ради що в м. Кропивницький у присутності завідувача сектору опіки, піклування та 

усиновлення служби у справах дітей управління з питань захисту дітей міської ради м. 

Кропивницький та представника закладу, патронажної медичної сестри, відбулося 

знайомство гр. Кожем᾿яки О.Ю. та гр. Кожем᾿яки В.Б. з дітьми: Макутіною Вєронікою 

Сергіївною, 15.08.2017р.н., Макутіною Галиною Сергіївною, 21.06.2016р.н., Макутіною 

Вікторією Сергіївною, 27.11.2014р.н., Макутіним Миколою Сергійовичем, 29.05.2013р.н., 

про що було складено відповідний акт та надано згоду дитячого закладу на влаштування 

вихованців закладу до дитячого будинку сімейного типу гр. Кожем᾿яки О.Ю. та гр. 

Кожем᾿яки В.Б., які встановили добрий контакт з дітьми та виявили бажання взяти їх до 

дитячого будинку сімейного типу на базі їх родини для спільного проживання та виховання. 

Дітям Макутіній Вєроніці Сергіївні, 15.08.2017р.н., Макутіній Галині Сергіївні, 

21.06.2016р.н., Макутіній Вікторії Сергіївні, 27.11.2014р.н., Макутіну Миколі Сергійовичу, 

29.05.2013р.н., у відповідності з розпорядженнями голови Маловисківської районної 

державної адміністрації від 18.12.2018 № 421-р, № 422-р, № 423-р, № 424-р, «Про надання 

малолітній дитині статусу дитини, позбавленої батьківського піклування», надано статус 

дитини, позбавленої батьківського піклування у зв’язку із винесеним 15.11.2018 

рішенням Маловисківського районного суду Кіровоградської області, яке 18.12.2018 року 

набрало законної сили, про позбавлення гр. Макутіної Марії Миколаївни, 22.11.1983р.н., гр. 

Макутіна Сергія Володимировича, 11.04.1985р.н., батьківських прав відносно дітей: 

Макутіної Вєроніки Сергіївни, 15.08.2017р.н., Макутіної Галини Сергіївни, 21.06.2016р.н., 

Макутіної Вікторії Сергіївни, 27.11.2014р.н., Макутіна Миколи Сергійовича, 29.05.2013р.н. 

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

комітету Маловисківської міської ради керуючись Законом 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», постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року  № 

564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу» положенням про 

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

28 лютого 2018 № 901, з метою соціально-правового захисту дітей, та 

забезпеченням належних умов для виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування, в сімейному оточенні, вважає за доцільне, довлаштувати малолітніх 

Макутіну Вєроніку Сергіївну, 15.08.2017р.н., Макутіну Галину Сергіївну, 21.06.2016р.н., 

Макутіну Вікторію Сергіївну, 27.11.2014р.н., Макутіна Миколу Сергійовича, 29.05.2013р.н., 

до дитячого будинку сімейного типу на базі родини Кожем᾿як на спільне проживання та 

виховання. 

  

  

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 10 січня 2019 року                                                        № 9 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження бланків заяв осіб з 

питань захисту прав дітей 

  

  

З метою належного надання адміністративних послуг по всій території 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади та відповідно до постанови 



Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242 «Про затвердження Типової 

інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної 

Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» та постанови Кабінету Міністрів 

України від 27 листопада 1998 року № 1893 «Про затвердження Інструкції про порядок 

обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв 

інформації, які містять службову інформацію», керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування», Законом України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні 

установи для дітей», Законом України «Про внесення зміни до статті 4 Закону України «Про 

органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» щодо удосконалення 

правового статусу служб у справах дітей» від 19.01.2017, постановою Кабінету Міністрів 

України від 30.08.2007 року № 1068 «Про затвердження типових положень про службу у справах 

дітей», виготовлення проектно-кошторисної документації, наказ Мінсоцполітики від 14.06.2018 

№ 890 «Про деякі питання діяльності об’єднаної територіальної громади щодо соціальної 

підтримки населення та захисту прав дітей», виконавчий комітет  міської ради: 

  

ВИРІШИВ: 

  

1. Затвердити бланки заяв осіб з питань захисту прав дітей, що надходять до 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради (додаток № 1). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань прав 

людини, законності, депутатської діяльності і етики (голова Ніколенко О.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 10 січня 2019 року                                                        № 10 

м. Мала Виска 

Про затвердження міського плану 

заходів з реалізації норм Закону 

України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству» у 2019 році 

на території Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади 

  

Відповідно до статей 17, 18, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», 

постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 658 «Про затвердження 

Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству і насильству за ознакою статі», з метою забезпечення оптимального 

функціонування цілісної системи захисту від домашнього насильства на території 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади виконавчий комітет міської 

https://www.msp.gov.ua/files/890.pdf
https://www.msp.gov.ua/files/890.pdf
https://www.msp.gov.ua/files/890.pdf


ради,- 

ВИРІШИВ : 

1. Затвердити міський план заходів з реалізації норм Закону України «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству» у 2019 році на території Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади (далі – міський план заходів), що додається. 

2. Фінансово-економічному відділу міськради (Піньковська О.О.) передбачити у складі 

видатків міського бюджету на 2019 рік асигнування на виконання заходів, виходячи з 

можливостей відповідного бюджету. 

3.Рекомендувати керівникові Маловисківському відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській 

області та керівникам структурних підрозділів виконкому: 

3.1. Забезпечити виконання міського плану заходів в межах бюджетних коштів, 

передбачених на відповідну галузь на 2019 рік, а також за рахунок інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством. 

3.2. Інформувати начальника відділу соціального захисту населення, праці та охорони 

здоров’я виконавчого комітету міської ради щоквартально протягом 2019 року про стан 

виконання міського плану заходів з зазначенням обсягів та джерел фінансування. 

4. Координацію роботи по виконанню заходів покласти на начальника відділу соціального 

захисту населення, праці та охорони здоров’я виконавчого комітету міської ради (Шпак 

Т.М.). 

5. Начальнику відділу соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я виконавчого 

комітету міської ради щокварталу до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом 

інформувати про проведену роботу департамент соціального захисту населення 

Кіровоградської облдержадміністрації. 

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

питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 Міський голова                                                 Ю.Л. Гульдас 
 

 

 

Додаток до рішення 

виконкому 

                                                                                                                           від 10.01.2019 р № 10

  

                                                        МІСЬКИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ 

з реалізації норм Закону України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству» на 2019 рік 

на території Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади 
  

№ 

з/п 
Захід Виконавці Термін Очікуваний результат 

1 2 3 4 5 

1. 

Здійснювати інформаційно- 

просвітницьку діяльність (у 

тому числі підготовку та 

розповсюдження відповідних 

матеріалів) щодо форм, 

причин і наслідків насильства, 

заходів у сфері запобігання та 

протидії домашньому 

насильству і насильству за 

ознакою статі, формування 

нетерпимого ставлення 

громадян до насильницької 

моделі поведінки у приватних 

стосунках 

Відділ соціального 

захисту населення, 

праці та охорони 

здоров’я виконавчого 

комітету міської ради, 

виконавчий комітет 

міської ради 

Протягом 

2019 року 

Підвищення рівня обізнаності 

суспільства щодо форм, причин 

і наслідків домашнього 

насильства, формування 

нетерпимого ставлення до 

насильницької моделі 

поведінки у приватних 

стосунках, небайдужого 

ставлення до постраждалих 

осіб, насамперед до 

постраждалих дітей, 

викорінення дискримінаційних 

уявлень про соціальні ролі та 

обов’язки жінок і чоловіків, а 

також будь-яких звичаїв і 

традицій, що на них 



ґрунтуються 

2. 

Забезпечити підвищення 

професійного рівня 

спеціалістів до компетенції 

яких належать питання 

запобіганню та 

протидії насильству, 

насильству за ознакою статі та 

торгівлі людьми 

Відділ соціального 

захисту населення, 

праці та охорони 

здоров’я виконавчого 

комітету міської ради, 

виконавчий комітет 

міської ради 

Протягом 

2019 року 

Підвищення рівня знань 

державних службовців та 

посадових осіб місцевого 

самоврядування, 

об’єднаних територіальних 

громад з питань протидії 

домашньому насильству, 

насильству за ознакою статі, 

протидії торгівлі людьми та 

забезпечення рівних прав і 

можливостей жінок і чоловіків 

3. 
Забезпечити виявлення фактів 

домашнього насильства та 

своєчасне реагування на них 

Маловисківський 

відділ поліції, служба 

у справах сім’ї та 

дітей виконавчого 

комітету міської ради, 

виконавчий комітет 

міської ради 

Протягом 

2019 року 

Надання допомоги і захисту 

постраждалим від домашнього 

насильства, проведення роботи 

з кривдниками 

4. 

Забезпечити розгляд заяв та 

повідомлень про вчинення 

домашнього насильства, 

насильства за ознакою статі та 

насильства стосовно дітей, 

вжиття заходів для його 

припинення 

Маловисківський 

відділ поліції 
Протягом 

2019 року 
Своєчасне вжиття заходів для 

припинення насильства 

5. 

Забезпечити інформування 

осіб постраждалих від 

домашнього насильства або 

насильства за ознакою статі 

про їх права, заходи і 

соціальні послуги, якими вони 

можуть скористатися 

Маловисківський 

відділ поліції, відділ 

соціального захисту 

населення, праці та 

охорони здоров’я 

виконавчого комітету 

міської ради служба у 

справах сім’ї та дітей 

виконавчого комітету 

міської ради, центр з 

надання вторинної 

правової допомоги в 

Маловисківському 

районі 

Протягом 

2019 року 

Надання всебічної допомоги 

особам, які стали жертвами 

домашнього насильства 

6. 
Забезпечити винесення 

термінових заборонних 

приписів стосовно кривдників 

Маловисківський 

відділ поліції 
Протягом 

2019 року 

Негайне припинення факту 

домашнього насильства, захист 

потерпілих від домашнього 

насильства, зокрема - не 

допустити продовження 

насильства або настання більш 

тяжких наслідків 

7. 

Забезпечити взяття на 

профілактичний облік 

кривдників та проведення з 

ними профілактичної роботи в 

порядку, визначеному 

законодавством 

Маловисківський 

відділ поліції 
Протягом 

2019 року 

Забезпечення реагування на 

факт домашнього насильства, 

усунення небезпеки для життя і 

здоров’я постраждалих осіб та 

недопущення продовження чи 

повторного вчинення 

насильства 

8. 

Визначити потребу у створені 

спеціалізованих служб 

підтримки постраждалих осіб 

від домашнього насильства 

або насильства за ознакою 

статі, у тому числі, мобільних 

Відділ соціального 

захисту населення, 

праці та охорони 

здоров’я виконавчого 

комітету міської ради, 

служба у справах сім’ї 

Протягом 

2019 року 

Оперативне реагування на 

факти скоєння домашнього 

насильства, усунення та 

мінімізація наслідків 

насильства в сім’ї 



бригад соціально-

психологічної допомоги 

особам, які постраждали від 

домашнього насильства або 

насильства за ознакою статі, в 

разі необхідності забезпечити 

їх створення та 

функціонування, здійснювати 

контроль за їх діяльністю 

та дітей виконавчого 

комітету міської ради, 

виконавчий комітет 

міської ради 

9. 

Визначити представників 

Маловисківського відділу 

поліції, які можуть залучатися 

(у разі по треби) до мобільних 

бригад соціально-

психологічної допомоги до 

місць вчинення домашнього 

насильства 

Маловисківський 

відділ поліції 
Протягом 

2019 року 

Створення комплексної 

системи реагування на випадки 

домашнього насильства. 

Надання допомоги 

постраждалим від насильства 

10. 

Організувати підготовку 

педагогічних працівників з 

питань впровадження 

превентивних проектів 

«Дорослішай на здоров’я», 

«Сімейна розмова», «Вчимося 

жити разом» та тренінгових 

занять за програмою «Рівний-

рівному» за модулем «Знаємо 

та реалізуємо свої права» 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

виконавчого комітету 

міської ради 

Протягом 

2019 року 

Засвоєння педагогічними 

працівниками знань з питань 

протидії домашньому 

насильству 

11. 

Забезпечити проведення 

інформаційно-просвітницьких 

заходів з батьками та дітьми з 

питань запобігання та протидії 

домашньому насильству 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

виконавчого комітету 

міської ради, служба у 

справах сім’ї та дітей 

виконавчого комітету 

міської ради, 

Маловисківський 

відділ поліції 

Протягом 

2019 року 

Забезпечення поінформованості 

дітей та їх батьків щодо 

запобігання домашньому 

насильству 

12. 

Тримати на постійному 

контролі та негайно 

повідомляти про виявленні 

факти домашнього насильства 

відносно дітей, служби у 

правах сім’ї та дітей 

виконавчого комітету міської 

ради та уповноважених 

працівників Маловисківського 

відділу поліції 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

виконавчого комітету 

міської ради 

Протягом 

2019 року 

Забезпечення своєчасного 

реагування на випадки 

домашнього насильства 

стосовно дітей 

13. 

Забезпечити надання 

допомоги дітям, 

постраждалим від домашнього 

насильства, відповідно 

підготовленими практичними 

психологами та соціальними 

педагогами 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

виконавчого комітету 

міської ради, служба у 

справах сім’ї та дітей 

виконавчого комітету 

міської ради, 

виконавчий комітет 

міської ради 

Протягом 

2019 року 

Забезпечення дітей, які 

постраждали від домашнього 

насильства необхідним 

захистом та кваліфікованою 

психологічною допомогою 

14. 

Здійснювати контроль (у 

межах повноважень) за 

дотриманням вимог чинних 

нормативно-правових актів 

щодо опіки, піклування над 

дітьми-сиротами та дітьми, 

позбавленими батьківського 

піклування, вживати заходи 

щодо запобігання дитячій 

бездоглядності, 

Маловисківський 

відділ поліції, служба 

у справах сім’ї та 

дітей виконавчого 

комітету міської ради, 

виконавчий комітет 

міської ради 

Протягом 

2019 року 

Забезпечення прав дітей, які 

опинилися в складних 

життєвих обставинах 



правопорушенням серед дітей, 

а також соціального 

патронажу 

15. 

Забезпечити постійний 

контроль за утриманням та 

вихованням дітей, які 

перебувають на обліку служб 

у справах дітей, як такі, що 

опинилися у складних 

життєвих обставинах 

Служба у справах 

сім’ї та дітей 

виконавчого комітету 

міської ради, 

виконавчий комітет 

міської ради 

Протягом 

2019 року 

Забезпечення належних умов 

утримання та виховання дітей, 

які опинилися у складних 

життєвих обставинах 

16. 

Проводити щотижневі 

профілактичні рейди "Діти 

вулиці", "Вокзал" з метою 

виявлення дітей, які 

потребують захисту з боку 

держави 

Служба у справах 

сім’ї та дітей 

виконавчого комітету 

міської ради, 

Маловисківський 

відділ поліції, 

виконавчий комітет 

міської ради 

Протягом 

2019 року 

Забезпечення вчасного 

виявлення дітей, які зазнали 

насильства 

17. 

Забезпечити ведення обліку 

дітей щодо яких вчинено 

насильство в сім’ї або існує 

реальна загроза його вчинення 

Служба у справах 

сім’ї та дітей 

виконавчого комітету 

міської ради 

Протягом 

2019 року 

Збільшення кількості 

виявлених дітей, які зазнали 

або можуть зазнати насильства 

для вжиття відповідних заходів 

18. 

Забезпечити надання медичної 

та психологічної допомоги 

особам, постраждалим від 

домашнього насильства з 

урахуванням необхідних 

потреб 

Відділ соціального 

захисту населення, 

праці та охорони 

здоров’я виконавчого 

комітету міської ради, 

виконавчий комітет 

міської ради 

Протягом 

2019 року 

Забезпечення збереження 

фізичного та психологічного 

здоров’я особи, яка 

постраждала від домашнього 

насильства 

19. 

Забезпечити надання 

соціальних послуг особам, які 

постраждали від домашнього 

насильства 

Відділ соціального 

захисту населення, 

праці та охорони 

здоров’я виконавчого 

комітету міської ради, 

виконавчий комітет 

міської ради 

Протягом 

2019 року 

Виявлення шляхів для виходу із 

кризової ситуації, подолання 

ознак складних життєвих 

обставин у сім’ї/особи 

20. 

Забезпечення надання 

безоплатної правової 

допомоги особам, які 

постраждали від домашнього 

насильства або насильства за 

ознакою статі у порядку, 

встановленому Законом 

України «Про безоплатну 

правову допомогу» 

Районний центр з 

надання безоплатної 

вторинної правової 

допомоги 

Протягом 

2019 року 

Посилення правової 

спроможності, відновлення 

порушених прав осіб, які 

постраждали від домашнього 

насильства 

21. 

Забезпечити проведення 

засідань координаційної ради 

з питань сім’ї, тендерної 

рівності, демографічного 

розвитку, запобігання 

насильству в сім&apos;ї та 

протидії торгівлі людьми 

Відділ соціального 

захисту населення, 

праці та охорони 

здоров’я виконавчого 

комітету міської ради, 

виконавчий комітет 

міської 

ради, громадські 

організації (за згодою) 

Протягом 

2019 року 

Забезпечення співпраці між 

суб’єктами, що здійснюють 

заходи у сфері запобігання та 

протидії домашньому 

насильству 

22. 

Забезпечити щорічне 

проведення Всеукраїнської 

акції «16 днів проти 

насильства» 

Відділ соціального 

захисту населення, 

праці та охорони 

здоров’я виконавчого 

комітету міської ради, 

відділ освіти, молоді 

та спорту 

виконавчого комітету 

міської ради, служба у 

справах сім’ї та дітей 

Протягом 

2019 року 

Збільшення розуміння та 

обізнаність про всі форми 

насильства, створення в 

суспільстві простору, вільного 

від насильства 



виконавчого комітету 

міської ради, 

виконавчий комітет 

міської ради 

23. 

Забезпечити звітування 

виконавчому комітету міської 

ради та Департаменту 

соціального захисту населення 

облдержадміністрації про 

результати здійснення 

повноважень у сфері 

запобігання та протидії 

домашньому насильству у 

порядку 

Відділ соціального 

захисту населення, 

праці та охорони 

здоров’я виконавчого 

комітету міської ради 

Протягом 

2019 року 

Забезпечення реалізації 

державної політики у сфері 

запобігання та протидії 

домашньому насильству 

  

  

 

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 10 січня 2019 року                                                        № 11 

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 доданого 

списку на загальну суму 2238,23 грн.  

 

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

виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян». 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                           Ю.Л.Гульдас 

 

 

 





 
Додаток №1 

рішення виконкому 

№  11  від 10.01.2019 року 

 

Відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій 

громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом  

по Маловисківській міській раді за грудень 2018 рік КПК 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.  2/21      8 85,44 

2.  5/98      8 53,40 

3.  7/130      8 85,44 

4.  7/131      8 85,44 
5.  1/13      8 85,44 

6.  2/26      8 85,44 

7.  6/101      8 70,19 

8.  2/40      8 85,44 

ВСЬОГО: 636,23 

 

      

     Керуючий справами                                                                                                                                                                                 Л.І. Линник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №2 

рішення виконкому 

№ 11  від 10.01.2019  року 

Відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій 

громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом  

по Маловисківській міській раді за грудень 2018 рік КПК 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 

Номер 

рахунка 
Адреса 

(Кіль-

кість 

білетів

) 

Сума 

1. 1/11       8 85,44 
2. 3/51       8 85,44 

3. 2/24       6 85,44 

4. 6/117       8 85,44 

5. 5/100       8 85,44 

6. 6/105       8 85,44 

ВСЬОГО: 512,64 
 

Керуючий справами                                                                                                                                                                                         Л.І. Линник 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №3 

рішення виконкому 

№  11    від 10.01.2019  року 

Відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій 

громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом  

по Маловисківській міській раді за грудень 2018 рік КПК 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 

1. 5/93       85,44 

2. 6/106       85,44 

3. 
1/10/ 

6/119 
      149,52 

4. 3/49       85,44 

5. 6/113       85,44 

6. 2/25       85,44 
7. 2/28       85,44 
8. 2/29       85,44 

9.  2/31       85,44 

10.  2/34       85,44 

11.  2/35       85,44 

12.  7/127       85,44 

ВСЬОГО: 1089,36 

 

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 10 січня  2019 року                       № 12 

 

м. Мала Виска 

 

Про надання грошової допомоги 

інвалідам І групи, які користуються  

мережею Інтернет та пересуваються  

за допомогою технічних засобів реабілітації  

 

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

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

Маловисківської міської ради від 22.12.2016 року № 448 «Про затвердження Програми соціального 

захисту малозабезпечених верств населення Маловисківської міської ради у 2017-2020 роки» та з 

метою підтримки мешканців території Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади, 

які потребують соціального захисту та підтримки з боку державних органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування, виконком міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

       1. Надати, щомісячну грошову допомогу інвалідам І групи, які користуються мережею Інтернет 

та пересуваються за допомогою технічних засобів реабілітації, згідно додатків, на загальну суму 

1000,00 грн. 

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

захист». 

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

діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

Міський голова                                                                                                        Ю.Л. Гульдас 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 

до рішення виконкому 



аід 10.01.2019 року № 12 

 

Список 

інвалідів І групи, які користуються мережею Інтернет та пересуваються за 

допомогою технічних засобів реабілітації 
 

№ 

п/п 
Прізвище, ім’я, по-батькові 

Дата 

Народження 
Місце проживання Статус особи 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

 

Розрахунок  

коштів необхідних для виплати інвалідів І групи, які користуються мережею 

Інтернет та пересуваються за допомогою технічних засобів реабілітації  

 
Місяць Розрахунок Загальна сума грн. 

Січень 10 чол. х 100 = 1000,00 1000,00 

Лютий 10 чол. х 100 = 1000,00 1000,00 

Березень 10 чол. х 100 = 1000,00 1000,00 

Квітень 10 чол. х 100 = 1000,00 1000,00 

Травень 10 чол. х 100 = 1000,00 1000,00 

Червень 10 чол. х 100 = 1000,00 1000,00 

Липень 10 чол. х 100 = 1000,00 1000,00 

Серпень 10 чол. х 100 = 1000,00 1000,00 

Вересень 10 чол. х 100 = 1000,00 1000,00 

Жовтень 10 чол. х 100 = 1000,00 1000,00 

Листопад 10 чол. х 100 = 1000,00 1000,00 

Грудень 10 чол. х 100 = 1000,00 1000,00 

Всього:  12 000,00 

 

 

 

 

Керуючий справами                                                                                                   Л.І.Линник



 
Додаток 2 

Рішення виконкому 

№12  від 10.01.2019 року  

«Інші видатки на соціальний захист» 

КПК 0113242 

(Грошова допомога інвалідам І групи, які користуються мережею Інтернет та пересуваються за допомогою технічних 

засобів реабілітації) 
 

(СІЧЕНЬ) 

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        ПАТ КБ «Приватбанк» 

№ Прізвище, ім’я, по батькові Код Паспорт Номер рахунка Банк Адреса Примітки 

1.        100,00 

2.        100,00 

3.        100,00 

ВСЬОГО: 300,00 

 

Керуючий справами                                                               Л.І. Линник  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 

Рішення виконкому 

№  12 від 10.01.2019 року  

«Інші видатки на соціальний захист» 

КПК 0113242 



(Грошова допомога інвалідам І групи, які користуються мережею Інтернет та пересуваються за допомогою технічних 

засобів реабілітації) 

 
(СІЧЕНЬ) 

ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» 

№ Прізвище, ім’я, по батькові Код 
Паспорт 

Особовий рахунок 
Номер 

рахунку 
Банк Адреса Примітки 

4.      
 

  100,00 

5.         100,00 

6.         100,00 

7.         100,00 

 ВСЬОГО: 400,00 

 

Керуючий справами                                                                                                      Л.І. Линник  

 

 

 

 

 
Додаток 4 

Рішення виконкому 

№  12 від 10.01.2019 року  

«Інші видатки на соціальний захист» 

КПК 0113242 

(Грошова допомога інвалідам І групи, які користуються мережею Інтернет та пересуваються за допомогою технічних 

засобів реабілітації) 

 
(СІЧЕНЬ) 

 

АТ «Ощадбанк» 

№ Прізвище, ім’я, по батькові Код Паспорт Номер рахунка Банк Адреса Примітки 



№ Прізвище, ім’я, по батькові Код Паспорт Номер рахунка Банк Адреса Примітки 

8.        100,00 

ВСЬОГО: 100,00 

 

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 10 січня  2019 року                               № 13 

м. Мала Виска 

 

Про надання матеріальної допомоги 

інвалідам війни та учасникам бойових  

дій , яким виповнилося 90 років 

і більше 

 

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

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

Маловисківської міської ради від 22.12.2016 року № 448 «Про затвердження Програми 

соціального захисту малозабезпечених верств населення Маловисківської міської ради у 

2017-2020 роки» та з метою підтримки мешканців території Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади, що відносяться до пільгових категорій, які потребують 

соціального захисту та підтримки з боку державних органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, виконком міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

       1. Надати, щомісячну стипендію протягом 2019 року, грошову допомогу інвалідам 

війни та учасникам бойових дій, яким виповнилося 90 років і більше, згідно додатків, на 

загальну суму 1500,00 грн. 

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

соціальний захист ветеранів війни та праці». 

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

питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

Міський голова                                                                                              Ю.Л. Гульдас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1 



до рішення виконкому 

від 10.01.2019 року № 13 

 

 

Список 

інвалідів війни та учасників бойових дій,  

яким виповнилося 90 років і більше 
 

№ 

п/п 
Прізвище, ім’я, по-батькові 

Дата 

Народження 
Місце проживання 

Статус ветерана 

війни 

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

 

 

 

 

Розрахунок  

коштів необхідних для виплати стипендії ветеранам, 

яким виповнилося 90 років і більше 

 
Місяць Розрахунок Загальна сума грн. 

Січень 5 чол. Х 300 = 1 500,00 1 500,00 

Лютий 5 чол. Х 300 = 1 500,00 1 500,00 

Березень 5 чол. Х 300 = 1 500,00 1 500,00 

Квітень 5 чол. Х 300 = 1 500,00 1 500,00 

Травень 5 чол. Х 300 = 1 500,00 1 500,00 

Червень 5 чол. Х 300 = 1 500,00 1 500,00 

Липень 5 чол. Х 300 = 1 500,00 1 500,00 

Серпень 5 чол. Х 300 = 1 500,00 1 500,00 

Вересень 5 чол. Х 300 = 1 500,00 1 500,00 

Жовтень 5 чол. Х 300 = 1 500,00 1 500,00 

Листопад 5 чол. Х 300 = 1 500,00 1 500,00 

Грудень 5 чол. Х 300 = 1 500,00 1 500,00 

Всього:  18 000,00 

 

 
Керуючий справами                                                                                           Л.І.Линник 

 
Додаток № 2 

до рішення виконкому 

№  13  від 10.01.2019 року  

 

 

ТОВ _04055373_        форма № 103-1 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 



 

СПИСОК 

згрупованих поштових переказів електронних 

«Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці» код 3191 
(інвалідів війни та учасників бойових дій, яким виповнилося 90 років і більше) 

(січень) 
 

Відправник Маловисківська міська рада 

Реквізити відправника: КПК 0113191 р/р 35416093027307, МФО 823016 

УДКСУ у Маловисківському районі Кіровоградської області 
 

 

 

 

№ 

з/

п 

Куди Кому 

Сума 

переказу, 

грн. 

Особливі 

відмітки 

Плата за 

пересилання

* (грн.) 

№ 

переказу 
Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.      15,00   

2.      15,00   

3.      15,00   

4.      15,00   

 

 

 

М.П. 

відправника 

Разом: 1 200 грн. 00 коп. (Одна тисяча двісті   грн. 00 коп.) 

Плата за пересилання: 60 грн. 00 коп. (Шістдесят грн. 00 коп.)  

У т.ч. ПДВ: _______ (при замовлені повідомлення про вручення) 

Усього: 1 260 грн. 00 коп. ( Одна тисяча двісті шістдесят грн.. 00 коп.) 

Відбиток календ. 

штемпеля місця 

приймання 

 

 

Керівник підприємства    __Гульдас Ю.Л._____________ 

         
(прізвище, ініціали, підпис) 

Головний бухгалтер    __Піньковська О.О.__________ 

         
(прізвище, ініціали, підпис) 

Працівник, який здає відправлення 

до об’єкта поштового зв’язку   __Шпак Т.М._______________ 

         
(прізвище, ініціали, підпис) 

Прийняв ____________________________________________________ 

   
(посада, прізвище, ініціали, підпис працівника зв’язку) 

Керуючий справами                                                                                                                       Л.І.Линник 

 

Додаток № 3 

до рішення виконкому 

№  13    від 10.01.2019 року  

 

 

СПИСОК 

згрупованих поштових переказів електронних 

«Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці» код 3191 
(інвалідів війни та учасників бойових дій, яким виповнилося 90 років і більше) 

 

 

 

№ 

з/

п 

Куди Кому Сума  
Ідентифіка

ційний код 

1 2 3 4 5 

1.      

2.      

3.      



4.      

5.      

 
 

 

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 10 січня  2019 року                                         № 14 

м. Мала Виска 
 

Про відповідальних осіб по пожежній безпеці  

на об’єктах комунальної власності міської ОТГ 

 

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

до п. 3.25 Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства 

України з питань надзвичайних ситуацій від 19.10.2004 року №126, з метою забезпечення 



дотримання пожежної безпеки на підвідомчих об’єктах міської  ради, проведення 

навчання з  правил пожежної безпеки,  з працівниками структурних підрозділах 

виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

         1. Призначити відповідальних осіб за дотримання пожежної безпеки по об’єктах 

комунальної власності розташованих на території Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади:  

 - на об’єктах відділу освіти, молоді та спорту – начальника відділу Шпак А.В. 

 - на об’єктах відділу культури і туризму – начальника відділу Рижикову Ю.О. 

          - на об’єктах КП «Мала Виска МКП» – начальника КП «Мала Виска МКП» Лисенка 

В.П. 

          - об’єктах КП «Мала Виска водоканал» – начальника КП «Мала Виска водоканал» 

Аврунова В.А. 

 - по м. Мала Виска – начальнику КП «Мала Виска житлово-експлуатаційна 

дільниця» Чмихун М.П. 

           - по с. Паліївка -  старосту  Шамку Л.В. 

           - по с. Олександрівка -   старосту Кашпуровського О.М. 

           - по с. Первомайське -  старосту Тупаленко Н.В. 

  2. Відповідальним особам до 17 січня 2018 року провести навчання з працівниками 

структурних підрозділах  правилам пожежної безпеки  та в подальшому проводити його 

не рідше двох разів на рік.   

            3. Загальному відділу міської ради (Берегуленко Т.М.) ознайомити відповідальних 

осіб за дотримання пожежної безпеки по об’єктах комунальної власності Маловисківської 

міської ОТГ, зазначених у пункті 1 даного рішення, під особистий підпис.  

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 10 січня 2019 року                                    №  15 

 

м. Мала Виска 

Про затвердження плану-графіку  

проведення заходів з відстеження  

результативності дії  регуляторних  

актів виконавчого комітету Маловисківської  

міської ради на 2019 рік__________________ 



 

   

З метою оцінки результатів реалізації регуляторних актів та ступеня досягнення 

визначених цілей, задекларованих при їх прийнятті, забезпечення виконання  вимог ст. 10 

Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. № 308 «Про 

затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності 

регуляторного акта» (зі змінами),  керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет  міської ради    

       

 

В И Р І Ш И В : 

 

 

1. Затвердити план-графік проведення заходів з відстеження результативності дії  

регуляторних актів  виконавчого комітету та Маловисківської  міської ради на 2019 

рік (додається). 

2. Встановити, що розробник проекту регуляторного акту, згідно затвердженого 

плану-графіку, проводить відповідне відстеження результативності дії 

регуляторного акту та подає ці відстеження до сектору соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та проектної діяльності відділу ЖКГ виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради. 

3. 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 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Додаток № 1 

                                                                                         до рішення виконкому  

                                                                                         від 10.01.2019 року № 15 

 

 

План-графік 

 

проведення заходів з відстеження результативності дії діючих регуляторних актів 

Маловисківської міської ради Маловисківської об’єднаної територіальної громади 

на 2019 рік 

 
№ 

з/п 

Дата і номер 

регулятор-

ного акту 

Назва регуляторного 

акту 

Розробник 

регуляторного 

акту 

Строки відповідного відстеження 

результативності  

регуляторних актів 

базове повторне 

1 2 3 4 5 6 

1.  29.06.2017 р. 

№ 631 

Про затвердження 

ставок земельного 

податку 

 

Відділ 

земельних 

 

 

з 01.01.2019 р. 

по 31.01.2019 р 



по Маловисківській  

міській раді 

(Маловисківській 

об’єднаній 

територіальній 

громаді) на 2018 рік 

відносин 

2.  29.06.2017 р. 

№ 634 

Про   затвердження   

ставок     єдиного 

податку   для   першої   

та другої групи 

фізичних осіб-

підприємців на 2018 

рік. 

Сектор 

соціально-

економічного 

розвитку, 

інвестицій та 

проектної 

діяльності 

 з 01.01.2019 р. 

по 31.01.2019 р 

3.  29.06.2017 р. 

№ 633 

Про встановлення 

податку на нерухоме 

майно, відмінне від 

земельної ділянки, на 

2018 рік по 

Маловисківській 

міській раді . 

Сектор 

соціально-

економічного 

розвитку, 

інвестицій та 

проектної 

діяльності 

 з 01.01.2019 р. 

по 31.01.2019 р 

4.   Про встановлення 

ставок земельного 

податку на території 

Маловисківської 

об’єднаної 

територіальної 

громади на 2020 рік 

 

Відділ 

земельних 

відносин 

з 01.11.2019 р. 

по 30.11.2019 р 

 

5.   Затвердження ставок 

єдиного податку для 

першої та другої групи 

фізичних осіб-

підприємців на 2020 

рік 

 

Сектор 

соціально-

економічного 

розвитку, 

інвестицій та 

проектної 

діяльності 

з 01.11.2019 р. 

по 30.11.2019 р 

 

6.   З затвердження ставки 

податку на нерухоме 

майно, відмінне від 

земельної ділянки на 

2020 рік 

Сектор 

соціально-

економічного 

розвитку, 

інвестицій та 

проектної 

діяльності 

з 01.11.2019 р. 

по 30.11.2019 р 

 

 

 

 

 

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 10 січня 2019 року                                    № 16 

 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження Плану заходів щодо 

запобігання та протидії корупції у виконавчому 

комітеті Маловисківської міської ради та її 

структурних підрозділах на 2019 рік 



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

 

 Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.97 

року, із змінами, Закону України «Про запобігання корупції» № 1700- VII від 14.10.2014 

року ,із змінами внесеними згідно із Законами № 77-VIII від 28.12.2014 року, № 198-VIII 

від 12.02.2015 року,відповідно до вимог розпорядження голови Кіровоградської обласної 

державної адміністрації від 4.06.2018 року № 408-р, з метою покращення роботи 

виконавчого комітету Маловисківської  міської ради з питань запобігання та  протидії 

корупції, неухильного дотримання конституційних прав і свобод людини в інтересах 

утвердження законності і правопорядку,  виконком міської ради  

 

В И Р І Ш И В : 

  

1. Затвердити План заходів щодо запобігання та протидії корупції у виконавчому 

комітеті Маловисківської міської ради та її структурних підрозділах на 2019 рік. 

2. Створити при виконавчому комітеті міської ради Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції у 

такому складі: 

3. Уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому 

апараті міської ради  - Т.В. Захватихаті здійснювати  контроль за  виконанням посадовими 

особами зазначеними в Плані заходів щодо запобігання та протидії корупції у 

виконавчому комітеті Маловисківської міської ради на 2019 рік – відповідно до   їх 

посадових обов’язків. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти секретаря Маловисківської 

міської ради Постолюк Л.А. 

 

  

 

Міський голова                                                                                                    Ю.Л.Гульдас 

 
 

Додаток № 1 

 до рішення виконкому  

                                                                                                                    від  10.01.2019 р. № 16    

План 

заходів щодо запобігання та протидії корупції у виконавчому комітеті Маловисківської 

міської ради на 2019 рік 

№ 
п/п 

Назва заходів Термін 
виконання 

Відповідальні за виконання 

1. Забезпечувати якісний добір і 

розстановку кадрів на засадах 

неупередженого конкурсного 

відбору, їх об’єктивну 

атестацію, щорічну оцінку 

виконання  посадовими 

особами органів місцевого 

самовря-дування покладених 

на них обов’язків і завдань. 

Протягом 

2019 року 

Конкурсна комісія на заміщення 

вакантних посад у виконавчому апараті 

обласної ради, відділ правового 

забезпечення та кадрової роботи 

виконавчого комітету ради 



2. Забезпечувати попередження 

осіб, які претендують на 

зайняття посад у виконавчому 

апараті ради, про спеціальні 

обмеження, встановлені 

Законами України «Про 

службу в органах місцевого 

самоврядування» та Законом 

України «Про запобігання 

корупції». 

Протягом  

2019 року 

Начальник загального відділу 

виконавчого комітету міської ради 

3. Забезпечувати попередження 

осіб, які звільняються або 

іншим чином припиняють 

діяльність, пов’язану з 

виконанням функцій місцевого 

самоврядування, про 

встановлені обмеження. 

Протягом 

2019 року 

Начальник загального відділу  

виконавчого комітету ради 

4. Забезпечувати проведення 

спеціальної перевірки 

відомостей щодо осіб, які 

претендують на зайняття 

посад посадових осіб у 

виконавчому комітеті ради 

Протягом 

2019 року 

Начальник загального відділу 

виконавчого комітету ради 

5. Організувати подання 

суб’єктами декларування 

шляхом заповнення на 

офіційному веб-сайті 

Національного агентства з 

питань запобігання корупції 

(далі - Національне агентство) 

декларацію особи, 

уповноваженої на виконання 

функцій  місцевого 

самоврядування (далі – 

декларації) за 2019 рік за 

формою, що визначена 

Національним агентством у 

встановленому 

законодавством порядку 

До 01.04.2019 

року 

 уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення корупції в 
апараті міської ради, а також щодо 
керівників комунальних підприємства, 
установ, організацій, закладів, які 
призначені на посаду міським головою. 
уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення корупції щодо 
депутатів міської ради. 

 

6 Здійснити перевірку фактів 

подання керівництвом ради, 

посадовими особами 

виконавчого комітету ради 

електронних декларацій та 

повідомляти Національне 

агентство про випадки 

неподання чи несвоєчасного 

Протягом 10 

робочих днів з 

граничної 

дати подання 

таких 

декларацій 

Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції у 

виконавчому комітеті ради 



подання таких декларацій у 

визначеному ним порядку 

відповідно до статті 49 Закону 

України «Про запобігання 

корупції». 

7. Надавати суб’єктам звернення 

до виконавчого комітету ради 

своєчасно достовірну, в 

повному обсязі інформацію, 

яка підлягає наданню 

відповідно до Законів 

України «Про 

інформацію», «Про доступ до 

публічної інформації», «Про 

звернення громадян», «Про 

запобігання корупції». 

Протягом 

2019 року 

Керівництво ради, керівники відділів  та 

структурних підрозділів виконавчого 

комітету ради 

8. Надавати, у межах 

компетенції, методичну 

допомогу щодо застосування 

антикорупційного 

законодавства працівникам 

виконавчого комітету ради, 

депутатам ради 

Протягом 

2019 року 

уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення корупції в 
апараті міської ради, а також щодо 
керівників комунальних підприємства, 
установ, організацій, закладів, які 
призначені на посаду міським головою. 
уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення корупції щодо 
депутатів міської ради. 

 

9. Оприлюднювати на 

офіційному веб-сайті у 

рубриці «Запобігання проявам 

корупції» інформацію про 

вжиті заходи щодо запобігання 

корупції, в тому числі 

поповнювати та систематично 

оновлювати антикорупційні 

матеріали, рубрики щодо 

підвищення прозорості та 

ефективності державних 

закупівель 

Протягом 

2019 року 

уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення корупції в 
апараті міської ради, а також щодо 
керівників комунальних підприємства, 
установ, організацій, закладів, які 
призначені на посаду міським головою. 
уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення корупції щодо 
депутатів міської ради. 

 

10. Забезпечити механізм 

зворотного зв’язку з 

громадськістю щодо 

повідомлень про факти 

корупційних правопорушень 

шляхом функціонування 

існуючої постійно діючої 

електронної поштової адреси  

Протягом 

2019 року 

уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення корупції в 
апараті міської ради, а також щодо 
керівників комунальних підприємства, 
установ, організацій, закладів, які 
призначені на посаду міським головою. 
уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення корупції щодо 
депутатів міської ради. 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80


11. Проводити для осіб, 

уповноважених на виконання 

функцій органів місцевого 

самоврядування, депутатів 

ради навчання із вивчення та 

роз’яснення антикорупційного 

законодавства. 

Протягом 

2019 року 

уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення корупції в 
апараті міської ради, а також щодо 
керівників комунальних підприємства, 
установ, організацій, закладів, які 
призначені на посаду міським головою. 
уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення корупції щодо 
депутатів міської ради. 

 

12. Брати участь у проведенні 

експертизи проектів 

нормативно-правових актів 

ради, організаційно-

розпорядчих документів, що 

видаються керівництвом ради, 

з метою виявлення причин, що 

призводять чи можуть 

призвести до вчинення 

корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень 

Протягом 

2019 року 

Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції у 

виконавчому комітеті ради 

13. Повідомляти у письмовій 

формі керівництво ради та 

спеціально уповноважені 

суб’єкти у сфері протидії 

корупції про факти, що 

можуть свідчити про вчинення 

корупційних правопорушень 

посадовими особами органу 

місцевого самоврядування. 

У разі вияв-

лення ко- 

рупційного 

або пов’яза- 

ного з ко- 

рупцією пра 

вопорушен- ня 

чи одер- 

жання ін- 

формації про 

вчинення 

тако,го пра-

вопорушення 

уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення корупції в 
апараті міської ради, а також щодо 
керівників комунальних підприємства, 
установ, організацій, закладів, які 
призначені на посаду міським головою. 
уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення корупції щодо 
депутатів міської ради. 

 

14. Проводити відповідні 

службові розслідування 

(перевірки) відносно осіб, 

уповноважених на виконання 

функцій органів місцевого 

самоврядування, у випадку 

встановлення факту 

недодержання такими особами 

антикорупційного 

законодавства. 

Протягом 

2019 року 

Керуючий справами виконавчого 
комітету ради, уповноважена особа з 
питань запобігання та виявлення 
корупції в апараті міської ради, а також 
щодо керівників комунальних 
підприємства, установ, організацій, 
закладів, які призначені на посаду 
міським головою. 
уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення корупції щодо 
депутатів міської ради. 

 

15. Розглядати анонімні 

повідомлення про порушення 

вимог антикорупційного 

законодавства, якщо наведена 

Протягом 

2018 року 

уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення корупції в 
апараті міської ради, а також щодо 
керівників комунальних підприємства, 
установ, організацій, закладів, які 



у них інформація стосується 

конкретної особи, містить 

фактичні дані, які можуть бути 

перевірені. 

призначені на посаду міським головою. 
уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення корупції щодо 
депутатів міської ради. 

 

16. Брати участь у проведенні 

внутрішнього  аудиту за 

цільовим, ефективним 

використанням бюджетних 

коштів з метою створення 

дієвого механізму протидії 

правопорушенням і 

зловживанням у бюджетній 

сфері. 

Протягом 

2018 року 

уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення корупції в 
апараті міської ради, а також щодо 
керівників комунальних підприємства, 
установ, організацій, закладів, які 
призначені на посаду міським головою. 
уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення корупції щодо 
депутатів міської ради. 

 

17. Вживати у межах повноважень 

заходів щодо запобігання та 

врегулювання конфлікту 

інтересів у посадових осіб 

виконавчого апарату ради 

Протягом 

2018 року 

Міський голова, заступники міського 

голови, керуючий справами, керівники 

відділів, структурних підрозділів 

виконавчого комітету ради 

Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції 

18. Забезпечити ведення обліку 

посадових осіб виконавчого 

комітету, притягнутих до 

відповідальності за вчинення 

корупційних правопорушень. 

Протягом 

2018 року 

Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції 

 Виконавцям вищезазначених заходів інформувати до 10 січня 2020 року уповноважену 

особу з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті міської  ради 

про хід виконання цього Плану. 

 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 10 січня 2019 року                                    № 17 

 

 

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 міста Мала Виска з проханням надати пільгу по 

батьківській платі за відвідування  їхніми дітьми дошкільного навчального закладу 

міської ради «Ромашка», врахувавши їх сімейний та фінансовий стан, інші чинники, 

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, рішення сесії Маловисківської міської 

ради від 05.03.2015 року № 872 «Про пільги учасникам антитерористичної операції-

мешканцям Маловисківської міської ради та членам їх сімей»,  виконком міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1.  Надати пільгу у розмірі 100 % по батьківській платі, учаснику бойових дій, 

Пахомову Олегу Анатолійовичу за відвідування його донькою Пахомовою Соломією ДНЗ 

«Ромашка» на період з 1 січня 2019 року по 1 січня 2020 року. 

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

їхніми дітьми  дошкільного навчального закладу міськради «Ромашка»»  на період з 1 

січня 2019 року по 1 січня 2020 року таким громадянам: 

- Вівчарик Наталії Михайлівні – дочка Вівчарик Софія. 

  2. 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 10 січня 2019 року                          № 18 

 

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 міста Мала Виска з проханням надати пільгу по 

батьківській платі за відвідування  їхніми дітьми дошкільного навчального закладу 

міської ради «Чебурашка», врахувавши їх сімейний та фінансовий стан, інші чинники, 

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, рішення сесії Маловисківської міської 

ради від 05.03.2015 року № 872 «Про пільги учасникам антитерористичної операції-

мешканцям Маловисківської міської ради та членам їх сімей»,  виконком міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

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

їхніми дітьми  дошкільного навчального закладу міськради «Чебурашка»»  на період з 1 

січня 2019 року по 1 січня 2020 року таким громадянам: 

- Ляшенко Марині Павлівні – дочки: Ляшенко Олександра та Марія.. 

  2. 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 10 січня 2019 року                                       № 19 

 

м. Мала Виска 

 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету від 

04.11.2005 року № 409 

 



                         Розглянувши заяву Кузик Лариси Леонідівни, яка проживає в м. Мала 

Виска по вулиці Українська, будинок № 91, з проханням внести зміни до рішення 

виконавчого комітету від 04 листопада 2005 року за № 409 в зв’язку з технічною 

помилкою в призвіщі підопічного, врахувавши, що згідно свідоцтва про державну 

реєстрацію, серія 1-ОЛ № 045229 від 02 серпня 2007 року, прізвище підопічного 

Желєзняк, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

виконавчий комітет міської ради 

 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Замінити у всіх розділах і пунктах рішення  виконавчого комітету міської ради від 04 

листопада 2005 року № 409 на прізвище  малолітнього Желєзняк Едуард Олександрович.  

2. 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 10 січня 2019 року                                № 20 

 

м. Мала Виска 

 

Про виділення коштів на 

лікування гр. Ф І.В. 

 

Розглянувши заяву гр. Ф,І.В. (паспорт серія ЕА №), яка проживає в м. Мала Виска 

по вул. К,20, кв.№ 4 з проханням надати допомогу їй на лікування, враховуючи 



матеріальний стан заявника та діагноз, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2019-2020 роки, затвердженим рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня 

2018 року, виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. Ф.І.В.  грошову допомогу у розмірі ----- грн. (----- ) гривень на 

лікування.  

 

2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «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 10 січня 2019 року                                № 21 

 

м. Мала Виска 

 

Про виділення коштів на 

лікування гр. Ч.О.І.. 

 

Розглянувши заяву гр. Ч.О.І. (паспорт серія ЕА №), яка проживає в м. Мала Виска 

по вул. П, 12 з проханням надати допомогу їй на лікування, враховуючи матеріальний 

стан заявника та діагноз, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Програмою та Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги 

громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 



роки, затвердженим рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня 2018 року, виконавчий 

комітет міської ради 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. Ч.О.І.  грошову допомогу у розмірі ---- грн. (----- ) гривень на 

лікування.  

 

2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «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 10 січня 2019 року                                № 22 

 

м. Мала Виска 

 

Про виділення коштів на 

лікування гр. С.В.М. 

 

Розглянувши заяву гр. С.В.М. (паспорт серія ЕА №), який проживає в м. Мала 

Виска по вул. П,9 з проханням надати допомогу йому на лікування, враховуючи 

матеріальний стан заявника та діагноз, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2019-2020 роки, затвердженим рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня 

2018 року, виконавчий комітет міської ради 



 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. С.В.М.  грошову допомогу у розмірі ----грн. (---- ) гривень на 

лікування.  

 

2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «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 10 січня 2019 року                                № 23 

 

м. Мала Виска 

 

Про виділення коштів на 

лікування гр. Д.Л.М. 

 

Розглянувши заяву гр. Д.Л.М. (паспорт серія ЕА №, яка проживає в с. Заповідне по 

вул. Ц., 1 з проханням надати допомогу їй на лікування, враховуючи матеріальний стан 

заявника та діагноз, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Програмою та Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги 

громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 

роки, затвердженим рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня 2018 року, виконавчий 

комітет міської ради 

 

 

В И Р І Ш И В: 



 

 1. Виділити гр. Д.Л.М.  грошову допомогу у розмірі ----- грн. (---- ) гривень на 

лікування.  

 

2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «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 10 січня 2019 року                                № 24 

 

м. Мала Виска 

 

Про виділення коштів на 

лікування гр. К.К.І. 

 

Розглянувши заяву гр. К.ҐК.І. (паспорт серія -----виданий Маловисківським РВ 

УМВС України ----року), яка проживає в с. В.по вул. 1-го Т, 2 з проханням надати 

допомогу їй на лікування, враховуючи матеріальний стан заявника та діагноз, керуючись 

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

Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки, 

затвердженим рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня 2018 року, виконавчий 

комітет міської ради 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. К.К.І.  грошову допомогу у розмірі -----грн. (----- ) гривень на 

лікування.  



 

2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «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 10 січня 2019 року                                № 25 

 

м. Мала Виска 

 

Про виділення коштів на 

лікування гр. С.В.Ю. 

 

Розглянувши заяву гр. С.В.Ю. (паспорт № ---- виданий Маловисківським РВ УМВС 

України), яка проживає в м. Мала Виска по вул. Ц, 64, кв. № 20 з проханням надати 

допомогу їй на лікування, враховуючи матеріальний стан заявника та діагноз, керуючись 

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

Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки, 

затвердженим рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня 2018 року, виконавчий 

комітет міської ради 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. С.В.Ю.  грошову допомогу у розмірі ----грн. (---- ) гривень на 

лікування.  

 

2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «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 10 січня  2019 року                                         № 26 

м. Мала Виска 
 

Про затвердження Плану основних  

заходів цивільного захисту  

Маловисківської міської ради на 2019 

рік  та січень-лютий 2020 року 

 

Відповідно до статей 6, 27, 28, 31 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», з метою забезпечення виконання вимог Кодексу цивільного захисту України,  

постанов Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 року № 11 «Про затвердження 

Положення про єдину державну систему цивільного захисту» та від 26.06.2013 року № 443 

«Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил 

цивільного захисту» та від 26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження порядку здійснення 

навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях»,  розпорядження голови обласної 

державної адміністрації від 08.01.2019 року № 6-р «Про основні заходи цивільного захисту 

області на 2019 рік»,  підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру, виконавчий комітет міської ради 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

Затвердити План основних заходів цивільного захисту Маловисківської міської ради на 

2019 рік та січень-лютий 2020 року (додається).  

 

 

 

 



 

Міський голова                                                                              Ю.Л.Гульдас 





Додаток № 1 

до рішення виконкому  

№ 26 від 10.01.2019 року 

ПЛАН 

основних заходів цивільного захисту Маловисківської міської ради на 2019 рік та січень-лютий 2020 року 

 

№ 

п'п 
Заходи Відповідальні за виконання 

Термін 

проведення          

I. Заходи щодо удосконалення єдиної системи цивільного захисту 

1 Здійснення звірки електронного та документального 

обліку захисних споруд цивільного захисту із 

управлінням ДСНС України в області, управлінням 

з питань цивільного захисту облдержадміністрації  

Маловисківська міська рада 

 

До 25 грудня 

2019 року 

2 Забезпечення розвитку інформаційних ресурсів, 

надання та оприлюднення інформації про фонд 

захисних споруд цивільного захисту в засобах 

масової інформації. 

Маловисківська міська рада 

 

До 25 грудня 

2019 року 

3 Уточнення переліку суб’єктів господарювання, що 

провадять діяльність в особливий період 

Маловисківська міська рада 

 

До 25 грудня 

2019 року 

4 Підготовка до осінньо-зимового періоду Маловисківська міська рада 

 

Вересень - 

жовтень 

II. Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів 

управління, сил та засобів територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

області 

5 Прийняти участь в проведенні зборів керівного 

складу територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту Кіровоградської області 

з підведення підсумків роботи у сфері цивільного 

захисту у 2019 році та визначення основних завдань 

у зазначеній сфері на 2020 рік 

Маловисківська міська рада 

 
Січень-

лютий 2020 

року 

6 Прийняти участь в проведенні навчально-

методичних зборів з посадовими особами місцевих 

Маловисківська міська рада 

 
Щокварталу 

2019 року 



органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, обласних спеціалізованих служб 

цивільного захисту, відповідальних за організацію 

та здійснення заходів цивільного захисту 
7 Прийняти участь в проведенні штабних тренувань з 

органами управління цивільного захисту 

територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту Кіровоградської області 

(із залученням органів з евакуації) щодо 

переведення територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту 

Кіровоградської області з режиму функціонування в 

мирний час на режим функціонування в особливий 

період 

Маловисківська міська рада 

 
Червень 

2019 року 

8 Прийняти участь в проведенні штабних тренувань з 
органами управління та силами цивільного захисту 
територіальної підсистеми єдиної державної 
системи цивільного захисту Кіровоградської області 
(із залученням органів з евакуації) щодо виконання 
завдань у складних умовах осінньо-зимового 
періоду 

Маловисківська міська рада 

 

Жовтень 

2019 року 

9  Прийняти участь в проведенні штабних тренувань з 

органами управління та силами цивільного захисту 

ланок територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту Кіровоградської області 

(із залученням органів з евакуації) щодо виконання 

завдань під час пропуску льодоходу та паводків: 

 Маловисківська міська рада 

 

Лютий  2019 

року 

10 Прийняти участь в проведенні штабних тренувань з 
органами управління цивільного захисту ланок 
територіальної підсистеми єдиної державної 
системи цивільного захисту Кіровоградської області 
(із залученням органів з евакуації) щодо ліквідації 
надзвичайної ситуації у разі виникнення аварій на 
автомобільному транспорті з виливом (викидом) 
хімічно небезпечних речовин:  

Маловисківська міська рада  травень 

 2019 року 

11 Здійснення комплексу заходів щодо запобігання 

виникненню пожеж у  сільськогосподарських Маловисківська міська рада 
Квітень- 
жовтень 



угіддях протягом пожежонебезпечного періоду 2019 року 
12 Здійснення комплексу заходів щодо запобігання 

виникненню нещасних випадкам з людьми на 

водних об'єктах Маловисківська міська рада 

II квартал 

2019 року 

  

  III. Заходи з підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і 

здійсненням заходів цивільного захисту та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій 

13 

 

 

Прийняти участь в проведенні навчання керівного 

складу і фахівців місцевих органів виконавчої 

влади, виконавчих органів місцевих рад, 

підприємств, установ та організацій в Навчально- 

методичному центрі цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності області 

Маловисківська міська рада,   До 25 грудня 

14 Участь у практичному семінарі з уповноваженими 

представниками місцевих органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ та організацій щодо впровадження 

інженерно-технічних заходів цивільного захисту у 

містобудівну та проектну документацію 

Маловисківська міська рада,   Жовтень 

2019 року 

15 Участь у практичному семінарі з представниками 

органів управління освітою та науково-

педагогічними (педагогічними) працівниками щодо 

організації діяльності базових (опорних) закладів 

освіти з безпеки життєдіяльності 

Відділ освіти молоді та спорту 

виконавчого комітету 

Маловисківської  міської ради   

Жовтень 

2019 року 

16 Організація та проведення у загальноосвітніх,  та 

дошкільних навчальних закладах Дня цивільного 

захисту, Тижня знань з основ безпеки 

життєдіяльності, Тижня безпеки дитини 

  Відділ освіти молоді та спорту 

виконавчого комітету 

Маловисківської  міської ради   

Квітень - 

травень 

жовтень - 

листопад 

2019 року 

17 Організація та проведення серед населення 

просвітницької роботи із запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій, пов’язаних з небезпечними 

інфекційними захворюваннями, масовими 

неінфекційними захворюваннями (отруєннями) 

 Маловисківська міська рада   До 15 грудня 

2019 року 

18 Організація та проведення заходів з популяризації Відділ освіти молоді та спорту До 15 грудня 



культури безпеки життєдіяльності серед дітей і 

молоді шляхом проведення шкільних, районних 

(міських), обласних та всеукраїнських змагань, 

навчально-тренувальних зборів і організації 

навчальних таборів 

виконавчого комітету 

Маловисківської  міської ради   

2019 року 

19 Організація та проведення громадських акцій 

"Запобігти. Врятувати. Допомогти" та "Герой - 

рятувальник року" 

Відділ освіти молоді та спорту 

виконавчого комітету 

Маловисківської  міської ради   

До 15 грудня 

2019 року 

20 Участь у Всеукраїнському фестивалі дружин юних 

пожежних 

Відділ освіти молоді та спорту 

виконавчого комітету 

Маловисківської  міської ради   

Квітень- 

вересень 

2019 року 

 

 
 
Керуючий справами                                                                                                                          Л.І.Линник 

 
 


