
 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 лютого 2022 року                                                               № 1202 

м. Мала Виска 

 

 
Про затвердження Положення та складу 

Робочої групи  із внесення змін до 

Стратегії розвитку  Маловисківської  

міської територіальної  громади  на 

період  до 2027 року 

 

 

Відповідно до ст. 25, 26 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

згідно Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого 

самоврядування і районних державних адміністрацій», постанови Кабінету Міністрів 

України від 11 листопада 2015 року № 932 “Про затвердження Порядку розроблення 

регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення 

моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і 

планів заходів”, беручи до уваги розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 

2020 р. № 716-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій 

територіальних громад Кіровоградської області»,  та  зміни  території Маловисківської 

територіальної  громади, в зв’язку з чим  зумовлено внесення змін до Стратегії  розвитку 

Маловисківської  міської   територіальної  громади на період до 2027 року, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Положення про Робочу групу згідно з Додатком 1 (додається). 

2. Затвердити склад Робочої групи із внесення змін до Стратегії розвитку 

Маловисківської міської  територіальної громади на період  до 2027 року  (далі – 

Робоча група), згідно з Додатком 2 (додається). 

3. Контроль за  виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради 

з питань: 

• прав людини, законності, депутатської етики та регламенту; 

• фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва; 

• комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та 

транспорту ; 

• гуманітарних питань . 

 
Міський голова                                                                                            Юрій ГУЛЬДАС  



Додаток  1 

до рішення міської ради  

від 10.02.2022 року  № 1202 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Робочу групу з внесення  змін до Стратегії  розвитку  

Маловисківської міської  територіальної громади 

 на період до 2027 року  

 

І. Загальні положення 

Внесення змін до Стратегії Маловисківської міської  територіальної громади, 

затвердженої рішенням міської ради сьомого скликання  від  30 березня  2017 року № 554, 

зумовлено змінами території Маловисківської міської територіальної громади. Відповідно 

до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. №716-р «Про 

визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад 

Кіровоградської області» до складу Маловисківської територіальної громади, територію  

якої складали Маловисківська міська, Олександрівська, Паліївська, Первомайська сільські 

територіальні громади, додалися Лозуватська, Мануйлівська, Миролюбівська сільські 

територіальні громади. Кількість населених пунктів Маловисківської громади в 2020 році  

збільшилася з 10 (місто Мала Виска, село Веселе, село Краснопілка, село Новомиколаївка, 

село Олександрівка,село Паліївка, село Первомайське, село Тарасівка, селище Вишневе, 

селище Заповідне) до 16 (додалися село Лозуватка, село Димине, село Мануйлівка, село 

Лутківка, село Миролюбівка, село Червона Поляна). Відповідно кількість мешканців 

громади збільшилася  з 13 168 осіб (станом на 01.01.2020 року)   на  15 325 осіб (станом на 

01.01.2021 року).  

Збільшення території, населених пунктів та кількості мешканців Маловисківської 

міської територіальної громади, та зміни, які відбулися в розвитку Маловисківської 

громади з 2017 року – основні чинники необхідності перегляду документу Стратегії 

Маловисківської міської територіальної громади  на 2017 – 2025 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від  30 березня  2017 року № 554, та внесення до зазначеного 

стратегічного  документу актуальних змін та доповнень.  

Для реалізації даного завдання та підготовки актуального документу необхідно 

створити Робочу групу з внесення  змін до Стратегії  розвитку  Маловисківської міської  

територіальної громади  на період до 2027 року. 

Робоча група формується з представників виконкому, громадських, релігійних та 

молодіжних організацій, фахівців з питань планування розвитку, представників 

приватного підприємництва. Склад Робочої групи затверджується розпорядженням 

міського голови з подальшим погодженням міською радою. Робоча група працює 

постійно, на засадах повної добровільності, самовідданості та безкорисливості. 

До складу Робочої групи можуть входити робочі підгрупи, комісії, фокусні групи. 

Умови їх діяльності визначаються окремо. 

II. Функції 

 Робоча група в процесі діяльності: 

 визначає напрями і пріоритети своєї роботи; 

 розробляє план дій для втілення Стратегії розвитку; 

 визначає проблеми та можливості соціального та економічного розвитку 

громади; 

 проводить економічні дослідження та фінансово-технічний  аналіз; 

 визначає пріоритетні напрямки економічного і соціального розвитку; 

 може приймати участь у розробці інноваційних проектів та  вносить до них 

пропозиції щодо питань, які стосуються соціально - економічного розвитку 

громади в межах Стратегії розвитку; 



 організовує розповсюдження плану дій груп та проводить опитування серед 

жителів громади з метою накопичення пропозицій щодо включення в 

Стратегію розвитку; 

 узагальнює і оцінює результати опитування з метою включення їх в 

стратегічний план дій групи; 

 формує  склади робочих  комісій  за  стратегічними напрямками розвитку 

громади; 

 розробляє положення  про  робочі  підгрупи,  комісії, фокусні  групи та 

організовує їх роботу; 

 

III. Повноваження /правові гарантії діяльності/ робочої групи 

 Організація роботи Робочої групи покладається на керівника Робочої групи, 

його заступника та секретаря. Керівник скликає та веде засідання групи, дає доручення 

членам групи, представляє групу у відносинах з іншими органами, об’єднаннями 

громадян, підприємств, установ та організацій. Організовує роботу по реалізації висновків 

та рекомендацій Робочої групи. У разі відсутності керівника групи або неможливості ним 

виконувати своїх повноважень, головні його  функції  здійснює  заступник  керівника. 

Засідання  робочої  групи  є  правомочним,  якщо  в  роботі  бере  участь не менш як 

половина від загального складу групи. 

За результатами розгляду і вивчення питань Робоча група готує висновки і 

рекомендації. Висновки і рекомендації  Робочою  групою приймаються за взаємною 

згодою членів групи (простою більшістю з числа присутніх на засіданні) і підписуються 

керівником робочої групи, а у разі його відсутності – заступником голови робочої групи. 

Протокол засідань робочої групи підписується керівником та секретарем групи. 

 

Робоча група має право: 

 отримувати інформацію, необхідну для актуалізації Стратегії розвитку, в 

організаціях, установах громади, незалежно від їх відомчого підпорядкування, форми 

власності та господарювання; 

 проводити опитування громадян чи проводити іншу діяльність з метою 

вивчення громадської думки щодо Стратегії розвитку; 

 проводити роз’яснювальну роботу серед жителів громади з питань розробки і 

втілення  Стратегії розвитку та значення його необхідності; 

 вносити виконавчому комітету міської ради пропозиції щодо розгляду питань, 

які необхідно вирішити з метою покращення соціально-економічної ситуації в громаді в 

межах розробки і втілення Стратегії розвитку; 

 приймати участь у підготовці і проведенні громадських слухань щодо Стратегії 

розвитку; 

 

ІV. Обов’язки /відповідальність/ Робочої групи 

Члени  Робочої   групи   виконують   доручення   керівника робочої   групи в 

межах завдань Стратегії розвитку. 

Члени Робочої групи несуть особисту відповідальність за достовірне і своєчасне 

опрацювання отриманих інформаційних та розрахункових   документів і матеріалів, що 

стосуються виконання завдань щодо Стратегії розвитку. 

 

 

 

Секретар ради                                                                                           Леся ПОСТОЛЮК 

 



Додаток  2 

до рішення міської ради  

від 10.02.2022 року  № 1202 

 

СКЛАД  

Робочої групи з внесення змін до Стратегії розвитку  

Маловисківської міської територіальної громади  

на період до 2027 року 

 

ГУЛЬДАС 

Юрій Леонідович 

Міський голова, голова Робочої групи 

ПОСТОЛЮК 

Леся Анатоліївна 

секретар ради, заступник голови Робочої групи 

 СОЙЧЕНКО  

Тетяна Василівна 

спеціаліст ІІ категорії  відділу соціально-економічного 

розвитку,інвестицій, та проєктної діяльності, секретар 

Робочої групи 

БАКАЛІНСЬКИЙ 

Олександр Михайлович     

перший заступник міського  голови  

з питань діяльності виконавчих органів ради 

ЖОВТИЛО 

Алла Василівна 

заступник міського  голови  

з питань діяльності виконавчих органів ради 

ШАМКА  

Людмила Валеріївна 

староста Паліївського старостинського округу міської 

ради  

ТУПАЛЕНКО 

Наталія Вікторівна 

староста Первомайського  старостинського округу 

міської ради 

БОБРИНЕЦЬ  

Валерій Миколайович 

староста Олександрівського  старостинського округу 

міської ради 

ГОЛОВАЧ  

Олександр Іванович 

староста Лозуватського  старостинського округу 

міської ради 

БАРАНІК  

Михайло Михайлович 

староста Мануйлівського  старостинського округу 

міської ради 

ТКАЧЕНКО  

Наталія Петрівна 

староста Миролюбівського  старостинського округу 

міської ради 

ФЕДОРЕНКО 

Галина Вікторівна 

начальник відділу  соціально – економічного  розвитку, 

інвестицій та проектної діяльності  

БІЛОНОГ  

Володимир Геннадійович  

начальник відділу містобудування, архітектури, 

будівництва та житлово – комунального господарства 

міської ради 

ЦИБУЛЬСЬКИЙ  

Ігор Анатолійович  

начальник відділу земельних відносин міської ради  

ПОХИЛА  

Лариса Василівна  

начальник фінансового управління міської ради  

РИЖИКОВА  

Юлія Олександрівна  

начальник відділу культури та туризму міської ради  

ОНИПСЕНКО  

Валерій Миколайович 

начальник відділу освіти, молоді та спорту міської ради  

ВАСИЛЬЄВ  

Сергій Анатолійович  

начальник  відділу  організаційно-масової роботи та 

комунікацій з громадськістю 

ЗАХВАТИХАТА   

Тетяна Валеріївна  

начальник юридичного  відділу міської ради  

ЗАХВАТИХАТА 

Павло Васильович 

начальник служби у справах дітей міської ради  



ШПАК  

Тетяна Миколаївна 

начальник відділу соціального захисту населення,праці 

та охорони здоров’я 

ХМАРА Іван Іванович директор КНП«Маловисківський  центр надання 

соціальних послуг» 

АВРУНОВ Володимир 

Анатолійович 

начальник КП «Мала Виска Водоканал» 

ЧУРПІЙ Костянтин 

Леонідович 

головний лікар  КНП  «Маловисківська лікарня» 

ЛЕВЧЕНКО Ольга 

Миколаївна 

головний лікар КНП ЦПМСД 

ЗЕЛЮНКО  

Олександр Францевич  

депутат міської ради (за згодою) 

КУЗЬМИЧ  

Володимир Павлович  

депутат міської ради (за згодою) 

КОВАЛЕНКО  

Інна Борисівна  

депутатка міської ради,  голова ГО «Простір ідей» 

ШУЛІМА  

Віра Олександрівна  

голова ГО «ДієVо» 

КУДРЯ  

Ірина Василівна  

голова ГО «Окрилена громада ВИСЬ»  

СЕМЧИШИНА  

Алла Богданівна 

приватний підприємець  

ПУЦИК  

Станіслав Миколайович 

пенсіонер, голова ГО «Ветерани Маловисківщини» 

 

 

 

Секретар ради                                                                                           Леся ПОСТОЛЮК 

 

 

 


