
 

 
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 13 грудня 2018 року                                 № 463 

м. Мала Виска 

Про звіт про виконання міського 

бюджету за  січень-листопад 2018 року. 

 

       Заслухавши інформацію завідувача сектору фінансів відділу фінансів та 

бухгалтерського обліку  виконавчого комітету міської ради Похили Л.В. про офіційний 

висновок щодо перевиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету за 

січень-листопад 2018 року,  відповідно до підпункту 1 частини «а» статті 28 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 80 Бюджетного кодексу 

України, виконавчий комітет Маловисківської міської ради  

             

                                                             ВИРІШИВ:   

 

1. Затвердити офіційний висновок щодо перевиконання дохідної частини 

загального фонду  Маловисківського міського бюджету за  січень - листопад 2018 року .  

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

десятиденний строк з дня його прийняття. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради     Бакалінського О.М. 

 

 

Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                                     О.М.Бакалінський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 13 грудня 2018 року                                            № 464 
м. Мала Виска 

 

«Про схвалення проекту бюджету  

Маловисківської міської ради  

об’єднаної територіальної громади  

на 2019 рік » 

 

Керуючись  статтею  28  Закону  України  від 21 травня 1997 року №280/97-

ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання статті 75 Бюджетного 

кодексу України, виконавчий комітет міської ради об’єднаної територіальної громади   

 

                                            ВИРІШИВ: 

 

1. Схвалити проект рішення Маловисківської  міської ради  об’єднаної 

територіальної громади    «Про міський бюджет Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади на  2019 рік «, що додається.  

 

      2. Подати на розгляд  сесії Маловисківської міської ради  проект рішення міської 

ради «Про міський бюджет Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади на  2019 рік «. 

 

       3. Контроль та координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на  

відділ фінансів та бухгалтерського обліку (Піньковська О.О.). 

  

 

 

Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                                     О.М.Бакалінський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 13 грудня 2018 року                                            № 465 

м. Мала Виска 

 

Про повернення на доопрацювання  проекту рішення 

щодо організацію харчування  учнів та вихованців  

закладів освіти Маловисківської міської ради 

 

 Керуючись ст. 140. 146 Конституції України, підпунктом 5 п «а», підпунктом 8 п. 

«б» ст.. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами України  

«Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», 

постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 116 «Про затвердження 

порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та 

професійно-технічних навчальних закладах», від 17 квітня 2006 року № 298/227 «Про 

затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних 

закладах». Наказом Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2002 року № 667 

«Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у 

державних і комунальних дошкільних та інтернат них навчальних закладах», з метою 

впорядкування видатків для забезпечення якісного харчування та дотримання гарантійних 

пільг дітей закладів освіти Маловисківської міської ради до бюджетних асигнувань 2019 

року виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Проект рішення щодо забезпечення організації харчування учнів та 

вихованців закладів середньої, дошкільної освіти  Маловисківської міської ради 

повернути відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської 

ради на доопрацювання. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 
 

Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                                     О.М.Бакалінський 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
від 13 грудня 2018 року                              № 466 

м. Мала Виска 

 

Про звіт про роботу комісій при 

виконавчому комітеті міської ради 

 

Заслухавши інформацію секретаря міської ради Л.А.Постолюк про роботу комісій, 

створених при виконавчому комітеті Маловисківської міської ради, а саме: житлово-

побутової та адміністративної комісій, опікунської ради, комісії по визначенню 

доцільності видалення зелених насаджень на території міської ради та постійно діючої 

комісії з земельних питань, відповідно до ст.40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконком міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Інформацію секретаря міської ради Л.А.Постолюк про роботу комісій, створених 

при виконавчому комітеті Маловисківської міської ради, прийняти до відому. 

 

 2. Роботу комісій при виконавчому комітеті міської ради визнати задовільною. 

 

3. Рекомендувати адміністративній комісії при виконавчому комітеті міської ради 

більш принципово ставитись до порушників чинного законодавства. 

 

 4. Комісії з земельних питань, при розгляді заяв та скарг громадян, всебічно та 

об’єктивно вивчати конкретні ситуації та прикладати зусиль для задоволення законних 

вимог мешканців територіальної громади. 

  

 

 

Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                                     О.М.Бакалінський 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  13 грудня  2018 року                                         № 467 

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 7088,47 грн.  

 

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

виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян». 

 

 

 

 

Перший заступник міського голови з 

питань  діяльності виконавчих органів ради                                           О.М.Бакалінський             

 



Додаток №1 

Рішення виконавчого комітету 

№ 467  від 13.12.2018 року 

 

Відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій 

громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом  

по Маловисківській міській раді за листопад 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.  1/3      8 85,44 

2.  3/42      8 85,44 

3.  2/21      8 85,44 
4.  5/97      8 85,44 
5.  5/98      8 85,44 

6.  1/7      8 85,44 

7.  2/22      8 85,44 

8.  5/83      8 85,44 

9.  7/130      8 85,44 

10.  7/131      8 85,44 
11.  6/112      8 85,44 

12.  1/17      8 85,44 

13.  5/96      8 85,44 

14.  1/13      8 85,44 

15.  2/26      8 85,44 

16.  7/124      8 85,44 
17.  5/85      8 85,44 
18.  6/118      8 85,44 

19.  5/90      8 85,44 

20.  6/101      8 85,44 

21.  3/58      8 85,44 

22.  3/60      8 85,44 



23.  3/59      8 82,39 

24.  2/40      8 85,44 

ВСЬОГО:  

 

 

 

     Керуючий справами                                                                                                                                                                                 Л.І. Линник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №2 

Рішення виконавчого комітету 

№ 467 від 13.12. 2018 року 

Відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій 

громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом  

по Маловисківській міській раді за листопад 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 

25.  1/1       8 85,44 

26.  3/43       8 85,44 

27.  4/65       8 85,44 

28.  1/4       8 85,44 

29.  1/5       8 85,44 

30.  1/11       8 85,44 
31.  3/46       8 85,44 
32.  4/77       8 85,44 

33.  1/19       8 85,44 

34.  4/66       8 85,44 

35.  2/32       8 85,44 

36.  5/100       8 85,44 
37.  4/64       8 85,44 
38.  6/105       8 85,44 

ВСЬОГО:  
 

Керуючий справами                                                                                                                                                                               Л.І. Линник 
 

 

 

 



Додаток №3 

Рішення виконавчого комітету 

№ 467 від 13.12. 2018 року 

 

Відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій 

громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом  

по Маловисківській міській раді за листопад 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 

39.  1/2      8 85,44 

40.  6/109      8 74,76 

41.  6/110      8 74,76 

42.  1/6      8 85,44 
43.  5/99      8 85,44 

44.  1/8      8 85,44 

45.  4/78      8 85,44 

46.  5/93      8 85,44 

47.  4/75      8 85,44 

48.  6/106      8 85,44 

49.  
1/10/ 

6/119 
     8/8 170,88 

50.  6/116      8 85,44 
51.  4/73      8 85,44 
52.  6/120      8 85,44 

53.  3/49      8 85,44 

54.  6/113      8 85,44 

55.  3/50      8 85,44 

56.  5/86      8 85,44 

57.  7/122      8 85,44 
58.  5/82      8 85,44 



59.  6/103      8 85,44 

60.  7/136      8 85,44 

61.  2/25      8 85,44 

62.  3/52/92      8 85,44 

63.  2/28      8 85,44 
64.  1/18      8 85,44 
65.  2/29      8 85,44 

66.  4/70      8 85,44 

67.  2/30      8 85,44 

68.  4/61      8 85,44 

69.  4/62      8 85,44 

70.  3/55      8 85,44 
71.  5/91      8 85,44 

72.  2/31      8 85,44 

73.  2/33      8 85,44 

74.  2/34      8 85,44 

75.  2/35      8 85,44 

76.  3/57      8 85,44 
77.  7/127      8 85,44 
78.  7/137      8 85,44 

79.  7/123      8 85,44 

80.  2/39      8 85,44 

81.  5/88      8/8 170,88 

ВСЬОГО:  

 
 

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 13 грудня  2018 року                                     №  468 

                                                     м. Мала Виска   

  
Про виділення матеріальної допомоги для забезпечення   

інвалідів, дітей-інвалідів технічними засобами для  

використання в побутових умовах 

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

Маловисківської міської ради сьомого скликання від 27 вересня 2018 року № 1203 «Про 

затвердження Програми із забезпечення інвалідів, дітей – інвалідів технічними засобами 

для використання в побутових умовах  у 2017-2020 роках», виконавчий комітет міської 

ради  

  

В И Р І Ш И В:  

  

1. Надати матеріальну допомогу громадянам Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади, згідно доданих списків на загальну суму 2156,00 (дві 

тисячі сто п’ятдесят шість гривень 00 копійок).  

  

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

соціальний захист».  

  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.  

  

  

Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                                     О.М.Бакалінський 

 

 

 

  

 

  

  
 

 



 

 

 

 



 

Додаток №1 

до рішення виконкому 

від  13.12.2018 року    № 468  
 

 

Список 

                   інвалідів, дітей - інвалідів, які отримують матеріальну допомогу для відшкодування витрат на придбання технічних засобів для 

використання в побутових умовах, які проживають на території Маловисківської ОТГ    
 

ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» 

№ 

п/п 
Прізвище, ім’я, по-батькові Код Паспорт 

Особовий 

Рахунок 
Номер рахунка Місце проживання Сума грн. 

1        

                                                                                                      Всього:  

 

 

Керуючий справами                                                                                                                                                                                  Л.І. Линник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                    Додаток №2 

до рішення виконкому 

від  13.12.2018 року  № 468  

 

Список 

                   інвалідів, дітей - інвалідів, які отримують матеріальну допомогу для відшкодування витрат на придбання технічних засобів для 

використання в побутових умовах, які проживають на території Маловисківської ОТГ    

 
АТ «ОЩАДБАНК» 

№ 

п/п 
Прізвище, ім’я, по-батькові Код Паспорт Номер рахунка Місце проживання Сума грн. 

1.        

 Всього:  

 

 

 

Керуючий справами                                                                                                                                                                                   Л.І. Линник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                    Додаток №3 

до рішення виконкому 

від  13.12.2018 року  № 468  

 

Список 

                   інвалідів, дітей - інвалідів, які отримують матеріальну допомогу для відшкодування витрат на придбання технічних засобів для 

використання в побутових умовах, які проживають на території Маловисківської ОТГ    

 

ПАТ КБ “Приват Банк” 
№ 

п/п 
Прізвище, ім’я, по-батькові Код Паспорт Номер рахунка Місце проживання Сума грн. 

1.       
 

 Всього: 
 

 

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 13 грудня  2018 року                 № 469 

 

Про відшкодування вартості 

проїзду громадянам, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

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

 

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

Маловисківської міської ради від 22.12.2016 року № 447 « Про затвердження Програми 

соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  на 

2017-2020 роки » виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

       1. Надати матеріальну допомогу для відшкодування вартості проїзду громадянам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  та мешкають на території громади, 

згідно додатків на загальну суму 205,99 грн.. 

        2. Кошти, вказані в п.1 даного рішення, виділити по коду 3242 «Компенсаційні 

виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян». 

 

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

питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

 

Перший заступник міського голови з 

питань  діяльності виконавчих органів ради                                           О.М.Бакалінський             
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Додаток 1 

до рішення виконкому 

№ 469   від  13.12.2018 року 

 

 

 

Відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян  

по Маловисківській міській раді за грудень 2018 рік КФК 0113242 

«Про затвердження програми соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи на 2017-2020 

роки» 
ПАТ КБ "Приват Банк» 

№ п/п 
№ 

папка/ 

справа 
П.І.Б. Паспорт 

Ідентифіка

ційний код 

Посвідчення 

серія/номер 

Особовий 

рахунок 
Банк 

(Кіль-

кість 

білетів) 
Сума 

ПАТ КБ «Приват Банк» 

82.  1/4       2 205,99 

ВСЬОГО: 205,99 

 

 

 

  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 13 грудня 2018 року                                      № 470 

 

м. Мала Виска 

Про організацію на території міської 

ОТГ громадських робіт  у 2019 році 

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

 

Відповідно до статті 31 Закону України "Про зайнятість населення", статей 28 та 34 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Порядку організації 

громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 175, з метою організації суспільно корисних 

робіт на підвідомчій території, виконком міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Визначити та затвердити на 2019 рік види оплачуваних громадських робіт, що 

мають суспільно-корисну спрямованість, відповідають потребам громадян 

Маловисківської міської ради Маловисківської об’єднаної територіальної громади і 

сприяють їх соціальному розвитку (додаток 1). 

 

 2. Фінансування оплачуваних громадських робіт здійснювати відповідно до пункту 

6 статті 31 Закону України «Про зайнятість населення» за рахунок коштів місцевого 

бюджету та коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на 

випадок безробіття рівними частинами пропорційно сумі витрат на їх організацію.  

 

3. Встановити, що замовником громадських робіт та роботодавцем є  

Комунальне підприємство «Мала Виска-МКП» Маловисківської міської ради 

Маловисківської об’єднаної територіальної громади.  

 

4. Керівнику комунального підприємства «Мала Виска-МКП» Маловисківської 

міської ради Маловисківської об’єднаної територіальної громади організувати проведення 

громадських робіт за участю Маловисківського районного центру зайнятості на 

договірних засадах. 

   

 

 

Перший заступник міського голови з 

питань  діяльності виконавчих органів ради                                           О.М.Бакалінський             

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток № 1 

до рішення виконкому 

№  470  від 13.12.2018 р. 

 

Перелік видів оплачуваних громадських робіт, що мають суспільно-корисну 

спрямованість, відповідають потребам громади та сприяють її соціальному розвитку 

 

1.  Проведення робіт з благоустрою та озеленення населених пунктів міської ради, 

об’єктів соціальної сфери, кладовищ, зон відпочинку, придорожніх смуг, ліквідація 

несанкціонованих сміттєзвалищ. 

2  Роботи, пов’язані з будівництвом або ремонтом об’єктів соціальної сфери, які 

знаходяться в комунальній власності територіальної громади. 

3.  Обладнання дитячих, спортивних та інших майданчиків. 

         4.  Впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, визнаних рішенням органів виконавчої влади. 

         5. Підсобні роботи під час проведення ремонту доріг загального користування на 

території   населених пунктів, прибирання придорожніх смуг. 

         6. Впорядкування місць меморіального поховання, пам’ятників та пам’ятних місць, 

які мають офіційний статус або зареєстровані на території населених пунктів. 

7. Роботи з відновлення бібліотечного фонду в  сільських бібліотеках 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади. 

8.   Роботи з відновлення та по догляду заповідників, пам’яток архітектури, історії та 

культури. 

9.   Утримання у належному стані кладовищ та інших місць поховань. 

        10. Прибирання льоду та снігу на недоступних місцях тротуарів та видалення 

бурульок з дахів багатоповерхівок взимку. 

11. Роботи, пов’язані з відновленням та благоустроєм природних джерел та 

водоймищ, русел річок. 

12. Надання допомоги учасникам АТО та сім”ям загиблих учасників АТО. 

13.  Інші види робіт, які мають суспільно-корисну спрямованість,  відповідають 

потребам громади та сприяють її соціальному розвитку. 

 

 

 

 

  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 13 грудня  2018 року                               № 471 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження поточних індивідуальних 

технологічних нормативів використання 

питної води ВП «Знам'янське територіальне  

управління» філії «Центр будівельно-монтажних 

робіт та експлуатації будівель та споруд» 

ПАТ «Укрзалізниця» 

 

           З метою забезпечення раціонального використання водних ресурсів, зменшення 

втрат питної води під час її виробництва, транспортування та розподілення, оптимізації 

собівартості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення на підставі 

звернення Знам'янського територіального управління (лист від 30.11.2018 р. № 2204) щодо 

затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної 

води, розроблених ДП «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут 

міського господарства», відповідно до статті 40 Водного кодексу України, статті 29 

Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», наказу 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 25 червня 2014 року № 179 «Про затвердження Порядку розроблення та 

затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які 

надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення», керуючись 

частиною 1 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

виконавчий комітет міської ради  

 

                                                        В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води 

ВП «Знам'янське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт 

та експлуатації будівель і споруд» ПАТ «Укрзалізниця» по ст. Виска (додаються) 

 

2.  Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Перший заступник міського голови з 

питань  діяльності виконавчих органів ради                                           О.М.Бакалінський             

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від  13  грудня  2018 року                              № 472 

м. Мала Виска 

 

 

Про надання дозволу ТОВ «ІСП ШТОРМ» 

на проведення по території Маловисківської  

міської ОТГ робіт по будівництву волоконно- 

оптичної лінії зв’язку (ВОЛЗ) 

  

               Розглянувши клопотання ТОВ «ІСП ШТОРМ» про надання дозволу на 

проведення робіт по будівництву волоконно-оптичної лінії зв’язку (ВОЛЗ) по території 

Маловисківської міської об”єднаної територіальної громади, від 03 грудня 2018 року, з 

метою забезпечення високошвидкісним доступом до мережі Інтернет мешканців ОТГ, 

керуючись ст. 12, ст. 75 Земельного кодексу України, у відповідності до статті 40 Закону 

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

 

В И Р І Ш И В: 

 

          1. Надати дозвіл ТОВ «ІСП ШТОРМ» на проектування та будівництво  волоконно-

оптичної лінії зв’язку (ВОЛЗ) в грунті на глибині 0.9 м. по території Маловисківської 

міської об’єднаної територіальної громади в с. Паліївка, при умові прокладки трубки під 

оптове волокно до об’єктів комунальної власності Маловисківської міської ОТГ. 

          2. Зобов”язати ТОВ «ІСП ШТОРМ» укласти відповідні угоди з власниками та 

землекористувачами земельних ділянок по яких буде проходити лінія зв’язку (кабель) та в 

разі нанесення шкоди провести відшкодування.Копії даних угод надати виконавчому 

комітету Маловисківської міської ради. 

          3. Даний дозвіл надається на проектування, будівництво та обслуговування кабелю 

оптово-волокнистої лінії на земельних ділянках, власниками яких є Маловисківська 

міська рада, без права передачі у власність ТОВ «ІСП ШТОРМ». 

    4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Перший заступник міського голови з 

питань  діяльності виконавчих органів ради                                           О.М.Бакалінський           

 

 

 

 

 

 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 13 грудня 2018 року                                         № 473 

 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження плану діяльності з 

підготовки проектів регуляторних актів у 

сфері господарської діяльності 

Маловисківської міської ради 

Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік  

 

 

 

На виконання статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики в сфері господарської діяльності», керуючись статтею 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері 

господарської діяльності Маловисківської міської ради Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік (додається). 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку     

(М.М. Прилуцький) по Маловисківській міській раді Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади. 

 

 

 

Перший заступник міського голови з 

питань  діяльності виконавчих органів ради                                           О.М.Бакалінський           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                              Додаток 1 

                                                                                              до рішення виконкому міської ради 

                                                                                              від 13.12.2018 року № 473 

 

 

ПЛАН 

 

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності 

Маловисківської міської ради Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2019 рік  

 

№ 

п/п 

 

Назва проекту регуляторного акту 

Терміни 

підготовки 

проектів 

Найменування органів, 

відповідальних за 

розроблення проектів 

Регуляторний 

акт 

затверджує 

 

 

1. 

Про встановлення ставок 

земельного податку на території 

Маловисківської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 

рік 

І-ІІ квартал Постійна комісія з 

питань планування, 

фінансів, бюджету та 

соціально-

економічного розвитку 

 

 

Рішення 

міської ради 

2. Затвердження ставок єдиного 

податку для першої та другої 

групи фізичних осіб-підприємців 

на 2020 рік 

І-ІІ квартал Постійна комісія з 

питань планування, 

фінансів, бюджету та 

соціально-

економічного розвитку 

 
Рішення 

міської ради 

3. Затвердження ставки податку на 

нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки на 2020 рік 

І-ІІ квартал Постійна комісія з 

питань планування, 

фінансів, бюджету та 

соціально-

економічного розвитку 

 
Рішення 

міської ради 

4. Про встановлення ставки 

акцизного податку з реалізованих 

об»єктами господарювання 

підакцизних товарів на 2020 рік 

І-ІІ квартал Постійна комісія з 

питань планування, 

фінансів, бюджету та 

соціально-

економічного розвитку 

Рішення 

міської ради 

5. Про встановлення ставки 

транспортного податку на 2020 рік 

І-ІІ квартал Постійна комісія з 

питань планування, 

фінансів, бюджету та 

соціально-

економічного розвитку 

Рішення 

міської ради 

6. Про затвердження Положення 

«Про порядок проведення 

земельних аукціонів на території 

Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної 

громади» 

І  квартал Постійна комісія 

міської ради з питань 

містобудування, 

будівництва, земельних 

відносин та охорони 

природи 

Рішення 

міської ради 

7. Про затвердження Порядку 

розміщення зовнішньої реклами на 

території Маловисківської міської 

об´єднаної територіальної громади 

І-ІІ квартал Постійна комісія з 

питань планування, 

фінансів, бюджету та 

соціально-

економічного розвитку 

 
Рішення 

міської ради 



8. Про встановлення заборони 

продажу пива (крім 

безалкогольного), алкогольних 

напоїв, вин столових суб´єктами 

господарювання (крім закладів 

ресторанного господарювання) у 

визначений час доби на території 

Маловисківської міської 

об´єднаної територіальної громади 

ІІ-ІІІ квартал Постійна комісія з 

питань планування, 

фінансів, бюджету та 

соціально-

економічного розвитку 

Рішення 

міської ради 

9. Про затвердження тарифів на 

послуги на території КП «Міський 

ринок» 

І квартал Постійна комісія з 

питань планування, 

фінансів, бюджету та 

соціально-

економічного розвитку 

Рішення 

міської ради 

 

 
 

 

 

Керуючий справами                                                                                               Л.І. Линник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 13 грудня 2018 року                                         № 474 

 

м. Мала Виска 

 

 Про затвердження видів безоплатних 

суспільно-корисних громадських робіт для 

порушників, на яких судом накладено 

адміністративне стягнення у вигляді 

громадських робіт, та переліку об’єктів для 

відбування порушниками громадських робіт 

на 2019 рік по території Маловисківської 

міської об’єднаної територіальної громади 

 

             Відповідно до ст. 30, п/п.2 п."а" ч.1 ст.38, ч.1 ст.52, ч.6 ст. 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування», ст.ст. 30-1, 321-1, 321-3 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, ст. 36 частина 1 Кримінально – виконавчого кодексу України, з метою 

визначення видів суспільно – корисних робіт для порушників та засуджених, на яких 

судом накладено адміністративне стягнення та кримінальне покарання у вигляді 

громадських робіт, та об’єктів на яких будуть проводитись дані роботи по території 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади , виконавчий комітет 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити наступні види безоплатних суспільно корисних робіт (Додаток 1). 

 

2. Затвердити перелік підприємств, на об’єктах яких здійснюватиметься виконання 

безоплатних суспільно-корисних робіт (Додаток 2). 

  

3. Затвердити Порядок організації виконання безоплатних суспільно-корисних 

робіт (Додаток 3). 

 

4. Копію рішення надіслати для погодження до Маловисківського РВ пробації 

Південного МРУ. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

Перший заступник міського голови з 

питань  діяльності виконавчих органів ради                                           О.М.Бакалінський             

 

 
 



                                                                                                   Додаток 1 

                                                                                                   до рішення виконавчого комітету 

                                                                                                   від 13 грудня 2018 р. № 474 

 

 

                                                                                                                              

«ПОГОДЖЕНО» 

Начальник Маловисківського РВ  

пробації Південного МРУ 

_________________ Л.А.Бєлова 

  «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Міський голова 

______________Ю.Л.Гульдас    

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

видів безоплатних суспільно-корисних робіт, для порушників та 

засуджених на яких судом накладено адміністративне стягнення у 

вигляді громадських робіт та кримінальне покарання у вигляді 

громадських робіт, які будуть здійснюватися  на території 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади в 2019 

році 

 

  

1. Визначити види суспільно корисних робіт для порушників та засуджених на яких 

судом накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт та 

кримінальне покарання у виді громадських робіт по території Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади: 

- прибирання побутового сміття та снігу в громадських місцях; 

- посипання піском пішохідних доріжок під час ожеледиці; 

- побілка дерев, бордюрів; 

- обрізка дерев; 

- вирізка чагарників та прибирання сміття в парках та на кладовищах; 

- викошування бур’янів  по обочинах доріг, парках та громадських місцях; 

- роботи по благоустрою кладовищ та сміттєзвалища; 

- ремонтно – будівельні роботи на об’єктах комунальної власності . 

2. Об’єкти на яких будуть проводитись громадські роботи по території ОТГ; 

- парки ; 

- кладовища; 

- сміттєзвалище; 

- вулиці та провулки; 

- берегові смуги водоймищ; 

- інші громадські місця ОТГ; 

- об’єкти, які належать до комунальної власності ОТГ. 

 

 

  Керуючий справами                                                 Л.І.Линник 

 

 

 

 
                                                                                                                

 

                                                   .                                                                                                                                



                                                                                                   Додаток 2 

                                                                                                   до рішення виконавчого комітету 

                                                                                                   від   13 грудня 2018 р. № 474 

         

 

 

 

 

«ПОГОДЖЕНО» 

Начальник Маловисківського МВ 

КВІ УДПС України у 

Кіровоградській області 

 

_________________ Л.А.Бєлова 

  «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Міський голова 

 

 

_____________Ю.Л.Гульдас    

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

підприємств, установ та організацій міської комунальної власності для 

відбування громадських робіт порушниками та засудженими, на яких судом 

накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт та 

кримінальне покарання  

 

 
1.  Комунальне підприємство «Мала Виска Водоканал». 

 

2. Комунальне підприємство «Мала Виска - МКП». 

 

3. Комунальне підприємство « Мала Виска житлово-експлуатаційна дільниця». 

 

4. Комунальне підприємство «Міський ринок». 

 

5. Старостинські округи Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади. 

 

 

 

 

 

 
Керуючий справами                                                 Л.І.Линник 

 

 
 

 

 

 

 



                                                                                                    Додаток 3 

                                                                                                   до рішення виконавчого комітету 

                                                                                                   від 13 грудня 2018 р. № 474 

 

 

Порядок організації 

виконання безоплатних суспільно-корисних робіт для порушників 

 Громадські   роботи  полягають у виконанні  порушником  у вільний від  роботи  

чи навчання час безоплатних  суспільно   корисних   робіт . Відповідно до визначеного 

переліку підприємств, на яких  порушники  відбувають  громадські   роботи , орган 

кримінально-виконавчої інспекції у десятиденний строк з дня отримання постанови суду 

видає  порушнику  направлення на одне з цих підприємств. 

 Для  початку виконання безоплатних  суспільно   корисних   робіт  кримінально-

виконавча інспекція надсилає на підприємство подання стосовно особи, на яку покладено 

виконання  громадських   робіт . В поданні зазначається підстава направлення, прізвище, 

ім'я, по батькові особи, що направляється  для  виконання  громадських   робіт , 

встановлений термін виконання  громадських   робіт , місце та режим  роботи  

правопорушника, термін прибуття особи  для  виконання  громадських   робіт . Керівник 

підприємства погоджує з кримінально-виконавчою інспекцією перелік об'єктів та  вид  

 громадських   робіт . Після погодження переліку об'єктів та  видів   громадських   робіт  

керівник підприємства видає наказ про початок відбування виконання  робіт  

 порушником , закріплення за ним відповідальної особи, ознайомлення  порушника  з 

правилами техніки безпеки при виконанні  громадських   робіт . На строк  громадських  

 робіт  керівником підприємства складається графік, в якому поденно зазначаються час та 

місце відбування таких  робіт . Витяг з наказу та графік завіряються підписом керівника та 

печаткою підприємства і того самого дня надсилаються до органу кримінально-виконавчої 

інспекції. 

До відбутого строку  громадських   робіт  зараховується тільки той час, протягом 

якого  порушник  виконував  суспільно   корисну  працю на визначених об'єктах, що 

підтверджено повідомленням керівника підприємства. Керівником підприємства 

заповнюється табель виходу на  роботу . Після відпрацювання  порушником  

встановлених судом кількості годин  громадських   робіт , керівником підприємства 

видається наказ про припинення виконання. Інформація про кількість відпрацьованих 

 порушником  годин та наказ про припинення  громадських   робіт  в зв'язку з відбуттям 

 громадських   робіт  завіряються підписом керівника і печаткою підприємства та з 

супровідним листом надсилаються до органу кримінально-виконавчої інспекції одразу 

після відбуття  порушником   громадських   робіт . У разі потреби, орган кримінально-

виконавчої інспекції здійснює контрольну перевірку за місцем відбування  порушником  

 громадських   робіт . За результатами перевірки складається акт у двох примірниках, один 

з яких залишається на підприємстві, а другий з відміткою про ознайомлення власника 

підприємства зберігається в особовій справі  порушника . За необхідністю керівник 

підприємства надає до Маловисківської міської ради звіт про виконання безоплатних 

 суспільно   корисних   робіт . 

 

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 13 грудня 2018 року                                         № 475 

 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження звіту про здійснення 

Маловисківською міською радою державної 

регуляторної політики у 2018 році  

 

 

Керуючись пунктом «б» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтею 38 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в 

сфері господарської діяльності», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

Затвердити щорічний звіт про здійснення Маловисківською міською радою 

державної регуляторної політики у 2018 році (додаток 1). 

 

 

 

 

Перший заступник міського голови з 

питань  діяльності виконавчих органів ради                                           О.М.Бакалінський           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                              Додаток 1 

                                                                                              до рішення виконкому міської ради 

                                                                                              від 13.12.2018 року № 475 

 

 

ЗВІТ 

про здійснення Маловисківською міською радою 

державної регуляторної політики у 2018 році 

 

             Реалізація державної регуляторної політики у 2018 році Маловисківською міською 

радою та її виконавчим комітетом  проводилася у відповідності до вимог Закону України 

від 11.09.2003 № 1160-VI «Про засади державної регуляторної політики  у сфері 

господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року 

№ 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження 

результативності регуляторного акта», інших нормативних актів, що регулюють 

взаємовідносини у сфері господарської діяльності, та спрямована  на підготовку, 

прийняття, відстеждення результативності та перегляд регуляторних актів, що 

здійснюються  у  порядку  та  у  спосіб,  що   встановлені Конституцією   України, 

законами  та  іншими нормативно-правовими актами . 

               З метою виконання регуляторної діяльності міською радою та її виконавчими 

органами запроваджено таку організаційну систему: 

           - планування діяльності міської ради та її виконкому з підготовки проектів 

регуляторних актів; 

           -  підготовка проектів регуляторних актів та проведення аналізу їх регуляторного 

впливу; 

- оприлюднення проектів регуляторних актів та аналізу їх регуляторного впливу на 

офіційному сайті Маловисківської міської ради та у районній газеті «Маловисківські 

вісті»; 

- дотримання термінів обговорення проектів регуляторних актів до впровадження 

регуляторної діяльності; 

- врахування, у разі наявності, пропозицій і зауважень до проектів або діючих 

регуляторних актів чи вмотивоване їх відхилення; 

- забезпечення інформаційної відкритості з питань державної регуляторної 

політики (шляхом публікації відповідної інформації у районній газеті «Маловисківські 

вісті» та на  офіційному сайті  Маловисківської міської ради; 

 - забезпеченням широкого доступу до діючих регуляторних актів.   Станом на 2018 

рік прийнято рішеннями сесій 18 регуляторних актів; 

- здійснення відстежень результативності дій  прийнятих регуляторних актів;  

План діяльності Маловисківської міської ради на 2018 рік з питань підготовки 

проектів регуляторних актів затверджено рішенням виконавчого комітету міської ради від 

14 грудня 2017 року за № 368, та рішенням тридцятої сесії сьомого скликання 

Маловисківської міської ради від 21 грудня 2017 року № 841. 

Протягом поточного року з метою проінформованості громадян та відповідно до 

вимог чинного законодавства всі рішення з планування діяльності міської ради з питань 

підготовки проектів регуляторних актів були офіційно оприлюднені у визначені Законом 

терміни через друковані засоби масової інформації, шляхом розміщення в мережі Інтернет 

на офіційному сайті Маловисківської міської ради і виконавчого комітету. 

На виконання затвердженого плану діяльності з питань підготовки проектів 

регуляторних актів у 2018 році міською радою було підготовлено і прийнято такі  

регуляторні акти: 



Рішення сесії Маловисківської  міської ради  від 31 січня 2018 року № 860 «Про 

затвердження тарифів на послуги, що надаються комунальним підприємством  «Міський 

ринок»; 

           Рішення сесії Маловисківської  міської ради  від 31 січня 2018 року № 862 «Про 

затвердження інвестиційної програми у сфері поводження з побутовими відходами  

комунального підприємства «Мала Виска Водоканал» на 2018-2022 роки»; 

          Рішення сесії Маловисківської  міської ради  від  09 лютого 2018 року № 884 «Про 

затвердження тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, тарифів на 

послуги з вивезення твердих побутових відходів, що надаються КП «Мала Виска 

Водоканал»; 

           Рішення сесії Маловисківської  міської ради  від  29 березня  2018 року № 950 «Про 

затвердження Правил з благоустрою на території Маловисківської міської ради об’єднаної 

територіальної громади»; 

          Рішення сесії Маловисківської  міської ради  від  29 червня  2018 року № 1097 «Про 

встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки по Маловисківській  міській раді (Маловисківській  об’єднаній 

територіальній громаді) на 2019 рік»; 

          Рішення сесії Маловисківської  міської ради  від  27 червня  2018 року № 1096 «Про   

затвердження   ставок     єдиного податку   для   першої   та другої групи фізичних осіб-

підприємців на 2019 рік по Маловисківській міській раді  Маловисківсьокої міської 

об’єднаної територіальної громади»;  

       Рішення сесії Маловисківської  міської ради  від  27 червня  2018 року № 1095 «Про 

встановлення ставки акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів  на території Маловисківської міської ради 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» 

       Рішення сесії Маловисківської  міської ради  від  27 червня  2018 року № 1094 «Про 

встановлення ставки  транспортного  податку»; 

       Рішення сесії Маловисківської  міської ради  від  29 червня  2018 року № 1093 «Про  

затвердження рекомендованого розміру орендної  плати за землю в % від нормативної  

грошової оцінки землі  на 2019 рік»; 

       Рішення сесії Маловисківської  міської ради  від  27 червня  2018 року № 1092 « Про 

встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на території 

Маловисківської міської ради (Маловисківської об’єднаної територіальної громади) 

на 2019 рік»; 

       Рішення сесії Маловисківської  міської ради  від  27 червня  2018 року № 1085 «Про 

затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок 

міста Мала Виска Маловисківської міської ради Маловисківського району 

Кіровоградської області»; 

      Рішення сесії Маловисківської  міської ради  від  27 червня  2018 року № 1086 «Про 

затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок 

села Краснопілка Маловисківської міської ради Маловисківського району Кіровоградської 

області»; 

       Рішення сесії Маловисківської  міської ради  від  27 червня  2018 року № 1087 «Про 

затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок 

селища Заповідне Маловисківської міської ради Маловисківського району 

Кіровоградської області»; 

       Рішення сесії Маловисківської  міської ради  від  27 червня  2018 року № 1088 «Про 

затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок 

селища Вишневе Маловисківської міської ради Маловисківського району Кіровоградської 

області»;  

       Рішення сесії Маловисківської  міської ради  від  27 червня  2018 року № 1089 «Про 

затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок 



села Олександрівка Маловисківської міської ради Маловисківського району 

Кіровоградської області»; 

 

        Рішення сесії Маловисківської  міської ради  від  27 червня  2018 року № 1090 «Про 

затвердження технічної документації з нормативної  грошової оцінки земельних ділянок 

села Тарасівка Маловисківської міської ради Маловисківського району Кіровоградської 

області»; 

       Рішення сесії Маловисківської  міської ради  від  27 червня  2018 року № 1091 «Про 

затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок 

села Новомиколаївка Маловисківської міської ради Маловисківського району 

Кіровоградської області»; 

       Рішення сесії Маловисківської  міської ради  від  3 липня  2018 року № 1107 «Про  

обмеження реалізації алкогольних напоїв на території м. Мала Виска та Маловисківської 

міської ради  у вечірній та нічний час». 

       На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 

«Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності 

регуляторного акта» Маловисківською міською радою на протязі 2018 року  підготовлено 

та висвітлено на офіційному сайті звіти про про базове відстеження результативності 

регуляторного акта: 

- рішення  сорокової  сесії Маловисківської міської ради  сьомого скликання від  27 

червня 2018 року № 1096  «Про   затвердження   ставок     єдиного податку   для   

першої   та другої групи фізичних осіб-підприємців на 2019 рік по Маловисківській 

міській раді  Маловисківсьокої міської об’єднаної територіальної громади »; 

- рішення  сорокової  сесії Маловисківської міської ради  сьомого скликання від  27 

червня 2018 року № 1092  «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного 

податку на території Маловисківської міської ради (Маловисківської об’єднаної 

територіальної громади) на 2019 рік»; 

- рішення  сорокової  сесії міської ради  сьомого скликання від  29 червня 2018 року  

№ 1097  «Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки по Маловисківській  міській раді 

(Маловисківській об’єднаній територіальній громаді) на 2019  рік». 

           Протягом 2018 року Маловисківською міською радою особлива увага приділялася 

здійсненню державної регуляторної політики, недопущення прийняття регуляторних 

актів, які є непослідовними або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти, 

ефективне запровадження діючих регуляторних актів, забезпечення публічного 

обговорення між Маловисківською міською радою та суб’єктами господарювання в ході 

розробки та прийняття регуляторних актів.     

 Виходячи із вищевикладеного, можна зробити висновок, що основними завданнями  

у 2018 році для виконавчих органів  Маловисківської міської ради залишаються:     

 - забезпечення максимальної прозорості  регуляторних процедур; 

 - проведення якісного і повного аналізу  регуляторного впливу  на розвиток  бізнес-

середовища та територіальної громади;  

 - взаємодія з громадськими організаціями та науковими організаціями; 

- забезпечення  прийняття послідовних та ефективних рішень, направлених на  

вирішення  конкретних цілей. 

 

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 13 грудня 2018 року                                         № 476 

м. Мала Виска 

 

Про схвалення Програми соціально-економічного 

розвитку Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2019 рік  

 

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

Законом України «Про прогнозування та розроблення програм економічного і соціального 

розвитку України», постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 

«Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального 

розвитку та складання проекту державного бюджету» (із змінами і доповненнями) та з 

метою реалізації державної політики в соціальній, економічній та культурній сферах, 

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Схвалити  Програму соціально-економічного розвитку Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік, (додаток 1 додається). 

2. Подати на чергове засідання сесії Маловисківської міської ради на затвердження 

Програму соціально-економічного розвитку Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік. 

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

Л.А. 

 

      

 

Перший заступник міського голови з 

питань  діяльності виконавчих органів ради                                           О.М.Бакалінський           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                             Додаток 1                                            

                                                                                                  рішенням виконавчого комітету               

                                                                                        від 13.12.2018 року  № 476 

 

 

ПРОГРАМА 

соціально - економічного  розвитку  Маловисківської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік 

 
1. ВСТУП  

Програма соціально-економічного та культурного розвитку  Маловисківської  

міської об’єднаної територіальної громади розроблена з метою реалізації державної 

політики в соціальній, економічній та культурній сферах.  

Методологічною основою розроблення Програми є: 

Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України"; 

постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 

"Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і 

соціального розвитку та складання проекту державного бюджету" (із змінами 

і доповненнями). 

Нормативно-правовою основою Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку є:  

• Закон України “Про засади державної регіональної політики”;  

• Закон України “Про стимулювання розвитку регіонів”;  

• Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";  

• Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності";  

• Закон України "Про державні цільові програми";  

• Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 

соціального розвитку України";  

• та інших законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України. 

Програма  розроблена на основі положень Державної стратегії регіонального 

розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 

від 06 серпня 2014 року № 385, Стратегії розвитку 

Кіровоградської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням 

обласної ради від 27 березня 2015 року № 716, Плану заходів 

на 2018-2020 роки із її реалізації, затвердженого рішенням обласної ради 

від 10 березня 2017 року № 238, Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 

2020 року;  

- стратегії розвитку  Маловисківської  міської об’єднаної територіальної громади на 2017-

2025 р.р    із урахуванням пропозицій  структурних підрозділів та відділів виконавчого 

комітету міської ради , а також  старостинських округів. 

 Програма спрямована на виконання пріоритетних напрямків розвитку в процесі 

формування  громади.  

 Основні показники Програми та завдання розроблені на основі та з урахуванням 

пропозицій і рекомендацій: громадських організації міської об’єднаної територіальної 

громади, Кіровоградської обласної державної адміністрації та обласної ради, державних  

цільових програм , іноземних партнерів.  

Програма передбачає концентрацію ресурсів на вирішення ключових проблем 

розвитку міста, реалізацію перспективних проектів, економічних і соціальних заходів, 

виконання яких сприятиме підвищенню якості життя населення, подальшому поліпшенню 



інвестиційного клімату. Відбір інвестиційних проектів здійснено з урахуванням їх 

значення та ефективності (бюджетної, економічної, соціальної), обсягів та джерел 

фінансування, термінів реалізації та окупності, характеру впливу на оточуюче середовище 

й інших параметрів. 

Реалізація програми буде здійснюватися шляхом конструктивної співпраці органів 

місцевого самоврядування , бізнесу , громадських  організацій  та керівників підприємств 

установ та організацій всіх форм власності. 

 

2.  Мета Програми соціально - економічного розвитку міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік 

 

Метою Програми є забезпечення сталого соціально-економічного розвитку,  

створення умов для   функціонування  установ соціально - культурної сфери, поліпшення 

умов  життєдіяльності  населення громади  незалежно від соціального походження, 

національної або расової  приналежності, віку та статті  та підвищення      його  добробуту. 

 Основною метою Програми соціально-економічного розвитку  міської об’єднаної 

територіальної  громади  ради  в  2019  році залишається забезпечення життєдіяльності 

основних галузей інфраструктури (комунальне господарство, освіта, культура, 

благоустрій населених пунктів), підвищення рівня життя та створення умов для 

задоволення потреб населення у якісних освітніх , культурних, соціальних  послугах,  

створення нових робочих місць, забезпечення суб’єктами господарської діяльності 

соціальних гарантій в оплаті праці найманим працівникам, своєчасна та в повному обсязі 

виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ, забезпечення дієвості і 

стабільності соціального захисту громадян, забезпечення додаткових надходжень до 

місцевого бюджету, створення  інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності  

території завдяки ефективному використанню наявних природних ресурсів та 

інфраструктури міста, удосконалення механізмів управління розвитком громади  

посилення інвестиційної  привабливості , забезпечення належного функціонування 

комунальної інфраструктури, дотримання гендерної складової, доступності широкого 

спектру соціальних послуг.  

Програма ґрунтується на аналізі поточної економічної ситуації, актуальних проблем 

соціально - економічного розвитку, пріоритетів та завдань  на 2019 рік  

Відповідно до оцінки тенденцій економічного і соціального розвитку ОТГ та наявних 

проблем  у Програмі визначено цілі та завдання на 2019 рік . 

Реалізація  заходів Програми буде  відбуватися  за наявності слідуючих фінансових 

ресурсів:  кошти державного, обласного , а також бюджету об’єднаної територіальної 

громади, коштів підприємств, міжнародних фінансових організацій , в тому числі  

підтримці  проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні 

«Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності» (DOBRE), який 

надаватиме комплексну допомогу та сприятиме всебічному  розвитку об’єднаних  

територіальних громад в Україні, спонсорської допомоги та інших джерел, не 

заборонених законодавством України.  

3 Основні підсумки  соціально - економічного  розвитку міста у 2018 році.  
 Маловисківська громада має великий потенціал для розвитку сільського 

господарства , Площа земель сільськогосподарського призначення  становить  19 894,5 

гектарів, що становить  86,0 % від  загальної площі  земельного фонду громади .  На 

території міської ради налічується 68 агроформувань, з яких 

товариства,агрофірми,кооперативи - 6; фермерських господарств – 62, одноосібників -342 

особи.  Агроформування спеціалізуються на вирощуванні зернових технічних культур, 

протягом останніх років  розвивається садівництво та овочівництво. В громаді у галузі  

сільського господарства  працює 260 осіб. Сільськогосподарськими підприємствами  ОТГ 

придбано  7 одиниць сільськогосподарської техніки на  суму  3 703,4 тис. 



В громаді у галузі  сільського господарства середня  заробітна плата  по 

сільськогосподарських  підприємствах  за 2017 рік  становила  5010 грн. 

У 2017 році, обсяг виробництва валової продукції сільського господарства, по всіх 

категоріях господарств (у порівняних цінах 2010 року) становить  358, 1 млн. грн., в тому 

числі продукції рослинництва – 302,6 млн.грн., тваринництва – 42,0 млн.грн.  

По сільськогосподарських підприємствах виробництво склало 209,4 млн.грн., що 

становить 79,3% до відповідного періоду минулого року, в тому числі продукції 

рослинництва – 189,6 млн.грн 

          Реалізується інвестиційний проект  «Будівництво та введення в експлуатацію 

підприємства по переробці сільськогосподарської продукції ТОВ «Хюррем» в м. Мала 

Виска».Термін реалізації проекту 2015-2017 роки ,загальна вартість складає 6000,0 

тис.грн.Станом на 1січня  2018 року освоєно 2850,0  тис.грн.На даний час  проводиться  

реконструкція  обладнання. Створено 26 робочих  місць .Заробітна плата 4230 грн.)  

За період  січень -  вересень  2018 року проведено поточний ремонт доріг  на суму  

820,7  тис .грн.,  проведено   роботи по  облаштуванню  алейок   тротуарною плиткою 

на  на суму  173,1 тис. грн.   Капітальний  ремонт  доріг проведено на суму – 1389,7 

тис. грн.. 

На території громади  житлово - комунальні послуги  надають:     КП «Мала Виска 

Водоканал», КП «Мала Виска МКП», КП «Мала Виска Житлово - експлуатаційна 

дільниця».  

Житловий фонд громади налічує 21 багатоквартирних житлових будинків   по м. 

Мала Виска.Зарезервовані земельні ділянки під будівництво доступного житла в    

м. Мала Виска 0,5 га.. 

Загальна кількість дворів у м,Мала Виска становить  4496 садиби, житловий фонд 

сільських населених пунктів складає 1807  дворів з приватними присадибними 

ділянками. 

Житловий фонд «КП  Мала Виска ЖЕД « налічує 20 будинків ,площа яких 

складає 26,0 тис.кв.м.,в тому числі  приватизовано 26.0 тис.кв.м. 

Заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг КП «Мала Виска ЖЕД» 

станом на 01 жовтня  2018 року  збільшилася  на  47,5 % проти початку  звітного 

року і станом на 01 жовтня  склала 151,5 тис.грн  проти  102,7  тис.грн.в т.ч. 

заборгованість населення станом на 1 жовтня  2018  року склала 134,1  тис.грн  

проти 89,3  тис.грн . 

Станом на 1 жовтня  2018 р. житлово-комунальним підприємством  проведено 

поточних ремонтів  будинків на суму 94,0  тис.грн. та проведено роботи  по 

заміні водо каналізаційних внутрішньо будинкових мереж на суму 32,2 тис.грн 

За період 2016 року в  житлових будинках створено та зареєстровано  4 ОСББ. 

 

                                                 Освіта 

   В закладах освіти проводяться заходи спрямовані на покращення    

функціонування закладів: опорна школа має 4 шкільні автобуси, які підвозять 

173 учнів та 12 вчителів, витрати складають 109,4   тис.грн.    проводяться роботи 

по впорядкуванню   входу опорної школи (  укладання тротуарної плитки) –  

382,7 тис. грн.. 

Придбано  спортивну форму для  команди волейболістів на суму  45,1 тис. грн. 

Проведено роботи по  підключенню  приміщень ДНЗ «Ромашка» та «Чебурашка»  

під охоронну сигналізацію – 101,5 тис. грн.  Проведено  ремонті роботи в 

приміщенні ДЮЦ «Вись»  на 33,6 тис. грн.  

Використано  субвенції на інклюзивну освіту в сумі   116,4 тис. грн. 

Використанно  субвенції на Нову українську школу : 

- на  придбання комп’ютерної  техніки  59,0 тис.грн. 

- на  придбання меблів  139,1 тис.грн. 



- на дидактичний матеріал надійшло та використано 95,9 тис.грн. 

В опорний заклад    придбано  хімічний кабінет на суму 410,00 грн. (з них 221,5 

тис.грн. державні кошти, 188,5 тис.грн –  кошти місцевого бюджету )  

                                                             

Культура та туризм 

 

За 9 місяців 2018 року  відділом культури та туризму   проведено 48 заходів  

на яких було присутніх 13240 чоловік.,  також    сільськими  закладами культури 

було проведено   52  заходи з кількістю відвідувачів  2230 чоловік. 

З метою покращення   матеріально - технічної бази закладів культури  придбано 

4 сценічні костюми  на суму  5,0 тис.  грн.,  меблів та інвентарю для проведення 

заходів  на суму  10,8  тис. грн., офісної  техніки  на суму 15,5 тис. грн.. 

В дитячій школі мистецтв був зроблений косметичний ремонт туалету на суму  

77,5  тис.грн. та  ремонт даху на суму – 5,4 тис. грн. 

                                  

Енергозбереження та енергоефективність 

  З метою впровадження заходів з енергозбереження  розпочато роботу по 

переведенню  закладів освіти та культури на електричне опалення , а саме в 

иготовлено  документи  на право власності та документ по земельних ділянках по 

закладах освіти , які  мають перейти на електричне опалення .    По двох  

проведено теплотехнічні розрахунки, та подано документи для   виготовлення 

проектно – кошторисної документації ( на стадії завершення).  Проектну заявку « 

Капітальний ремонт  будівлі  дошкільного   навчального закладу «Чебурашка»( 

утеплення  фасаду) по вул.. Шевченка 7б м. Мала Виска, Кіровоградської області  

погоджено в Міністерстві регіонального розвитку, яка  реалізується за рахунок  

субвенції з державного бюджету на розвиток інфраструктури ОТГ на суму  

1498,7 тис. грн.  Подано  документи на отримання дозволу на початок 

будівництва об’єкту.  Проводяться ремонтні роботи. Станом на 1.10.2018 року  

використано кошти в сумі  763,5 тис. грн.  

 

                                    Соціальний захист   населення  

Станом на 01.10.2018 року на обслуговуванні в комунальному підприємстві 

Маловисківський центр надання соціальних послуг перебуває 231 особа та 

надаються 34 види таких соціальних послуг: 

- приготування (допомога в приготуванні) їжі вдома, годування; 

- придбання та доставка товарів з магазину або ринку, медикаментів за кошти 

підопічного; 

- допомога у прибиранні приміщення; 

- оформлення документів на отримання субсидій, оплата житлово-комунальних 

послуг та інших видів соціальної допомоги, внесення платежів; 

- інші соціальні послуги..  

На сьогодні Центр надання соціальних послуг є практично єдиним 

постачальником соціальних послуг в Маловисківській громаді для певних 

категорій громадян, які потребують сторонньої допомоги – людей літнього віку 

та осіб з інвалідністю. 

За рахунок власних коштів які надійшли як плата за надання соціальних послуг всі 

соціальні робітники забезпечені велосипедами. Також була придбана пральна 

машина і згідно укладеного договору, найнятий працівник надає послуги прання. 

                Крім цього комунальним підприємством Маловисківський центр 

надання соціальних послуг укладений Меморандум з районним громадським 

об”єднанням інвалідів «Розрада» щодо співпраці з питань соціального захисту 

осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-



рухового апарату. Враховуються рекомендації представників ГО при плануванні 

та реалізації надання соціальних послуг для категорії особи та діти з 

інвалідністю. 

           На виконання пункту 4 Порядку «Деякі питання використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для придбання спеціально обладнаних 

автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які 

мають порушення опорно-рухового апарату», затвердженого Постановою КМУ 

від 14.03.2018 року №189, пунктом 6.2 Статуту комунального підприємства 

Маловисківський центр надання соціальних послуг передбачено надання 

соціальних послуг з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які 

мають порушення опорно-рухового апарату.  

Станом на 01.10.2018 року надано 67212 послуги, а саме: 12097 підготовка продуктів 

для приготування їжі, 3594 доставки води, 13537 прибирання житла, 1010 

розпалювань печей, 39 доставка палива за рахунок підопічного, 2386 піднесення 

дров і вугілля, 4642 прополка бурянів, розчистка снігу, 13207  придбання продуктів, 

медикаментів, 3063 приготування їжі, 286 годувань ліжко-хворих, 1482 надання 

допомог в оплаті комунальних послуг, 212 надання допомог в оформленні 

документів, 47 представництва інтересів в органах державної влади, 3723 замін 

натільної-постільної білизни, 2252 допомоги при купанні, митті голови, розчісуванні 

волосся, підрізанні нігтів, 1575 посадки, прополки городу, 55 забезпечень 

супроводження, 122 організації надання консультацій лікарями, 2198 прання білизни 

та одягу, 1941 інші послуги. Сума платних послуг з початку року склала 46,61 тис.  

грн.   

В середньому навантаження на 1 соціального робітника становить 10 підопічних. Із 

загальної кількості осіб, які знаходяться на обслуговуванні, 115 осіб мають вік понад 

80 років, які тричі на тиждень обслуговуються соціальними робітниками. Крім того, 

на обслуговуванні знаходиться 32 особи із значно зниженою рухомую активністю та 

ліжкохворих, послуги яким надаються соціальними робітниками щоденно. 

За статусом: інвалідів війни - 3 осіб, дітей війни 123 особи, ветеранів праці - 19 

осіб. За звітний період взято на обслуговування 23 одиноких та самотньо 

проживаючих непрацездатних громадян.  

           За звітний період, на виконання листа Міністерства соціальної політики 

України від 07 червня 2018 року № 10813/0/2-18/61 щодо впровадження в ОТГ 

моделі адміністрування надання послуг з соціальної підтримки за принципом  

«єдиного вікна» з метою надання населенню якісних і доступних послуг в сфері 

соціального захисту населення та захисту прав дітей, Маловисківською міською 

радою було створено, рішенням сесії № 815 від 21 грудня 2017 року, відділ 

соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я, службу у справах сім′ї 

та дітей до складу якої включений фахівець з соціальної роботи та рішенням сесії 

від 21 грудня 2017 року № 812 та утворені віддалені робочі місця в 

старостинських округах рішенням сесії № 810 від 21 грудня 2017 року. 

        Спільними зусиллями в рамках зазначених заходів було створено 

сприятливу і доброзичливу атмосферу довіри, наставництва, налагоджено 

комунікації та взаємодію у вирішенні складних питань. Це безумовно, вплинуло 

на виконання ключових факторів, що має  і практичне підтвердження ( тобто 

забезпечено доступ до послуг жителів за місцем їх проживання, кількість 

надавачів та отримувачів соціальних послуг знаходиться в позитивному тренді).  

За період з 01.01.2018 року по 31.10.2018 року відділом соціального захисту 

населення, праці та охорони здоров’я : 

 Прийнято документи для призначення житлової субсидії в кількості  2123 

заяви; 



 Прийнято документи для призначення державних соціальних допомог в 

кількості – 713 заяв; 

 Прийнято документи для призначення пільг в кількості – 201 заява; 

 Прийнято документи на повернення  частки не використаної субсидії в кількості  - 

120 заяв; 

 Проведений прийом документів та виплату матеріальної допомоги до дня 

похилого віку в кількості – 177 заяв; 

 Проведений прийом документів на виплату допомоги до дня інваліда в кількості – 

151 заява; 

 Проведено виплату до Дня Захисника України ( 14 жовтня )  по 76 заявам; 

            Проводиться прийом документів та виплати компенсаційних коштів за 

пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян на 

приміських маршрутах, до Дня Перемоги ветеранам ВВВ, щомісячна стипендія 

інвалідам війни та учасникам бойових дій, яким виповнилося 90 років і більше, 

інвалідам загального захворювання та з дитинства по зору І-ої групи з оплати 

ЖКП, грошової допомоги учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, 

грошової допомоги інвалідам І групи, які користуються мережею Інтернет та 

пересуваються за допомогою технічних засобів реабілітації. 

              Було здійснено оздоровлення 10 дітей пільгових категорій з обласного  

бюджету.  

            Функціонує опікунська рада щодо питань недієздатних осіб або осіб 

дієздатність яких обмежена.  З даних питань двічі було зібрано засідання 

опікунської ради. 

          Проводяться роз’яснення по збору документів та надається клопотання для 

оформлення осіб до будинку-інтернат. 

Спеціалістом ІІ категорії (інспектором праці) відділом соціального захисту 

населення, праці та охорони здоров’я згідно затвердженого плану   проводить 

інспекційні відвідування та семінари роз’яснення для роботодавців та 

працівників з метою не допущення ними порушень законодавства про працю. За 

звітний період було проведено 5 перевірок, 12 виходів для інформаційно-

роз’яснювальної роботи по території ОТГ та проведена інформаційно-

роз’яснювальна робота в 24 підприємствах, установах та організаціях. 

           Відділом соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я 

постійно проводиться роз’яснювальна робота, розміщуються роз’яснення на 

сайті міської ради та здійснюється постійне оновлення інформаційних стендів у 

відповідності до змін в законодавстві в галузі соціального захисту.  

Прийняті документи для призначення державних соціальних допомог відділом 

передається до управління соціального захисту населення Маловисківської РДА. 

Після опрацювання заяв УСЗН відділом роздаються громадянам повідомлення 

про призначення житлової субсидії та державних допомог. 

 

Демографічна  ситуація та молодіжна політика 

Протягом 9 місяців 2018 року службою у справах сім’ї та дітей виконавчого 

комітету міської ради проведена наступна р: 

Проведено 84 рейди «Діти, вулиці», «Вокзал» щодо виявлення сімей та дітей, які 

опинились в складних життєвих обставинах під час яких було обстежено 106 

сімʼї. 

Проведено дев’ять засідань комісії з питань захисту прав дитини виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради, на яких розглянуто 44 питання з яких: 

 7 питань щодо доцільності позбавлення батьківських прав; 

 питань щодо винесено попереджень за порушення п. 2 ст. 150 Сімейного кодексу 

України; 



 3 питання щодо доцільності встановлення опіки; 

 26 інші питання. 

В ході обстеження громадських місцях та місцях масового відпочинку людей 

складались відповідні акти за підписами членів рейдової групи. 

Протягом січня – вересня 2018 року на території Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади 5 неповнолітніми було вчинено 48 злочинів, по яким 

порушено кримінальні провадження і матеріали направлено до суду. 

У період з січня по вересень 2018 року в дошкільних закладах та закладах освіти 

міської об’єднаної територіальної громади спільно Службою, інспекторам 

ювенальної превенції Маловисківського відділу поліції, проведено 4 заходи 

профілактичного характеру, а саме, лекції, семінари, круглі столи на теми: 

«Конвенція ООН з прав захисту дітей», «Насильство в сім’ї», «Сексуальне 

насильство», «Жорстоке поводження з дітьми. Правовий захист дітей від 

насильства в сім’ї», «Вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин, їх 

аналогів та прекурсорів дітьми», «Вчинення злочинів, адміністративних 

правопорушень дітьми та відповідальність за вчинене» під час яких було 

показано слайди та звернуто увагу дітей, батьків та осіб, які представляють їх 

інтереси на основні права, обов’язки та інші питання щодо захисту дітей. 

 

                                             Інвестиційна діяльність  

До  регіональної комісії  по відбору інвестиційних проектів, що 

фінансуються за рахунок коштів  ДФРР на 2019 рік подано  в 2018 році 4 

проектні заявки на  загальну суму 23 739,4 тис.грн. в т. ч. 

1.«Капітальний ремонт будівлі Маловисківської ЗОШ № 3 І-ІІІ ступенів 

(утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон та дверей) по вул.20 років Жовтня,3 

м.Мала Виска Кіровоградської області (коригування)» 

«Одностадійний  проект на капітальний ремонт     

  Маловисківського дошкільного навчального закладу №5       «Чебурашка» 

зовнішнє утеплення стін приміщення та реконструкція запасних виходів (сходів) 

в   м. Мала Виска, Маловисківського району, Кіровоградської області по вул. 

Шевченка, 7б» 

3.Капітальний ремонт автомобільної дороги Мала Виска – Паліївка 

«Покращення благоустрою шляхом придбання спецтехніки (грейдера) для комунального 

підприємства «Мала Виска МКП», створення комфортних та безпечних умов проживання 

на території Маловисківської ОТГ». 

На погодження до ОДА було подано   проектну заявка   « Капітальний ремонт  

будівлі  дошкільного   навчального закладу «Чебурашка»( утеплення  фасаду) по 

вул.. Шевченка 7б м.Мала Виска, Кіровоградської області» - 1466,81 тис. грн. та 

заявка  « Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Київська» на суму  

645,49 тис. грн., які  реалізовуватимуться за рахунок  субвенції з державного 

бюджету на розвиток інфраструктури ОТГ на загальну суму  2112,3 тис. грн. 

 Проводиться  робота щодо отримання коштів  субвенції  з державного бюджету 

на соціально - економічний розвиток території, а саме: направлено листи  

народному  депутату України  Поплавському М.М.  від 16.01.2018р. №114 та  від 

7.02.2018р.  319 та № 1518 від 12.07.2018р.  

До   Посольства Федеративної  Республіки Німеччини   подано 2 мікропроекти,  

які зокрема  направленні придбання  обладнання  для комунальних закладів, 

ремонт шкільних їдалень та інше. Це проект   «Впровадження інноваційних  

енергоефективних заходів в ДНЗ «Ромашка» (придбання електрокотла)   та   ЗШ 

№ 4  з  проектом « Сучасна шкільна їдальня - запорука здоров’я дітей».  Участь 

даних проектів у оголошеному конкурсі   дасть можливість  залучення 

додаткових позабюджетних коштів  .   ЗОШ № 4 також  направила   заявку на 



отримання  грантової допомоги по проектах  людської  безпеки програми 

«Кусаноне». 

В рамках реалізації проектів міжнародної технічної допомоги  Маловисківська 

міська об’єднана територіальна громада  відібрана  до   участі у проекті  DOBRE 

(Децентралізація приносить кращі результати та ефективність).  На к онкурс міні 

грантів в рамках програми «DOBRE» подано проект «Інформаційний екран 

Маловисківської громади». Проект відібрано, обсяг інвестиції – 10 тис.дол.США  

. Знаходиться в процесі реалізації. 

           В рамках молодіжного проекту подано два проекти відібрано   проект  № 2 

. Це Проект ««Здорова молодь – запорука майбутнього нашої  громади та нашої 

країни.» 

Проект передбачає створення умов для занять фізкультурою та спортивним 

дозвіллям мешканцям громади, шляхом облаштування майданчику з сучасними 

вуличними тренажерами, та направлений на подолання пасивного способу життя 

всіх категорій населення в плані культурно-фізичного розвитку. Проект відібрано 

знаходиться на стадії реалізації, обсяг інвестицій становить – 10 тис.дол.США.  

В компоненті «Удосконалення послуг»  проведеног 5 засідань робочих груп, в 

результаті чого підготовлено План удосконалення послуги по водопостачанню та  

розробляється проектна заявка    по удосконаленню послуги Маловисківської 

ОТГ на суму 80,0 тис. дол. США. 

В компоненті  місцевого економічного розвитку  проведено роботу по  підготовці 

двох проектів :  

Проект  МЕР  № 1 

Створення медового кооперативу «Бджола і ше»  на суму 27,2 тис. дол.. США  

Проект МЕР  №2  

Туристичний кластер «Маєток  поміщиків Кудашевих » - інновація економічного 

розвитку  Маловисківської ОТГ на суму  52,8 тис. дол.. США.  

В  компоненті громадські ініціативи  громадські організації  подали 5 проектів на 

загальну суму  415,4 тис. грн.  На даний час отримано грантів по 2 проектах на 

суму 61,4 тис. грн. Інші проходять оцінювання. 

Рішенням сесії  Маловисківської міської ради від 27 липня 2017 року № 678 

надано дозвіл міському голові   на  підтримання ініціативи ЄС для країн Східного 

Партнерства «Мери  за Економічне Зростання в Україні».  В рамках даного 

проекту  спеціалістами міської ради  пройдено навчання та підготовлено  План 

місцевого економічного розвитку , який на даний час знаходиться на оцінюванні  

в Європейському світовому банку, що дасть можливість приймати участь у 

проектах , які оголушуватимуть в рамках даної ініціативи. 

В рамках міської програми Конкурс міні-грандів «Майбутнє громади в моїх 

руках» 2018 рік – зареєстровано 13 проектів, відібрано 4 на загальну суму 200,0 

тис. грн. : 

1. «Сквер для сімейного відпочинку (встановлення ігрового майданчику) на 

березі р. Вись маєток Кудашевих» 

 «Спорт в народ» 

 «Куточок козацького побуту» 

 «Місто мрії на деревах». 

На даний час проекти знаходяться в стадії реалізації. 

 

 

4. Пріоритетні напрямки розвитку   та головні завдання Програми 

об’єднаної територіальної громади 

Досягнення зазначеної мети планується здійснити шляхом реалізації наступних 

пріоритетних напрямів    : 



1. Пріоритетний напрям : Створення  сприятливих умов щодо інвестиційної 

привабливості  об’єднаної територіальної громади  

Оперативні цілі: 

 залучення інвестицій в економіку міста; 

 створення умов для активізації інвестиційної діяльності; 

 підвищення ефективності та забезпечення прозорості функціонування механізмів 

залучення інвестицій. 

Проблемні питання: 

Несприятливий інвестиційний клімат. 

Нерозвиненість інструментів залучення інвестицій. 

Основні заходи та проекти на 2019 рік: 

виявлення вільних земельних ділянок на території ОТГ; 

активізація участі бюджетних установ і організацій та громадських організацій  громади  у 

реалізації інвестиційних проектів і програм із залученням коштів міжнародної технічної 

допомоги, бюджетів усіх рівнів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством;  

 проведення конкурсу міні-проектів «Майбутнє громади в наших руках» для громадських 

організацій, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), який сприяє  

розвитку громадської активності та ініціатив серед жителів ; 

залучення інвестицій у розвиток економіки міста, шляхом  участі у Європейській 

ініціативі “ Мери за економічне зростання»” та проекту «DOBRE»; 

налагодження співробітництва з основними інвестиційними фондами, 

кампаніями - грантодавцями ; 

підготовка матеріалів та цільове розповсюдження інформації про місто 

та конкретні інвестиційні пропозиції за допомогою сучасних можливостей 

поширення інформації. 

 сприяння інвесторам у питаннях консультативної допомоги, супроводженні 

інвестиційних проектів, які реалізуються в місті, а також координації роботи інвесторів з 

місцевими органами влади у відповідності до вимог законодавства; 

 сприяння збільшенню загальних обсягів інвестицій; 

 залучення міжнародної технічної (грантової) допомоги шляхом участі у грантових 

програмах різних рівнів. 

 

2. Пріоритетний напрям: Територіальний розвиток міста та регулювання земельних 

відносин 

Оперативні цілі: 

 забезпечення прозорості у сфері земельних відносин та будівництва; 

 розробка та прийняття основних містобудівних документів. 

Проблемні питання: 

Відсутність основних містобудівних та землевпорядних документів в т. ч.  нового 

Генерального плану міста ; 

-регулювання процесами забудови та землекористування; 

-відкритість та доступність прийняття рішень про землекористування та забудову; 

- прийняття заходів впливу щодо порушників містобудівного та земельного законодавства 

(самовільне та незаконне будівництво, не оформлення правовстановлюючих документів 

на землеволодіння). 

 

Основні заходи та проекти у 2019  році: 

виготовлення  генерального плану  міста ; 

 виявлення та прийняття на баланс міської ради будівель та споруд, які придбані у 

власність та довгий час не використовуються за призначенням; 



 інвентаризація об’єктів, які було надано в оренду чи придбано у власність та 

використовуються за не призначенням, пошук шляхів повернення їх у власність громади з 

метою залучення інвестицій на їх відновлення.  

3  Сільське господарство, як основа економічного розвитку громади 

Оперативні цілі :  

забезпечення пріоритетності розвитку великотоварного сільськогосподарського 

виробництва; 

сприяння залучення інвестицій у розвиток підприємств агропромислового комплексу; 

формування сучасної інфраструктури аграрного ринку; 

впровадження у виробництво нових екологічно безпечних, ресурсо – і енергозберігаючих 

ґрунтозахисних технологій, які базуються на сучасних досягненнях аграрної науки, нових 

високоврожайних сортів і гібридів сільськогосподарських культур; 

підтримка та розвиток кооперативного руху. 

Проблемні  питання: 

недотримання науково обґрунтованої системи сівозмін та нераціональне 

сільськогосподарське землекористування, що призводить до зниження урожайності, втрат 

вирощеної продукції і погіршення її якості, зниження вмісту гумусу в грунтах; 

домінування дрібно – товарного виробництва продукції тваринництва та 

плодоовочівництва, що обмежує можливості використання сучасних агро- технологій і 

новітніх засобів праці, виконання високотехнологічних операцій з вирощування і 

зберігання сільгоспкультур; 

низький рівень розвитку ринкової інфраструктури, системи зберігання та реалізації 

сільськогосподарської продукції, що знижує її якість, призводить до втрат під час 

зберігання та транспортування, а також до значних сезонних цінових коливань на 

продукти харчування; 

сезоний характер оплати праці с\г працівників. 

Основні заходи та проекти : 

здійснення державного контролю та нагляду за дотриманням суб’єктами господарювання 

громади ветеринарних та санітарних вимог; 

здійснення закупівлі сільськогосподарськими підприємствами молодняку великої рогатої 

худоби, у т. ч. особистих господарствах населення для подальшої відгодівлі та продажу; 

 оптимізація структури посівних площ та застосування науково - обґрунтованих сівозмін з 

метою підвищення продуктивності сільськогосподарських угідь; 

розширення виробництва овочевої продукції у сільгосппідприємствах громади; 

забезпечення вжиття заходів щодо збереження родючості грунтів; 

створення кооперативів. 

4. Пріоритетний напрям : Модернізація житлово-комунального господарства. 

Оперативні цілі: 

 реконструкція і модернізація систем водопостачання та водовідведення міста, підвищення 

ефективності тарифної та енергозберігаючої політики; 

 активізація роботи щодо створення об’єднань співвласників багатоквартирних житлових 

будинків, як основних замовників житлово-комунальних послуг; 

 ремонт та поновлення парку комунального транспорту. 

Проблемні питання: 

Незадовільний технічний стан інженерних мереж і споруд внаслідок зношеності основних 

фондів; 

Невідповідність діючих тарифів реальній вартості надання послуг; 

Понаднормативні втрати паливно-енергетичних ресурсів внаслідок 

використання застарілих інженерних мереж. 

Основні заходи та проекти на 2019 рік: 

підвищення якості надання житлово-комунальних послуг для всіх верств населення; 

підвищення рівня благоустрою територій об’єднаної територіальної громади; 



Реконструкція водопровідної мережі вулиць м.Мала Виска, с.Вишневе, с Заповідне 

Маловисківського району Кіровоградської області; 

Будівництво водоочисних споруд в м. Мала Виска Кіровоградської області потужністю 

400 м3 на добу; 

Проект по удосконаленню послуги водопостачання   в Маловисківській ОТГ  в рамках   

проекту DOBRE; 

 Проект  будівництво водогону в м. Мала Виска (Осипенка, Тобілевича). 

 

5. Пріоритетний напрям: Розвиток транспортної інфраструктури 

Оперативні цілі: 

 

 забезпечення безперервності розвитку та вдосконалення дорожньо- 

транспортної інфраструктури, підвищення її пропускної спроможності; 

 оновлення, модернізація та впровадження технічних засобів; 

поліпшення системи зовнішнього освітлення. 

Проблемні питання: 

Зношеність автомобільних шляхів території міської  об’єднаної територіальної громади; 

Незадовільний стан  тротуарів  міста; 

Недостатність мереж зовнішнього освітлення; 

Недостатня кількість та зношеність комунальної техніки. 

Основні заходи та проекти на 2019 рік: 

 Модернізація та розвиток системи зовнішнього освітлення; 

 Проведення поточного ремонту  дорожнього покриття ,підсипка, грейдерування та 

упорядкування вулиць громади : 

  с.Олександрівка вул. Правди, вул.. Перемоги .; 

 м.Мала Виска  вул..  Степова, Матусівська, Українська, Калинова, Промислова та пров. 

Авіаційний; 

Проведення та встановлення вуличного освітлення на території населених пунктів 

громади; 

проведення капітального ремонту  вул. Центральна с.Краснопілка ;  

Капітальний ремонт дорожнього покриття    по  провулку Лесі  Українки , с. Паліївка 

Маловисківського району Кіровоградської області; 

Капітальний  ремонт  дорожнього покриття  по провулку Професійному м. Мала Виска 

Кіровоградської області ; 

Капітальний ремонт  водовідвідного  ливневого лотка по вул.. Мічуріна, м.Мала Виска, 

Кіровоградської області; 

Капітальний ремонт  водовідвідного  ливневого лотка по вул.. Севастопольська, м.Мала 

Виска, Кіровоградської області 

проведення капітального ремонту   вул. Центральній м.Мала Виска.  

 

6. Пріоритетний напрям: Благоустрій території 

Оперативні цілі: 

 забезпечення якості міського та сільського  середовища; 

 здійснення контролю стану об’єктів благоустрою на всій території міста. 

Проблемні питання: 

Недостатнім є озеленення території міста, а наявні зелені насадження 

потребують суттєвого оновлення; 

Незадовільний стан вулично-дорожньої та тротуарної мережі міста; 

Території парків, скверів та рекреаційних зон знаходяться в занедбаному стані; 

Часткове освітлення вулиць міста; 

 Незабезпеченність   в повному об’ємі технікою. 

Основні заходи та проекти на 2019 рік: 



 Придбання та оновлення  матеріально- технічної бази КП; 

  впорядкування  центрального парку міста; 

 упорядкування дорожньої та тротуарної інфраструктури міста; 

 реконструкція міської пішохідної зони; 

 проведення капітальних ремонтів прибудинкових територій біля багатоквартирних 

житлових будинків; 

 ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ; 

 знищення чагарників; 

 продовження заходів по впорядкуванню та утриманню міських клумб; 

 активізація роботи адміністративної комісії ; 

  продовження роботи щодо впорядкування кладовищ; 

сприяння створенню  вуличних і дворових комітетів. 

 

7. Пріоритетний напрям : Розвиток освіти  

Оперативні цілі:  

покращення якості надання освітніх послуг шляхом використання  нових  підходів 

викладення матеріалу;  

стимулювання учнів та педагогів, які забезпечують високу результативність своєї роботи; 

оновлення матеріально- технічної бази закладів ; 

проведення поточних та капітальних ремонтів  приміщень; 

поліпшення якості позашкільної освіти  учнівської молоді  в урахуванням статево- вікових  

особливостей , її підтримка та розвиток; 

укомплектованість понад розрахункову потужність груп у дошкільних навчальних 

закладах міста . 

  

 Проблемні питання :  

недостатній рівень охоплення дітей дошкільною освітою;  

недостатній рівень оснащення закладів сучасними комп’ютерними технологіями і 

технікою через обмеженість фінансування;  

 переведення  закладів на аль тернативні види палива ; 

  в закладах освіти частково     проведено термомодернізацію приміщень. 

 

Основні заходи та проекти на 2019 рік:  

Проведення  капітального ремонту  будівлі Маловисківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3  (утеплення 

фасадів, покрівлі, заміна вікон та дверей) по вул. Шкільна, 3 (20 років Жовтня), 3 м.; 

 встановлення та введення в дію системи  електричного опалення у будівлі  ДЮЦу "Вись",  

ДНЗ «Ромашка» та ДНЗ «Чебурашка»   м. Мала Виска; 

 проведення  капітального ремонту  даху ЗОШ № 4 І-ІІІ ст. в м. Мала Виска 

Маловисківського району Кіровоградської області;   

  проведення капітального ремонту ДНЗ «Ромашка» ( утеплення фасаду); 

 оновлення матеріально-технічної бази  навчальних закладів  громади ; організація підвозу 

школярів та педагогів до місця навчання і у зворотному напрямку;    

 забезпечення харчування  у освітніх закладах; 

створення інклюзивних груп та класів в загальноосвітніх навчальних закладах;  

розвиток позашкільної освіти у відповідності до потреб та інтересів учнів.; 

 підвищення рівня оснащеності та матеріального забезпечення установ освіти.  

 

 

8. Пріоритетний напрям: Здоровий спосіб життя, розвиток фізичної культури та 

спорту 

 

Оперативні цілі: 



 популяризація здорового способу життя; 

збільшення  відсотка охоплення  населення громади  всіма видами  фізкультурно-

оздоровчої та спортивної роботи , що буде  враховувати  потреби людей різного віку, 

статті та особливі потреби  людей  з інвалідністю; 

 розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази для розвитку фізичної культури 

та спорту, активного відпочинку та оздоровлення. 

 

Проблемні питання: 

Недооцінка суспільством ролі масової фізичної культури і спорту для гармонійного 

розвитку людини, поліпшення її стану здоров’я, недостатній рівень рухової активності. 

Незадовільний стан спортивної матеріально-технічної бази, відсутність сучасних 

спортивних споруд для занять масовим спортом широких верств населення. 

 

Основні заходи та проекти на 2019 рік:  

підготовка спортсменів,  які беруть участь у обласних та  

всеукраїнських  змаганнях; 

придбання  спортивного обладнання та інвентарю; 

утримання спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою 

і спортом; 

встановлення нових сучасних спортивних майданчиків та вжиття 

заходів щодо оновлення та модернізації існуючих найпростіших спортивних 

споруд міста. 

 

9. Пріоритетний напрям: Розвиток культури та туризму 

Оперативні цілі: 

 збереження та розвиток наявних об’єктів галузі культури; 

покращення якості надання закладами культури послуг населенню; 

проведення культурно- масових заходів та свят; 

 покращення матеріально-технічної бази закладів культури; 

створення в громаді конкурентного туристичного  продукту , який в повній мірі 

задовольнить туристичні потреби мешканців та гостей, удосконалення туристичної 

інфраструктури громади; 

забезпечення інфраструктурного облаштування визначних об’єктів історико-культурної 

спадщини;  

представлення туристичного потенціалу громади під час виставкових заходів, проведення 

рекламних кампаній ;  

проведення роботи щодо формування та забезпечення належного  функціонування мережі 

туристично-інформаційних пунктів;  

створення сприятливих умов для залучення зовнішніх та внутрішніх інвестицій; 

впровадження інвестиційних та інноваційних проектів,спрямованих на розвиток 

туристичної інфраструктури, підтримку середнього та малого підприємництва у сфері 

туризму .  

 

Проблемні питання: 

Застаріла матеріально-технічна база закладів культури. 

Незадовільний стан приміщень закладів культури.  

Незадовільний стан туристичної,  інформаційної інфраструктури  громади ;  

 Відсутність суб’єктів підприємства туристичної галузі. 

Основні заходи та проекти на 2019 рік: 

 збереження та розвиток наявних об’єктів галузі культури; 

 покращення якості надання закладами культури послуг населенню;  



проведення капітального ремонту  Вишневського  сільського  клубу ,  переведення 

дитячої  школи мистецтв на  електричне опалення;  

проект місцевого економічного розвитку  «Туристичний кластер  «Маєток Кудашевих»  -  

інновація  економічного розвитку Маловисківської ОТГ в рамках   проекту DOBRE.  

 

10 Пріоритетний напрямок  : демографічна ситуація та робота з молоддю  

 Оперативні цілі :  

послаблення негативних демографічних тенденцій шляхом поліпшення умов 

життєдіяльності населення; 

 поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення та підвищення його матеріального 

добробуту; 

формування високих державних стандартів громадян у галузі  сімейних стосунків, 

підвищення престижу родини в суспільстві, зростання   гендерної культури  та 

утвердження гендерної рівності; 

реалізації комплексу заходів у сфері молодіжної і сімейної політики.  

Проблемні питання :  
погіршення стану здоров’я молоді;  

проблематичність працевлаштування молоді, що не має практичного досвіду роботи;  

недостатній рівень матеріального добробуту молоді;  

недостатня кількість кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, 

піклувальники, які бажають взяти на виховання та спільне проживання дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, старшого шкільного віку. 

Основні заходи та проекти :         

           пропаганда 

здорового способу життя;  

запобігання негативним проявам у молодіжному середовищі шляхом залучення до участі 

у всеукраїнських і регіональних інформаційно-просвітницьких та мистецьких акціях і 

заходах;  

зниження  рівня гендерно зумовленого та домашнього насильства; 

проведення профорієнтаційної роботи серед дітей та молоді;  

проведення профілактичних як засіб своєчасного виявлення дітей, які опинилися в 

складних життєвих обставинах;  

здійснення рейдів на території міста; 

забезпечення виявлення, обліку та здійснення соціальної роботи з різними категоріями 

сімей і осіб, які опинились у складних життєвих обставинах. 

 

11 Пріоритетний напрямок  :  соціальний захист  населення незалежно від 

соціального походження  або  расової приналежності, віку та статті 

Оперативні цілі : 

 сприяння ефективній зайнятості населення, захисту населення від безробіття, 

забезпечення підвищення доходів громадян,  

соціальна підтримка малозабезпечених верств населення,  

збільшення кількості та якості можливих послуг.  

 

  

 

Проблемні питання :  
низький рівень доходів населення через низький розмір заробітної плати в окремих 

галузях економіки і бюджетної сфери в умовах підвищення цін і тарифів на послуги;  

недостатня кількість робочих місць для населення у сільській місцевості;  

 

 Основні заходи та проекти :  



забезпечення інформування населення про законодавство у сфері зайнятості, соціальні 

послуги державної служби зайнятості,  

проведення інформаційно-довідкових заходів ;  

вжиття заходів щодо недопущення випадків використання найманої робочої сили без 

належного оформлення трудових відносин;  

вжиття заходів щодо соціального забезпечення учасників АТО та членів їх сімей;  

підтримка ветеранів , 

  

забезпечення  соціальних, економічних, вікових інтересів ветеранів війни, праці, дітей 

війни, ветеранів військових служб, пенсіонерів, громадян похилого віку;  

забезпечення пільгового перевезення автомобільним транспортом; 

забезпечення надання належних соціальних послуг пенсіонерам та інвалідам  

 

12 Пріоритетний напрямок:  Фінансово-бюджетна  політика  

Оперативні цілі :   
формування стабільної дохідної бази для забезпечення ефективного розвитку, 

спрямованого на економічне зростання та підвищення життєвого рівня мешканців  

громади ; 

 створення прозорої та ефективної системи управління бюджетними ресурсами громади .  

Основні заходи та проекти на 2019 рік: 

 зміцнення бюджетної та фінансової дисципліни, підвищення якості послуг, що надаються 

за рахунок місцевого бюджету, покращення платіжної дисципліни суб’єктів 

господарювання; 

 

 ефективного використання субвенцій з бюджетів всіх рівнів, 

 

 формування достатніх ресурсів для фінансування пріоритетних напрямів соціально-

економічного розвитку громади та підвищення ефективності використання бюджетних 

коштів; 

 забезпечення розвитку програмно-цільового методу в бюджетному процесі для адаптації 

показників бюджетних програм до пріоритетів соціально-економічного розвитку та 

забезпечення вимірності соціально значущих результатів реалізації державної політики, 

підвищення ефективності використання бюджетних коштів.  

 13.Пріоритетний напрям:Міжбюджетні відносини  

Оперативні цілі : 

надання субвенцій  районному, обласному бюджету та відповідно отримання субвенцій 

від державного, обласного, районного та сільських  бюджетів.  

Основні заходи та проекти :  
Фінансування делегованих  видатків державою;  

Фінансування загальнодержавних програм;  

Фінансування районних та обласних  програм;  

регулювати соціально-економічний розвиток регіону;  

надання субвенцій  районному бюджету.  

 

 14.Пріоритетний напрям:Охорона довкілля 

Оперативні цілі: 

 забезпечення реалізації державної екологічної політики на території громади ; 

 збільшення ефективності заходів з охорони природних ресурсів, їх збереження та 

відтворення. 

Основні заходи та проекти на 2019 рік: 

Проведення заходів  , які сприяють   охоронні довкілля  

 



15 Пріоритетний напрям:Створення належних умов для функціонування об’єднаної 

територіальної громади 

 Основні заходи та проекти на 2019 рік: 

забезпечення  належного та якісного функціонування  Маловисківської об’єднаної 

територіальної громади ; 

 придбання офісних меблів, комп,терної техніки для укомплектування робочих кабінетів. 

Придбання ліцензійних програм (бухгалтерських, казначейських, антивірусних, та ін.). 

5 Фінансування програми 

Фінансування проектів та програм/заходів, що передбачаються цією Програмою 

планується здійснювати  з  наступних джерел : 

1.Місцевий бюджет 

2. Кошти державного бюджету, в тому числі за рахунок надання субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад.  

3. Кошти Державного фонду регіонального розвитку. 

3. Кошти місцевого бюджету. 

4. Кошти обласного бюджету. 

5. Кошти міжнародної технічної допомоги. 

6. Інші джерела фінансування. 

  

 

6. Виконання   програми соціально – економічного розвитку  Маловисківської  

міської  ОТГ  
Для проведення  звіту про виконання програми застосовуються показники 

соціально-економічного розвитку на підставі даних територіальних підрозділів 

центральних органів влади.  

Виконання проводиться за підсумками року.  

Звіт про  виконання програми  заслуховується на сесії Маловисківської міської  

ради та оприлюднюються на офіційному сайті .  

 

7.Контроль за виконанням Програми  
Контроль за виконанням програми покладається на депутатів, апарат, виконавчий комітет, 

виконавчі органи міської ради, комунальні підприємствам, заклади та установи  

Маловисківської міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами                                                                                          Л.І.Линник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   13 грудня   2018 року                                         № 477 

м. Мала Виска 

 

Про доцільність позбавлення гр. Туза 

Р. В., 25.07.1980р.н., батьківських 

прав за ухилення від виконання 

обов’язків по вихованню дитини та 

затвердження висновку Комісії з 

питань захисту прав дитини 

  

  Керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 2., ч. 

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

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

від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, 

пов’язаної із захистом прав дитини», положенням про Службу у справах сім’ї та дітей 

виконавчого комітету 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 враховуючи витяг з протоколу № 11 

засідання Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради від 27 листопада 2018 року, виконавчий комітет Маловисківської міської 

ради 

  

ВИРІШИВ: 
  

1. За доцільне позбавити гр. Туз Руслана Володимировича, 25.07.1980р.н., батьківських 

прав за ухилення від виконання обов’язків по вихованню дитини Гурін Анастасії 

Русланівни, 29.01.2009р.н.. 

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

гр. Туз Руслана Володимировича, 25.07.1980р.н., батьківських прав за ухилення від 

виконання обов’язків по вихованню дитини Гурін Анастасії Русланівни, 29.01.2009р.н.. 

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

гр. Туз Руслана Володимировича, 25.07.1980р.н., батьківських прав за ухилення від 

виконання обов’язків по вихованню дитини Гурін Анастасії Русланівни, 

29.01.2009р.н., висновок Комісії з питань захисту прав дитини про доцільність 

позбавлення гр. Туз Руслана Володимировича, 25.07.1980р.н., батьківських прав за 

ухилення від виконання обов’язків по вихованню дитини Гурін Анастасії Русланівни, 

29.01.2009р.н.. 

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

дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради Захватихату П.В. 

Перший заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради                                        О.М.Бакалінський 

 



Додаток № 1 
до рішення виконавчого комітету 

від 13.12.2018 року № 477 
  

  

ВИСНОВОК 

Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради 

про доцільність позбавлення гр. Туз Руслана Володимировича, 25.07.1980р.н., 

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

Гурін Анастасії Русланівни, 29.01.2009р.н.. 
  

 На засіданні Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради від 27 листопада 2018 року на підставі звернення гр. Гурін 

Інни Михайлівни, 29.01.1987р.н., яке надійшло до виконавчого комітету міської ради 

20 листопада 2018 року та зареєстроване за № 18/1559-Г, що проживає та зареєстрована за 

адресою: вул. Шевченка, 9, кв. 31, м. Мала Виска, Кіровоградської області, було винесено 

питання щодо доцільності позбавлення гр. Туз Руслана Володимировича, 25.07.1980р.н., 

батьківських прав відносно доньки Гурін Анастасії Русланівни, 29.01.2009р.н., за 

ухилення від виконання батьківських обов’язків, а саме піклування про здоров’я дитини, її 

фізичний, духовний та моральний розвиток, і обов’язок батьків утримувати дитину, що у 

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

батьківських прав. 

За час спільного проживання, перебуваючи у шлюбі, в гр. Гурін Інни Михайлівни, 

29.01.1987р.н., та гр. Туз Руслана Володимировича, 25.07.1980р.н., народилась спільна 

дитина Гурін Анастасія Русланівна, 29.01.2009р.н., але через несумісність характерів 

подружнє життя не склались. 

4 квітня 2012 року Маловисківським районним судом Кіровоградської області було 

розглянуто позов гр. Туз Інни Михайлівни до гр. Туза Руслана Володимировича про 

розірвання шлюбу та винесено рішення про розірвання шлюбу між гр. Туз Інною 

Михайлівною та гр. Тузом Русланом Володимировичем, зареєстрованого 19 листопада 

2005 року відділом державної реєстрації актів цивільного стану Маловисківського 

районного управління юстиції у Кіровоградській області, актовий запис № 64. 

Вбачаючи те, що гр. Туз Р.В. з сім’єю з моменту розірвання шлюбу не проживає, 

веде окреме господарство, а дитина Гурін А.Р. знаходилась на повному утриманні матері, 

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

до досягнення нею повноліття, 24 квітня 2012 року Маловисківським районним судом 

Кіровоградської області було винесено рішення про стягнення аліментів з гр. Туза 

Руслана Володимировича, 25.07.1980р.н., на користь гр. Туз Інни Михайлівни, 

29.01.1987р.н., на утримання дитини Туз Анастасії Русланівни, 29.01.2009р.н., в твердій 

грошовій сумі у розмірі 400,00 грн. щомісячно до досягнення дитиною повноліття, тобто 

до 29.01.2027 року. 

 Батько, гр. Туз Р.В., з дитиною Гурін А.Р. не спілкується, не цікавиться її 

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

допомоги на утримання та виховання дитини, має заборгованість по сплаті аліментів 

встановлених рішенням суду з квітня 2013 року в сумі близько 32тис. грн.. 

 Громадянин Туз Р.В. не має наміру та бажання спілкуватись та виховувати дитину. 

Враховуючи викладене вище та обставини, що у відповідності зі ст. 141 Сімейного 

кодексу України (далі – СК України), мати, батько мають рівні права та обов’язки щодо 

дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою. 

Проживання батьків окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє 

від обов’язків щодо дитини, а саме у відповідності з пунктами 2, 3, ст. 150 України, 

піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток і здобуття 



дитиною повної загальної середньої освіти у відповідності зі ст. 180 СК України 

утримувати дитину до досягнення нею повноліття у спосіб визначений в частинах 1, 2, 3 

ст. 181 СК України, а саме за домовленістю між ними; за домовленістю між батьками 

дитини той із них, хто проживає окремо від дитини, може брати участь у її утриманні в 

грошовій і (або) натуральній формі; за рішенням суду кошти на утримання дитини 

(аліменти) присуджуються у частці від доходу її матері, батька і (або) у твердій грошовій 

сумі. 

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

виконавчого комітету Маловисківської міської ради керуючись п. 2, ч. 1, ст. 164, 180 

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

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

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

захистом прав дитини», положенням про Комісію з питань захисту прав дитини, 

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

правового захисту прав малолітньої дитини вважає за доцільне позбавити гр. Туз Руслана 

Володимировича, 25.07.1980р.н., батьківських прав за ухилення від виконання обов’язків 

по вихованню дитини Гурін Анастасії Русланівни, 29.01.2009р.н.. 

  

  

Керуючий справами                                                                                                  Л. І.Линник 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   13 грудня   2018 року                                   № 478 

м. Мала Виска 

 

Про доцільність позбавлення гр. Рак 

Р.В., 31.05.1992р.н., батьківських прав 

за ухилення від виконання обов’язків 

по вихованню дитини та затвердження 

висновку Комісії з питань захисту 

прав дитини 

  

 Керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 2., ч. 

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

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

від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, 

пов’язаної із захистом прав дитини», положенням про Службу у справах сім’ї та дітей 

виконавчого комітету 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 враховуючи витяг з протоколу № 11 

засідання Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради від 27 листопада 2018 року, виконавчий комітет Маловисківської міської 

ради 

  

ВИРІШИВ: 
  

1. За доцільне позбавити гр. Рак Руслана Вікторовича, 31.05.1992р.н., батьківських прав за 

ухилення від виконання обов’язків по вихованню дитини Рак Валентина Руслановича, 

14.02.2017р.н.. 

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

гр. Рак Руслана Вікторовича, 31.05.1992р.н., батьківських прав за ухилення від виконання 

обов’язків по вихованню дитини Рак Валентина Руслановича, 14.02.2017р.н.. 

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

гр. Рак Руслана Вікторовича, 31.05.1992р.н., батьківських прав за ухилення від виконання 

обов’язків по вихованню дитини Рак Валентина Руслановича, 14.02.2017р.н., висновок 

Комісії з питань захисту прав дитини про доцільність позбавлення гр. Рак Руслана 

Вікторовича, 31.05.1992р.н., батьківських прав за ухилення від виконання обов’язків по 

вихованню дитини Рак Валентина Руслановича, 14.02.2017р.н.. 

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

дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради Захватихату П.В. 

 

 Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                                          

                             

 

                                       О.М. Бакалінський 



 Додаток № 1 
до рішення виконавчого комітету  

від 13.12.2018 року № 478 
  

  

ВИСНОВОК 

Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради 

про доцільність позбавлення гр. Рак Руслана Вікторовича, 31.05.1992р.н., 

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

Рак Валентина Руслановича, 14.02.2017р.н.. 
  

 На засіданні Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради від 27 листопада 2018 року на підставі звернення 

гр. Громчук Валентини Андріївни, 31.07.1998р.н., яке надійшло до виконавчого комітету 

міської ради 20 листопада 2018 року та зареєстроване за № 18/1558-Г, що проживає та 

зареєстрована за адресою: вул. Шкільна, 68, с. Паліївка, Маловисківського району, 

Кіровоградської області, було винесено питання щодо доцільності позбавлення гр. Рак 

Руслана Вікторовича, 31.05.1992р.н., батьківських прав відносно сина Рак Валентина 

Руслановича, 14.02.2017р.н., за ухилення від виконання батьківських обов’язків, а саме 

піклування про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток, і обов’язок 

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

України є підставою для позбавлення батьківських прав.  

За час спільного проживання, не перебуваючи у шлюбі, в гр. Громчук Валентини 

Андріївни, 31.07.1998р.н., та гр. Рак Руслана Вікторовича, 31.05.1992р.н., народилась 

спільна дитина Рак Валентин Руслановича, 14.02.2017р.н., але через несумісність 

характерів сімейні стосунки не склались. 

З травня 2018 року гр. Рак Р.В. з сім’єю не проживає та ухиляється від виконання 

батьківських обов’язків. 

З дитиною гр. Рак Р.В. не спілкується, не цікавиться її станом здоров’я, фізичним, 

духовним та моральним розвитком, не надає допомоги на утримання та виховання дитини. 

Державну допомогу при народженні дитини гр. Рак Р.В. використовує на власні 

потреби. 

Постійний заробіток у гр. Рак Р.В. відсутній. Проживає за рахунок тимчасових 

заробітків. 

Громадянин Рак Р.В. не має наміру та бажання спілкуватись та виховувати дитину. 

Дитина Рак В.Р. знаходилась на повному утриманні матері, гр. Громчук В.А.. 

Враховуючи викладене вище та обставини, що у відповідності зі ст. 141 Сімейного 

кодексу України (далі – СК України), мати, батько мають рівні права та обов’язки щодо 

дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою. 

Проживання батьків окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє 

від обов’язків щодо дитини, а саме у відповідності з пунктами 2, 3, ст. 150 України, 

піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток і здобуття 

дитиною повної загальної середньої освіти у відповідності зі ст. 180 СК України 

утримувати дитину до досягнення нею повноліття у спосіб визначений в частинах 1, 2, 3 

ст. 181 СК України, а саме за домовленістю між ними; за домовленістю між батьками 

дитини той із них, хто проживає окремо від дитини, може брати участь у її утриманні в 

грошовій і (або) натуральній формі; за рішенням суду кошти на утримання дитини 

(аліменти) присуджуються у частці від доходу її матері, батька і (або) у твердій грошовій 

сумі. 

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

виконавчого комітету Маловисківської міської ради керуючись п. 2, ч. 1, ст. 164, 180 



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

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

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

захистом прав дитини», положенням про Комісію з питань захисту прав дитини, 

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

правового захисту прав малолітньої дитини, вважає за доцільне позбавити гр. Рак Руслана 

Вікторовича, 31.05.1992р.н., батьківських прав за ухилення від виконання обов’язків по 

вихованню дитини Рак Валентин Руслановича, 14.02.2017р.н.. 

  

  

Керуючий справами                                                                           Л.І.Линник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   13 грудня   2018 року                                    № 479 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження міського плану 

заходів з виконання у 2019 - 2021 

роках Державної програми 

«Національний план дій щодо 

реалізації Конвенції ООН про права 

дитини» на період до 2021 року 

  

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

до Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції 

ООН про права дитини» на період до 2021 року затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 30 травня 2018 року № 453, розпорядження голови Кіровоградської 

обласної державної адміністрації «Про затвердження обласного плану заходів з виконання 

у  2019 - 2021 роках Державної програми «Національний план дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про права дитини на період до 2021 року» від 12 листопада 2018 року № 

827-р, з метою забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав 

дітей на території Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади відповідно 

до вимог Конвенції ООН про права дитини та національного законодавства, виконавчий 

комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

  

1. Затвердити міський план заходів з виконання у 2019 - 2021 роках Державної програми 

«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 

2021 року» (далі – міський план заходів) що додається. 

2. Фінансово-економічному відділу міськради (Піньковська) 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 служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету 

міської ради щоквартально протягом 2019 - 2022 року про стан виконання міського плану 

заходів з зазначенням обсягів та джерел фінансування. 

4. Координацію роботи по виконанню заходів покласти на начальника служби у справах 

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

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

до 05 січня протягом 2019 – 2022 років інформувати про проведену роботу службу у 

справах дітей Кіровоградської облдержадміністрації. 



6. Контроль за виконанням міського плану заходів покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.. 

  

 

Перший заступник міського голови з  

питань діяльності виконавчих органів ради                                                  О.М.Бакалінський 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 1 

до рішення виконавчого комітету  

від  13.12.2018 року № 479 

 

МІСЬКИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ 

з виконання у 2019 - 2021 роках Державної програми 

«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року 

 

№ 

з/п 

Зміст основного 

завдання 
Найменування заходів 

Відповідальні за 

виконання 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансуванн

я 

Прогнозован

ий обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдання, 

завдань, 

тис.грн. 

1 2 3 4 5 6 7 

І. Створення сприятливих умов для життя та розвитку дитини 

1. Розроблення та 

затвердження 

мінімальних 

стандартів 

благополуччя та 

безпеки дитини 

1) розроблення показників 

(індикаторів) місцевого рівня щодо 

забезпечення захисту прав та 

інтересів дітей 

Служба у справах сім’ї та 

дітей, виконавчого 

комітету міської ради, 

відділ соціального захисту 

населення, праці та 

охорони здоров’я 

виконавчого комітету 

міської ради, відділ 

освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету 

міської ради, виконавчий 

комітет міської ради 

Протягом 

2019 року 

Не потребує 

фінансуван

ня 

- 

2) проведення комплексного 

аналізу становища дітей для 

визначення актуальних проблем 

Служба у справах сім’ї та 

дітей, виконавчого 

комітету міської ради, 

Щороку 

Не потребує 

фінансуван

ня 

- 



дитинства відділ соціального захисту 

населення, праці та 

охорони здоров’я 

виконавчого комітету 

міської ради, відділ 

освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету 

міської ради, виконавчий 

комітет міської ради 

2. 

Удосконалення 

превентивних 

заходів, формування 

здорового способу 

життя підростаючого 

покоління 

1) формування в учнів 5-9 класів 

свідомого ставлення до свого життя і 

здоров’я, удосконалення навчання 

життєвим навичкам на 

компетентнісних засадах у межах 

предмета «Основи здоров’я», 

формування здоров’язберігаючої 

компетентності шляхом реалізації у 

предметах інваріантної складової 

навчальних планів наскрізної 

змістової лінії «Здоров’я і безпеки» з 

використанням сучасних технологій 

Відділ освіти, молоді та 

спорту виконавчого 

комітету міської ради, 

виконавчий комітет 

міської ради 

Протягом 

2019-2021 

років 

не потребує 

фінансуванн

я 

 

2) підвищення рівня обізнаності 

дітей та їх батьків щодо здорового 

способу життя, у тому числі 

профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу 

Відділ освіти, молоді та 

спорту виконавчого 

комітету міської ради, 

виконавчий комітет 

міської ради 

Протягом 

2019-2021 

років 

не потребує 

фінансуванн

я 

 

3) проведення в загальноосвітніх 

навчальних закладах області у 

Всесвітній день боротьби із СНІДом 

заходи, спрямовані на підвищення 

рівня обізнаності щодо ВІЛ- 

інфекції/СНІДу 

Відділ освіти, молоді та 

спорту виконавчого 

комітету міської ради, 

служба у справах сім’ї та 

дітей виконавчого 

комітету міської ради, 

виконавчий комітет 

ІV квартал 

2019-2021 

років 

не потребує 

фінансуванн

я 

 

4) забезпечити інформування Протягом не потребує  



100% дітей старшого шкільного віку 

про те, як захистити себе від 

захворювання на ВІЛ/СНІД, 

туберкульоз 

міської ради 2019-2021 

років 

фінансуванн

я 

3. 

Створення 

ефективного, 

доступного та 

доброзичливого 

освітнього 

середовища, 

спрямованого на 

розвиток дитини, її 

талантів, розумових і 

фізичних здібностей; 

забезпечення 

доступу до якісної 

освіти, насамперед у 

сільській місцевості 

1) забезпечення дітей з 

особливими освітніми потребами 

місцями у закладах дошкільної освіти 

Відділ освіти, молоді та 

спорту виконавчого 

комітету міської ради, 

виконавчий комітет 

міської ради 

Протягом 

2019-2021 

років 

не потребує 

фінансуванн

я 

 

2) забезпечення інклюзивного 

навчання дітей з особливими 

освітніми потребами у закладах 

загальної середньої освіти 

Відділ освіти, молоді та 

спорту виконавчого 

комітету міської ради, 

виконавчий комітет 

міської ради 

Протягом 

2019-2021 

років 

не потребує 

фінансуванн

я 

 

4. 

Забезпечення 

духовного, 

морального і 

культурного 

розвитку дитини 

1) сприяння у створенні умов для 

забезпечення потреби дітей та молоді 

у творчій самореалізації, їх 

інтелектуального, духовного, 

фізичного розвитку 

Відділу культури і 

туризму виконавчого 

комітету міської ради, 

відділ освіти, молоді та 

спорту виконавчого 

комітету міської ради, 

виконавчий комітет 

міської ради 

Протягом 

2019-2021 

років 

не потребує 

фінансуванн

я 

 

2) залучення дітей до занять у 

клубах за інтересами, художній 

самодіяльності, музичних, 

театральних студіях 

Відділу культури і 

туризму виконавчого 

комітету міської ради, 

відділ освіти, молоді та 

спорту виконавчого 

комітету міської ради, 

виконавчий комітет 

Протягом 

2019-2021 

років 

не потребує 

фінансуванн

я 

 



міської ради 

3) проведення культурно-

мистецьких акцій, спрямованих на 

вивчення народних традицій, звичаїв, 

обрядів з метою виховання та 

всебічного розвитку підростаючого 

покоління на основі національних 

традицій 

Відділ освіти, молоді та 

спорту виконавчого 

комітету міської ради, 

відділ культури і туризму 

виконавчого комітету 

міської ради, виконавчий 

комітет міської ради 

Протягом 

2019-2021 

років 

не потребує 

фінансуванн

я 

 

5. 

Інтеграція дітей у 

соціальний простір 

міської об’єднаної 

територіальної 

громади 

проведення профорієнтаційної 

роботи з майбутніми випускниками, 

вихованцями інтернатних закладів 

Відділ освіти, молоді та 

спорту виконавчого 

комітету міської ради, 

районний центр 

зайнятості, виконавчий 

комітет міської ради 

Протягом 

2019-2021 

років 

не потребує 

фінансуванн

я 

 

6. 

Удосконалення 

системи захисту прав 

та інтересів дітей з 

інвалідністю, 

інтегрування їх у 

соціум; 

впровадження 

інтегрованих послуг 

для дітей зазначеної 

категорії в міській 

об’єднаній 

територіальній 

громаді 

впровадження інноваційних 

соціальних послуг для дітей з 

інвалідністю в установах та закладах 

соціального обслуговування органів 

соціального захисту населення 

Відділ соціального 

захисту населення, праці 

та охорони здоров’я 

виконавчого комітету 

міської ради, виконавчий 

комітет міської ради 

Лютий 

2019 року 

міський 

бюджет 

У межах 

передбачених 

видатків 

7. 

Зміцнення системи 

захисту прав та 

інтересів дітей-сиріт 

і дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування 

1) вжиття заходів щодо 

збереження житла та майна дітей-

сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, яке 

належить їм на праві власності або 

користування, а саме: забезпечення 

Служба у справах сім’ї та 

дітей виконавчого 

комітету міської ради, 

відділ освіти, молоді та 

спорту виконавчого 

комітету міської ради, 

Протягом 

2019-2021 

років 

міський 

бюджет 

У межах 

передбачених 

видатків 



контролю за веденням обліку та 

аналізу інформації щодо нерухомого 

майна дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, яке 

належить їм на праві власності або 

користування, його збереженням, 

використанням та поверненням у 

придатному для проживання стані; 

проведення роз’яснювальної роботи 

серед опікунів, піклувальників, 

прийомних батьків, батьків-

вихователів стосовно дотримання 

законодавства в частині захисту 

житлових і майнових прав дітей-

сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування (своєчасна 

передача житла у власність дітей, 

оформлення спадщини тощо) 

виконавчий комітет 

міської ради 

2) забезпечення постановки 

дітей- сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які досягай 

16-річного віку на облік осіб, які 

потребують поліпшення житлових 

умов 

Служба у справах сім’ї та 

дітей виконавчого 

комітету міської ради, 

виконавчий комітет 

міської ради 

Протягом 

2019-2021 

років 

не потребує 

фінансуванн

я 

 

3) вжиття заходів щодо 

забезпечення житлом дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб х їх числа 

Виконавчий комітет 

міської ради 

Протягом 

2019-2021 

років 

не потребує 

фінансуванн

я 

 

8. 

Створення умов для 

всебічного розвитку 

дітей міської 

об’єднаної 

територіальної 

1) створення умов для охоплення 

дітей гуртковою роботою, 

спортивними секціями, художньою 

самодіяльністю, музичним, 

театральним мистецтвом по свій 

Відділ освіти, молоді та 

спорту виконавчого 

комітету міської ради, 

відділ культури і туризму 

виконавчого комітету 

Протягом 

2019-2021 

років 

не потребує 

фінансуванн

я 

 



громади території міській об’єднаній 

територіальній громаді 

міської ради, виконавчий 

комітет міської ради 

2) надання бібліотечними 

закладами безкоштовної 

інформаційної та консультативної 

допомоги по всій території міської 

об’єднаної територіальної громади 

Протягом 

2019-2021 

років 

не потребує 

фінансуванн

я 

 

3) сприяння діяльності служби у 

справах сім’ї та дітей виконавчого 

комітету міської ради відповідно до 

потреб міської об’єднаної 

територіальної громади, зокрема 

шляхом введення додаткових посад 

фахівців із соціальної роботи 

відповідно до потреб забезпечення 

соціальної роботи у 

Олександрівській, Паліївській, 

Первомайській громадах 

Служба у справах сім’ї та 

дітей виконавчого 

комітету міської ради, 

виконавчий комітет 

міської ради 

До 01 

лютого 

2019 року 

міський 

бюджет 

У межах 

передбачених 

видатків 

Зміцнення інституту сім’ї та формування відповідального батьківства 

9. 

Запровадження в 

міській об’єднаній 

територіальній 

громаді широкого 

спектру 

превентивних послуг 

з метою 

забезпечення рівного 

доступу до 

соціальних послуг за 

потребою 

забезпечення дітям рівного доступу 

до необхідних соціальних послуг на 

території міської об’єднаної 

територіальної громади відповідно 

до індивідуальних потреб дівчат і 

хлопців 

Служба у справах сім’ї та 

дітей виконавчого 

комітету міської ради, 

виконавчий комітет 

міської ради 

Протягом 

2019-2021 

років 

не потребує 

фінансуванн

я 

 

10. 
Забезпечення 

догляду та виховання 

1) сприяння в реалізації права 

кожної дитини-сироти і дитини, 

Служба у справах сім’ї та 

дітей виконавчого 

Протягом 

2019-2021 

не потребує 

фінансуванн
 



дітей, у тому числі 

дітей з інвалідністю, 

в сім’ях або в 

умовах, максимально 

наближених до 

сімейних 

позбавленої батьківського 

піклування, з інвалідністю на 

виховання в сім’ї 

комітету міської ради, 

відділ освіти, молоді та 

спорту виконавчого 

комітету міської ради, 

відділ соціального захисту 

населення, праці та 

охорони здоров’я 

виконавчого комітету 

міської ради,, виконавчий 

комітет міської ради 

років я 

2) розроблення та затвердження 

міських планів інвентаризації 

соціальних, освітніх, медичних і 

реабілітаційних послуг, що 

фактично надаються дітям та сім’ям 

з дітьми різних категорій; 

визначення потреб міської 

об’єднаної територіальної громади у 

додаткових соціальних, освітніх, 

медичних і реабілітаційних послугах 

для дітей та сімей з дітьми, у 

ресурсах, у тому числі професійних 

кадрах, необхідних для забезпечення 

надання таких послуг 

Протягом 

2019-2021 

років 

не потребує 

фінансуванн

я 

 

3) влаштування дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування, у тому числі з 

особливими потребами до сімейних 

форм виховання 

Служба у справах сім’ї та 

дітей виконавчого 

комітету міської ради, 

виконавчий комітет 

міської ради 

Протягом 

2019-2021 

років 

не потребує 

фінансуванн

я 

 

4) проведення широкої 

інформаційної кампанії із 

залученням засобів масової 

інформації з питань пропагування 

влаштування дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, до сімей опікунів, 

піклувальників, прийомних сімей та 

дитячих будинків сімейного типу 

Служба у справах сім’ї та 

дітей виконавчого 

комітету міської ради, 

виконавчий комітет 

міської ради 

Протягом 

2019-2021 

років 

не потребує 

фінансуванн

я 

 

5) проведення заходів, 

пов’язаних з якісним підбором 

Служба у справах сім’ї та 

дітей виконавчого 

Протягом 

2019-2021 

не потребує 

фінансуванн
 



кандидатів у прийомні батьки та 

батьки- вихователі 

комітету міської ради, 

виконавчий комітет 

міської ради 

років я 

6) надання соціальних послуг 

сім’ям, які усиновили, взяли на 

виховання дітей з інвалідністю 

Служба у справах сім’ї та 

дітей виконавчого 

комітету міської ради, 

відділ соціального захисту 

населення, праці та 

охорони здоров’я 

виконавчого комітету 

міської ради, виконавчий 

комітет міської ради 

Протягом 

2019-2021 

років 

не потребує 

фінансуванн

я 

 

7) забезпечення доступу 

населення до повної та об’єктивної 

інформації з питань усиновлення 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

Служба у справах сім’ї та 

дітей виконавчого 

комітету міської ради 

відділ соціального захисту 

населення, праці та 

охорони здоров’я 

виконавчого комітету 

міської ради, виконавчий 

комітет міської ради 

Протягом 

2019-2021 

років 

не потребує 

фінансуванн

я 

 

8) забезпечення доступу 

населення до повної та об’єктивної 

інформації з питань усиновлення 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

Служба у справах сім’ї та 

дітей виконавчого 

комітету міської ради, 

виконавчий комітет 

міської ради 

Протягом 

2019-2021 

років 

міський 

бюджет 

У межах 

передбачених 

видатків 

11. 

Посилення роботи з 

профілактики 

бездоглядності та 

безпритульності 

дітей 

1) посилення контролю за 

діяльністю закладів навчання та 

виховання дітей 

Відділ соціального 

захисту населення, праці 

та охорони здоров’я 

виконавчого комітету 

міської ради, відділ 

освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету 

Протягом 

2019-2021 

років 

не потребує 

фінансуванн

я 

 



міської ради, служба у 

справах сім’ї та дітей 

виконавчого комітету 

міської ради, виконавчий 

комітет міської ради 

2) проведення профілактичної 

роботи із запобігання самовільному 

залишенню дітьми місця постійного 

проживання 

Служба у справах сім’ї та 

дітей виконавчого 

комітету міської ради 

Протягом 

2019-2021 

років 

не потребує 

фінансуванн

я 

 

3) проведення щотижневих 

профілактичних рейдів "Діти 

вулиці", "Вокзал" з метою 

виявлення дітей, які залишилися без 

батьківського піклування 

Служба у справах сім’ї та 

дітей виконавчого 

комітету міської ради 

Протягом 

2019-2021 

років 

не потребує 

фінансуванн

я 

 

12. 

Запровадження 

раннього виявлення 

сімей з дітьми, які 

перебувають у 

складних життєвих 

обставинах та 

надання їм 

своєчасної та 

ефективної 

соціальної допомоги 

забезпечення співпраці з 

старостами, щодо раннього 

виявлення дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах та 

захисту прав їх інтересів 

Служба у справах сім’ї та 

дітей виконавчого 

комітету міської ради, 

відділ освіти, молоді та 

спорту виконавчого 

комітету міської ради, 

Маловисківський відділ 

поліції 

Протягом 

2019-2021 

років 

не потребує 

фінансуванн

я 

 

13. 

Формування 

політики громадської 

нетерпимості до всіх 

форм насильства над 

дітьми в суспільстві 

проведення широкомасштабних 

інформаційно-просвітницьких 

заходів, спрямованих на формування 

громадянської небайдужості до усіх 

форм насильства та жорстокого 

поводження з дітьми 

Служба у справах сім’ї та 

дітей виконавчого 

комітету міської ради, 

відділ соціального захисту 

населення виконавчого 

комітету міської ради, 

виконавчий комітет 

міської ради 

Протягом 

2019-2021 

років 

міський 

бюджет 

У межах 

передбачених 

видатків 

14. Створення системи 1) розроблення типових програм, Відділ соціального Протягом не потребує  



ефективної 

профілактики та 

протидії 

домашньому 

насильству над 

дітьми 

положень, методичних 

рекомендацій щодо запобігання та 

протидії домашньому насильству 

захисту населення, праці 

та охорони здоров’я 

виконавчого комітету 

міської ради 

2019-2021 

років 

фінансуванн

я 

2) удосконалення міжвідомчої 

взаємодії суб’єктів, які здійснюють 

заходи з питань протидії та захисту 

дітей від усіх форм насильства та 

жорстокого поводження 

Відділ соціального 

захисту населення, праці 

та охорони здоров’я 

виконавчого комітету 

міської ради, служба у 

справах сім’ї та дітей 

виконавчого комітету 

міської ради, 

Маловисківський відділ 

поліції 

Протягом 

2018-2021 

років 

не потребує 

фінансуванн

я 

 

15. 

Удосконалення 

заходів щодо 

протидії найгіршим 

формам дитячої 

праці, проституції та 

порнографії. Захист 

дітей від 

експлуатації, 

сексуального 

насильства та 

торгівлі людьми 

1) забезпечення організації та 

проведення профілактичних заходів 

із запобігання торгівлі людьми 

Відділ соціального 

захисту населення, праці 

та охорони здоров’я 

виконавчого комітету 

міської ради, служба у 

справах сім’ї та дітей 

виконавчого комітету 

міської ради, 

Маловисківський відділ 

поліції, виконавчий 

комітет міської ради 

Протягом 

2018-2021 

років 

міський 

бюджет 

У межах 

передбачених 

видатків 

2) проведення інформаційно-

просвітницьких заходів щодо 

запобігання втягнення дітей до 

торгівлі людьми, сексуальної 

експлуатації та сексуального 

насильства 

Протягом 

2018-2021 

років 

не потребує 

фінансуванн

я 

 

3) здійснення службою у справах 

сім’ї та дітей виконавчого комітету 

міської ради систематичного 

моніторингу сімей, які перебувають 

у складних життєвих обставинах, в 

яких виховуються діти, з метою 

попередження потрапляння дітей у 

ситуації, пов’язані з торгівлею 

Служба у справах сім’ї та 

дітей виконавчого 

комітету міської ради, 

виконавчий комітет 

міської ради 

Протягом 

2018-2021 

років 

не потребує 

фінансуванн

я 

 



людьми, виявлення та ідентифікації 

у разі їх потрапляння у такі ситуації 

4) проведення заходів для 

підвищення рівня обізнаності дітей 

та роботодавців щодо додержання 

законодавства про працю 

неповнолітніх 

Відділ соціального 

захисту населення праці 

та охорони здоров’я 

виконавчого комітету 

міської ради, виконавчий 

комітет міської ради 

Протягом 

2018-2021 

років 

не потребує 

фінансуванн

я 

 

16. 

Активізація 

інформаційно 

просвітницької 

роботи із запобігання 

усім формам 

насильства над 

дітьми 

1) проведення превентивних 

заходів щодо запобігання 

насильству над дітьми у суспільстві 

(на території міської об’єднаної 

територіальної громади, дитячих 

колективах, закладах тощо) 

Відділ соціального 

захисту населення, праці 

та охорони здоров’я 

виконавчого комітету 

міської ради, служба у 

справах сім’ї та дітей 

виконавчого комітету 

міської ради, 

Маловисківський відділ 

поліції 

Протягом 

2018-2021 

років 

не потребує 

фінансуванн

я 

 

2) забезпечення інтеграції 

навчальних курсів "Вчимося жити 

разом" у дошкільних та середніх 

навчальних закладах освіти 

Відділ освіти, молоді та 

спорту виконавчого 

комітету міської ради 

Протягом 

2018-2021 

років 

не потребує 

фінансуванн

я 

 

Створення системи правосуддя, дружнього до дитини 

17. 

Впровадження 

дієвих форм і 

методів 

профілактики 

вчинення 

правопорушень 

дітьми 

1) здійснення заходів з 

активізації профілактичної роботи з 

метою запобігання 

правопорушенням у дитячому 

середовищі шляхом запровадження 

у практику інноваційних методів та 

форм роботи з дітьми, схильними до 

правопорушень 

Маловисківський відділ 

поліції, відділ освіти, 

молоді та спорту 

виконавчого комітету 

міської ради, служба у 

справах сім’ї та дітей 

виконавчого комітету 

міської ради 

Протягом 

2018-2021 

років 

не потребує 

фінансуванн

я 

 

2) забезпечення організації 

діяльності уповноважених 

Маловисківський відділ 

поліції, Маловисківський 

Протягом 

2018-2021 

не потребує 

фінансуванн
 



спеціалізованих підрозділів захисту 

дітей Національної поліції 

відповідно до вимог міжнародного 

законодавства у сфері ювенальної 

юстиції. Впровадження новітніх 

форм і методів превентивної роботи 

з урахуванням європейських 

практик роботи з дітьми, які 

перебувають у конфлікті із законом 

РС філії ДУ «Центру 

пробації» 

років я 

18. 

Удосконалення 

системи захисту прав 

та інтересів дітей, які 

вчинили 

правопорушення 

забезпечення надання соціальних 

послуг відповідно до потреб дітям, 

які відбули покарання у виді 

обмеження волі або позбавлення 

волі на певний строк, а також 

звільненим від подальшого 

відбування зазначених видів 

покарань з підстав, передбачених 

законом, надання інших соціальних 

послуг відповідно до потреб 

Служба у справах сім’ї та 

дітей виконавчого 

комітету міської ради 

Протягом 

2018-2021 

років 

не потребує 

фінансуванн

я 

 

Врахування найкращих інтересів та думки дитини під час прийняття рішень 

19. 

Удосконалення 

механізмів 

урахування думки 

дитини під час 

вирішення питань, 

що стосуються її 

життя 

сприяння розвитку учнівського 

врядування, дитячого громадського 

руху, пошук нових форм, методів і 

моделей його організації, поширення 

кращого педагогічного досвіду 

Відділ освіти, молоді та 

спорту виконавчого 

комітету міської ради 

Протягом 

2018-2021 

років 

не потребує 

фінансуванн

я 

 



20. 

Залучення 

громадського 

суспільства до 

вирішення питань, 

пов’язаних із 

забезпеченням 

найкращих інтересів 

дитини 

залучення представників молодіжних 

громадських організацій, активної 

молоді, наставників та волонтерів до 

розроблення нормативно-правових 

актів, роботи в міській об’єднаній 

територіальній громаді з молодцю та 

дітьми, які потребують особливої 

уваги та підтримки із забезпечення їх 

найкращих інтересів 

Служба у справах сім’ї та 

дітей виконавчого 

комітету міської ради, 

відділ освіти, молоді та 

спорту виконавчого 

комітету міської ради 

Протягом 

2018-2021 

років 

не потребує 

фінансуванн

я 

 

Забезпечення захисту прав та інтересів дитини в умовах воєнних дій чи збройного конфлікту 

21. 

Недопущення участі 

дітей у воєнних діях 

чи збройному 

конфлікті 

1) виявлення фактів залучення 

дітей до незаконних військових 

формувань та участі дітей у воєнних 

діях чи збройних конфліктах 

Маловисківський відділ 

поліції, служба у справах 

сім’ї та дітей виконавчого 

комітету міської ради 

Протягом 

2018-2021 

років 

не потребує 

фінансуванн

я 

 

2) забезпечення проведення 

широкої інформаційно-

роз’яснювальної роботи щодо 

захисту дітей від участі у воєнних 

діях чи збройних конфліктах 

Маловисківський відділ 

поліції, відділ освіти, 

молоді та спорту 

виконавчого комітету 

міської ради, служба у 

справах сім’ї та дітей 

виконавчого комітету 

міської ради 

Протягом 

2018-2021 

років 

не потребує 

фінансуванн

я 

 

22. 

Забезпечення захисту 

прав дітей, які 

перебувають у зоні 

воєнних дій чи 

збройних конфліктів 

створення умов на території міської 

об’єднаної територіальної громади 

та місцевому для медичної, 

психологічної, педагогічної 

реабілітації та соціальної 

реінтеграції дітей, які постраждали 

внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 

Відділ освіти, молоді та 

спорту виконавчого 

комітету міської ради, 

служба у справах сім’ї та 

дітей виконавчого 

комітету міської ради, 

відділ соціального захисту 

населення, праці та 

охорони здоров’я 

виконавчого комітету 

Протягом 

2018-2021 

років 

не потребує 

фінансуванн

я 

 



міської ради 

23. 

Впровадження 

комплексних заходів 

щодо створення умов 

повноцінного життя 

та соціально- 

психологічної 

реабілітації дітей, які 

постраждали від 

воєнних дій чи 

збройного конфлікту, 

та дітей, розлучених 

із сім’єю, які не є 

громадянами 

України та 

потребують 

міжнародного 

захисту 

1) розроблення та поширення 

інформаційних матеріалів для дітей 

та підлітків з профілактики 

потрапляння у конфліктні ситуації 

Відділ освіти, молоді та 

спорту виконавчого 

комітету міської ради 

Протягом 

2018-2021 

років 

не потребує 

фінансуванн

я 

 

2) забезпечити проведення 

роз’яснювальної роботи серед 

населення щодо отримання статусу 

дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

та надання зазначеного статусу 

Служба у справах сім’ї та 

дітей виконавчого 

комітету міської ради, 

відділ соціального захисту 

населення, праці та 

охорони здоров’я 

виконавчого комітету 

міської ради, виконавчий 

комітету міської ради 

Протягом 

2018-2021 

років 

не потребує 

фінансуванн

я 

 

Створення безпечного інформаційного простору для дітей 

24. 

Забезпечення захисту 

персональних даних 

дитини та іншої 

конфіденційної 

інформації про неї, 

забезпечення безпеки 

дітей в 

1) вжиття заходів щодо захисту 

дітей від оприлюднення їх реальних 

життєвих історій в засобах масової 

інформації, їх безпосередньої участі 

на телебаченні 

Служба у справах сім’ї та 

дітей виконавчого 

комітету міської ради, 

відділ соціального захисту 

населення, праці та 

охорони здоров’я 

виконавчого комітету 

Протягом 

2018-2021 

років 

не потребує 

фінансуванн

я 

 



інформаційному 

просторі 

міської ради, відділ 

освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету 

міської ради 

2) проведення інформаційно-

роз’яснювальної роботи серед 

батьків або осіб, які їх замінюють, 

представників установ та 

організацій, у тому числі освітніх, 

дозвільних, оздоровчих, медичних, 

щодо безпечного використання 

дітьми інформаційних ресурс 

Відділ освіти, молоді та 

спорту виконавчого 

комітету міської ради, 

відділ соціального захисту 

населення, праці та 

охорони здоров’я 

виконавчого комітету 

міської ради, служба у 

справах сім’ї та дітей 

виконавчого комітету 

міської ради 

Протягом 

2018-2021 

років 

не потребує 

фінансуванн

я 

 

25. 

Формування 

політики запобігання 

проявів радикалізму, 

расизму, ксенофобії 

та інших форм 

екстремізму дітей 

проведення комплексних заходів із 

запобігання формуванню у дітей 

проявів радикалізму, расизму, 

ксенофобії та інших форм 

екстремізму 

Маловисківський відділ 

поліції, служба у справах 

сім’ї та дітей виконавчого 

комітету міської ради, 

відділ освіти, молоді та 

спорту виконавчого 

комітету міської ради 

Протягом 

2018-2021 

років 

не потребує 

фінансуванн

я 

 

26. 

Впровадження 

системи соціально- 

педагогічної роботи з 

батьками з питань 

безпеки дітей в 

інформаційному 

просторі 

проведення соціально-педагогічної 

роботи з батьками з питань безпеки 

дітей в інформаційному просторі 

Відділ освіти, молоді та 

спорту виконавчого 

комітету міської ради 

Протягом 

2018-2021 

років 

не потребує 

фінансуванн

я 

 

Активізація ролі міської об’єднаної територіальної громади у вирішенні питань забезпечення прав дітей в умовах децентралізації 



27. 

Формування 

громади, 

доброзичливої до 

дітей 

1) забезпечення діяльності 

посадових осіб, відповідальних за 

захист прав дітей, у структурі 

виконавчого комітету міської ради 

виконавчий комітет 

міської ради 

Протягом 

2018-2021 

років 

не потребує 

фінансуванн

я 

 

2) впровадження 

Всеукраїнського руху "Громада, 

доброзичлива до дітей" 

виконавчий комітет 

міської ради 

Протягом 

2018-2021 

років 

не потребує 

фінансуванн

я 

 

 

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   13 грудня   2018 року                                         № 480 

м. Мала Виска 

 

Про надання дозволу КП «Мала 

Виска ЖЕД»  на проведення робіт 

по пониженню крони дерева по 

території м. Мала Виска  

 

 Розглянувши клопотання начальника КП «Мала Виска ЖЕД» від 05 листопада  

2018 року  № 142, з проханням направити комісію міської ради, для обстеження дерева 

породи «Горіх», яке знаходяться в місті Мала Виска по  вул. Центральна, біля будинку № 

53-А, беручи до уваги пропозиції комісії при виконавчому комітеті міської ради щодо  

доцільності пониження крони  1-го  дерева породи «Горіх» (акт № 34 від 15.11.2018 року), 

враховуючи те, що дерево, в зв΄язку з його віковим станом,  маючи розлогі  бокові гілки  

несе  потенційну загрозу  господарським будівлям, які знаходяться на прибудинковій 

території житлового будинку № 53-А по вул.Центральна, мешканцям міста  та   

транспортним засобам, які можуть знаходитись поряд, відповідно до ст.30, ст.33 Закону 

України «Про місцеве  самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України 

від 01.08.2006 року №  1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і 

квітників у населених пунктах», виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Надати комунальному підприємству «Мала Виска ЖЕД» дозвіл на проведення 

робіт по підрізування гілок та пониження крони 1-го дерева породи  «Горіх», яке 

знаходиться  в місті Мала Виска по вул. Центральна, біля житлового будинку № 53-А. 

  

2. Попередити керівника комунального підприємства «Мала Виска ЖЕД»  Чмихун 

М.П.:  

-   дотримуватися правил безпеки при проведенні вищевказаних робіт; 

-  деревину підрізаних дерев надати в якості палива комунальним підприємствам 

міської ради, згідно поданих заявок. 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.  

  

 

 

Перший заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради                                      О.М.Бакалінський 

         

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  13 грудня 2018 року                                         № 481 

м. Мала Виска 

 

Про надання дозволу  на 

проведення робіт по підрізуванню  

гілок та пониженню крони дерев 

по території Маловисківської 

міської об’єднаної  територіальної 

громади 

 

 Розглянувши заяву гр. Буравіцької  Віти  Анатоліївни, яка проживає за адресою:  

вул. Центральна,17, с. Олександрівка, Маловисківського  району, від 19 листопада  2018 

року вх. № 18/1554 – Б,  з  проханням надати дозвіл  на проведення робіт по підрізуванню 

гілок та пониженню крони  1 (одного) дерева  породи «Тополя» по вул. Центральна біля 

житлового будинку № 17в  с. Олександрівка, Маловисківського  району, відповідно до ст. 

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

благоустрій населених пунктів», вимог постанови Кабінету Міністрів України від 

01.08.2006 року №1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і 

квітників у населених пунктах», беручи до уваги пропозиції комісії при виконавчому 

комітеті міської ради щодо доцільності підрізуванню гілок та пониження крони дерева  

(акт №35 від 27.11.2018 року), виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В:  

 

1. Надати дозвіл гр. Буравіцькій  Віті  Анатоліївні  на проведення робіт по 

підрізуванню  гілок та пониження крони 1  (одного) дерева породи «Тополя» по вул. 

Центральна біля будинку №17 в с. Олександрівка, Маловисківського  району на  території 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади. 

2. Попередити гр. Буравіцьку  Віту  Анатоліївну, що приступати до проведення 

робіт по підрізуванню гілок та пониження крони тільки при умові погодження 

вищевказаних робіт з Маловисківським РЕМ ПАТ «Кіровоградобленерго» з  дотриманням 

правил безпеки при проведенні даних робіт. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  старосту сіл 

Олександрівка, Новомиколаївка, Тарасівка Олександрівського старостинського округу 

Кашпуровського О.М., згідно розподілу повноважень. 

 

 

Перший заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради                                      О.М.Бакалінський 

         

 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 13 грудня 2018 року                            № 482 

 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження плану засідань 

виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради на 2019 рік 

 

 Заслухавши та обговоривши план засідань виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради на 2019 рік, врахувавши пропозиції членів виконавчого комітету, посадових 

осіб міської ради тощо, відповідно до статті 53 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити план засідань виконавчого комітету Маловисківської міської ради на 

2019 рік (додається).  

 

 2. Зміни та доповнення до плану засідань міськвиконкому вносити по мірі 

необхідності рішенням виконавчого комітету. 

 

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М. 

 

 

Перший заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради                                      О.М.Бакалінський 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

  №  482   від 13.12.2018 року 

 

П  Л  А  Н 

засідань виконавчого комітету міської ради 

на 2019 році 

 

№

п/

п 

 

Питання 

Дата 

про-

ве-

дення 

 

Готує 

 

Доповідає 

1 1). Про звернення громадян 

 

 

2). Про виконання міського 

бюджету за 2018 рік 

10.01 Начальник загального 

відділу 

Т.М.Берегуленко 

Завідуюча сектором 

фінансів Л.В.Похила 

Начальник 

загального відділу 

Т.М.Берегуленко 

Зав.сектором 

фінансів 

Л.В.Похила 

2 Про стан охоплення дітей 

дошкільного віку дошкільною 

освітою. 

 

14.02  начальник відділу 

освіти, молоді та 

спорту Шпак А.В. 

 

начальник відділу 

освіти, молоді та 

спорту Шпак А.В. 

 

3 Про заходи по благоустрою та 

наведенню відповідного 

санітарного стану на 

підвідомчій території 

14.03 Начальники 

комунальних 

підприємств міської 

ради 

Начальники 

комунальних 

підприємств міської 

ради 

4 1). Про роботу 

Краснопільського, 

Олександрівського, 

Паліївського, Первомайського 

сільських та Улянівського 

селищного клубів, 

 

2). Про виконання заходів по 

благоустрою та наведенню 

відповідного санітарного стану 

на підвідомчій території 

11.04 Начальник відділу 

культури та туризму 

Рижикова Ю.О. 

 

 

 

 

Начальники 

комунальних 

підприємств міської 

ради ,заступник 

міського голови 

О.М.Бакалінський 

 

Заступник міського 

голови 

А.В.Жовтило, 

начальник відділу 

культури та туризму 

Рижикова Ю.О., 

Заступник міського 

голови 

О.М.Бакалінський, 

начальники 

комунальних 

підприємств міської 

ради  

5 Про літнє оздоровлення дітей 

 

 

16.05 Начальник відділу 

освіти, молоді та 

спорту Шпак А.В., 

начальник служби 

сімї та дітей ради 

Захватихата П.В. 

Заступник міського 

голови 

А.В.Жовтило 

 

6 1). Про стан забезпечення 

населення міської 

територіальної громади питною 

водою. 

2). Про заходи по забезпеченню 

охорони врожаю зернових 

13.06 Начальник КП “Мала 

Виска Водоканал” 

В.А.Аврунов. 

 

Начальник 

земельного відділу 

начальник КП 

“Мала Виска 

Водоканал” 

В.А.Аврунов 

начальник 

земельного відділу 



культур та грубих кормів від 

пожеж та недопущення його 

втрат на території міської ради 

міської ради міської ради 

7 1). Про хід виконання дохідної 

частини міського бюджету за І 

півріччя 2018 року 

 

2). Про звернення громадян 

 

11.07 Зав.сектором фінансів 

Похила Л.В. 

 

 

Начальник загального 

відділу міської ради 

Берегуленко Т.М. 

Зав.сектором 

фінансів Похила 

Л.В. 

 

Начальник 

загального відділу 

міської ради 

Берегуленко Т.М. 

8 1). Про заходи до Дня 

Незалежності України та Дня 

міста. 

 

 

2). Про хід сплати 

землекористувачами 

земельного податку та орендної 

плати 

08.08 Заступник міського 

голови Жовтило А.В. 

 

 

 

Начальник 

земельного відділу 

Заступник міського 

голови Жовтило 

А.В. 

 

 

Начальник 

земельного відділу 

9 1). Про хід заготовки овочів та 

фруктів для харчування дітей в 

навчальних та дошкільних 

навчальних закладах, 

підпорядкованих міській раді  

2). Про роботу виконавчого 

комітету міської ради та його 

комісій з сім’ями, в яких діти 

опинились в складних життєвих 

обставинах. 

12.09 Начальник відділу 

освіти, молоді та 

спорту Шпак А.В. 

 

 

Начальник служби у 

справах сім”ї та дітей 

Захватихата П.В. 

Начальник відділу 

освіти, молоді та 

спорту Шпак А.В. 

 

 

Інспектор міської 

ради Захватихата 

П.В. 

10 1).Про готовність підприємств 

та установ міської комунальної 

власності до роботи в осінньо-

зимовий період 2018-2019 років  

10.10 Керівники 

комунальних 

підприємств міської 

ради  

 

 

Керівники 

комунальних 

підприємств міської 

ради. 

 

 

11 1). Про звіт про роботу комісій 

виконавчого комітету міської 

ради 

2). Про підготовку до 

святкування Нового року 

14.11 Голови комісій, 

секретар міської ради 

Постолюк Л.А. 

 

Заступники міського 

голови А.В.Жовтило, 

О.М.Бакалінський 

Голови комісій, 

секретар міської 

ради Постолюк Л.А.  

 

Заступники 

міського голови 

А.В.Жовтило, 

О.М.Бакалінський 

12 1). Про проведення Новорічних 

та Різдвяних свят 

 

 

2). Про затвердження плану 

роботи виконавчого комітету 

міської ради  

12.12 Заступники міського 

голови А.В.Жовтило, 

О.М.Бакалінський  

 

Керуючий справами 

міськвиконкому 

Л.І.Линник 

Заступники 

міського голови 

А.В.Жовтило, 

О.М.Бакалінський 

Керуюча справами 

міськвиконкому 

Л.І.Линник 

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  13 грудня  2018 року                            №  483 

м. Мала Виска 

 

Про розгляд заяв громадян щодо 

надання пільг по батьківській платі за 

відвідування їхніми дітьми 

дошкільного навчального закладу 

міської ради «Чебурашка» 

 

 Розглянувши заяви громадян міської територіальної громади з проханням надати 

пільгу по батьківській платі за відвідування їхніми дітьми дошкільного навчального 

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

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 року №1243 «Про 

невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», Порядку 

встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних 

дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 21.11.2002 року № 667, виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

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

відвідування їхніми дітьми дошкільного навчального закладу міськради «Чебурашка» на 

період з 1 грудня 2018 року по 1 грудня 2019 року слідуючим громадянам: 

- Полунькова Надія Юріївна –дочка Полунькова Анастасія. 

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

з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

Перший заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради                                      О.М.Бакалінський 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  13 грудня  2018 року                                   №  484 

м. Мала Виска 

 

Про розгляд заяв громадян щодо 

надання пільг по батьківській платі за 

відвідування їхніми дітьми 

дошкільного навчального закладу 

міської ради «Колобок» с. Паліївка 

 

 Розглянувши заяви громадян міської територіальної громади з проханням надати 

пільгу по батьківській платі за відвідування їхніми дітьми дошкільного навчального 

закладу міської ради «Колобок», врахувавши їх сімейний та фінансовий стан, відповідно 

до постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 року №1243 «Про невідкладні 

питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», Порядку 

встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних 

дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 21.11.2002 року № 667, виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

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

відвідування їхніми дітьми дошкільного навчального закладу міськради «Колобок» с. 

Паліївка на період з 1 грудня 2018 року по 1 грудня 2019 року слідуючим громадянам: 

- Шмига Дар”я Вікторівна –син Шмига Матвій; 

-Кравченко Олена Леонідівна- син Кравченко Іван. 

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

з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

Перший заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради                                      О.М.Бакалінський 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  13 грудня 2018 року                                       № 485 

 

м. Мала Виска 

 

Про розгляд заяв громадян щодо 

надання пільг по батьківській платі за 

навчання у Маловисківській школі 

мистецтв міської ради 

  

            Розглянувши заяви громадян міської територіальної громади з проханням надати 

пільгу по батьківській платі за навчання їхніми дітьми у Маловисківській школі мистецтв 

Маловисківської міської ради, врахувавши їх сімейний та фінансовий стан, керуючись ст. 

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

Кабінету Міністрів України від 06.07.1992 року № 374 «Про плату за навчання у 

державних школах естетичного виховання дітей», від 25.03.1997 року № 260 «Про 

встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання 

дітей, рішення сесії Маловисківської міської ради від 30.08.2018 року № 1167 «Про 

затвердження розміру щомісячної батьківської плати за навчання в Маловисківській 

дитячій школі мистецтв», виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

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

навчання їхніми дітьми Маловисківської школи естетичного виховання дітей на період 

навчального року з 1 грудня 2018 року по 01 червня 2019 року слідуючим громадянам: 

- Червак Світлані Ігорівні – дочка Червак Анастасія. 

2  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

Перший заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради                                      О.М.Бакалінський 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 13 грудня 2018 року                 № 486 

 

м. Мала Виска 

 

Про виділення коштів на 

поховання гр. К.Г.С  

 

Розглянувши заяву гр. Г.Н.С. ( паспорт ЕВ----, виданий Маловисківським РВ 

УМВС України ---- року), яка проживає за адресою: вул.Є., 12,м. Мала Виска,  

Кіровоградської області, з проханням виділити кошти на поховання її матері гр. К.Г.С., 

яка померла 14.11.2018 року та на день смерті не працювала і в центрі зайнятості на 

обліку не перебувала, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  ст.8 Закону України «Про поховання та похоронну справу», постановою 

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

надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення 

померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого”, Програмою та Положеням 

про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської ОТГ 

на 2018-2020 роки, затверджена рішенням сесії від 31 травня 2018 року № 1078, 

виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити кошти у розмірі 2000,00 (дві тисячі) гривень гр. Г.Н.С. на поховання її 

матері К.Г.С.. 

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

соціальний захист». 

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

з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

Перший заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради                                      О.М.Бакалінський 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 13 грудня 2018 року                 № 487 

 

м. Мала Виска 

 

Про виділення коштів на 

поховання гр. Н.В.Й.  

 

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

УМВС України ---- року), яка проживає за адресою: вул.Ц., 64, кв.№ 1, м. Мала Виска,  

Кіровоградської області, з проханням виділити кошти на поховання її брата гр. Н.В.Й., 

який помер 14.11.2018 року та на день смерті не працював і в центрі зайнятості на обліку 

не перебув, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

ст.8 Закону України «Про поховання та похоронну справу», постановою Кабінету 

Міністрів України від 31.01.2007 року № 99 „Про затвердження Порядку надання 

допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або 

особі, яка зобов’язалася поховати померлого”, Програмою та Положеням про надання 

одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської ОТГ на 2018-

2020 роки, затверджена рішенням сесії від 31 травня 2018 року № 1078, виконавчий 

комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити кошти у розмірі 2000,00 (дві тисячі) гривень гр. Г.В.М. на поховання її 

брата Н.В.Й. 

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

соціальний захист». 

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

з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

Перший заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради                                      О.М.Бакалінський 

         

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 13 грудня 2018 року                                      №  488 

м. Мала Виска 

 
Про розгляд заяви ФОП Літвінова В.В.  

 

 Розглянувши заяву ФОП Літвіненко Віталія Валерійовича, зареєстрованого за 

адресою: Кіровоградська область, м. Знам”янка,  вул. Олега Малицького, № 18, з 

проханням погодити місця розташування об’єкту дрібнороздрібної торгівлі (новорічні 

ялинки, фрукти) та затвердити розпорядок їх роботи, керуючись ст.30 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», додатку №1 рішення виконкому міської ради № 

72 від 19.04.2012 року «Про затвердження схем розміщення та правил роботи об’єктів 

тимчасової дрібнороздрібної торгівлі на території Маловисківської міської ради», із 

змінами, виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

1. Погодити ФОП Літвінову Віталію Валерійовичу розміщення об’єкта 

дрібнороздрібної торгівлі (новорічні ялинки, фрукти), з 01 грудня 2018 року по  31 грудня 

2018 року на території міста Мала Виска в наступних місцях: 

-  вул. Велігіна,  ( перехрестя з вул. Європейська, біля магазину «Лілея»), схема  № 

5; 

-  вул. Містечкова, (перехрестя з вул. Центральна, район «Містечко»), схема № 1; 

- вул. Шевченко ( мікрорайон «Вись», біля маркету «Файно»), схема № 8; 

- вул. Шевченко ( мікрорайон «Вись», біля магазину «Авілона»), схема № 9. 

2.Затвердити наступний розпорядок роботи об’єктів торгівлі: з 08:00 год. до 20:00    

год., без перерви на обід та вихідних. 

3. Зобов”язати керівника ФОП Літвінова В.В. вчасно сплачувати місцеві податки і 

збори комунальному підприємству «Міський ринок», згідно затверджених тарифів на 

послуги. 

           4. Попередити керівника ФОП Літвінова В.В. : 

            -  про необхідність утримання прилеглої території в належному санітарному  

               стані; 

-   заборону торгівлі в інших місцях, які не визначені даним рішенням; 

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

    вивезення твердих побутових відходів; 

-   дотримання правил торгівлі; 

5. В разі недотримання вимог пунктів 2,3,4 даного рішення, дозвіл на розміщення 

об’єкту торгівлі буде скасовано. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М. 

 

 

Перший заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради                                      О.М.Бакалінський 



         

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 13 грудня  2018 року                                           № 489 

 

м. Мала Виска 

 

Про надання адресної одноразової 

матеріальної допомоги  громадянину 

Г.К.О. 

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

 

 Розглянувши заяву громадянина Г.К.О. (паспорт ЕВ № ----, виданий 

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

буд.№ 34/35, з проханням надати матеріальну допомогу, як громадянину, який виявив 

бажання проходити військову службу в Збройних силах України та інших формуваннях за 

контрактом, який набирає чинності з 29.10.2018 року, керуючись ст.34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до  «Програми та Положення про 

надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2018-2020», затвердженої рішенням міської ради № 

1078 від 31 травня 2018, виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Надати гр. Г.К.О. одноразову адресну матеріальну допомогу у розмірі 5000 

(п’ять тисяч) грн.  

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

соціальний захист». 

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

з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

Перший заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради                                      О.М.Бакалінський 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  13 грудня  2018 року                                                № 490 

 

м. Мала Виска 

 

Про зняття з обліку безхазяйного 

нерухомого майна, розташованого в 

м.Мала Виска по вул. Воровського, 31 

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

 

 Керуючись ст. 335 Цивільного кодексу України,  ст. 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів 

України від 17 жовтня 2013 року № 868 «Про затвердження Порядку державної реєстрації 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень», беручи до уваги наданий гр. Донич Надією 

Михайлівною, договір купівлі-продажу жилого будинку від 18.10.2004року, 

зареєстрованого в реєстрі за № 2816, посвідчений приватним нотаріусом 

Маловисківського нотаріального округу, власником житлового будинку розташованого за 

адресою: м.Мала Виска, вул. Воровського, 31 є гр. Донич Надія Михайлівна, виконавчий 

комітет міської ради 

 

ВИРІІШИВ: 

 

 1. Зняти з обліку Маловисківської міської ради, як безхазяйну річ, яка не має 

власника або власник якої невідомий, нерухоме майно за адресою: м. Мала Виска, вул. 

Воровського, буд. № 31. 

 2. Секретарю комісії по виявленню, обліку та збереженню безхазяйного майна на 

території Маловисківської міської ради Берегуленко Т.М.. дати оголошення у районній 

газеті «Маловисківські вісті» про зняття з обліку міської ради безхазяйної нерухомої речі, 

згідно п.1 даного рішення. 

 3. У встановлений законом термін подати  до органу державної реєстрації прав 

заяви про зняття з обліку безхазяйного майна, згідно п.1 даного рішення. 

4 Рішення виконкому міської ради від 08.11.2018 року № 458 «Про взяття на облік 

безхазяйного нерухомого майна, розташованого на території міської ради» в частині 

взяття на облік нерухомого майна, розташованого в м.Мала Виска по вул.Воровського, 

буд.№ 31, скасувати. 

5. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на керуючу справами 

виконавчого комітету міської ради Линник Л.І. 

 

Перший заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради                                      О.М.Бакалінський 

         

 

 

 

   



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 13 грудня 2018 року                   № 491 

м. Мала Виска 

 

 

Про зміну номера житлового будинку за  

адресою: м. Мала Виска  вул.Бесарабська, 57 

 

 Розглянувши заяву гр. Хмельницького Івана Васильовича, який 

проживає в м. Мала Виска по вул. Бесарабська,буд.№ 57, з проханням змінити нумерацію 

житлового будинку по вулиці Бесарабська  в місті  Мала Виска, з номера 57  на номер 57-

А,  в зв’язку з тим, що за даною адресою в Єдиному державному реєстру речових прав на 

нерухоме майно зареєстрований інший індивідуальний житловий будинок, керуючись ст. 

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

ради 

 

В И Р І Ш И В : 

 

1. Змінити нумерацію житлового будинку по вул.Бесарабська у місті Мала Виска з номера 

57  на номер 57-А. 

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

змін до технічної документації житлового будинку. 

3. Гр. Хмельницькому Івану Васильовичу внести відповідні зміни до Єдиного Державного 

реєстру. 

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

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М. 

 

 

 

Перший заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради                                      О.М.Бакалінський 

         

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 13 грудня  2018 року                            № 492 

м. Мала Виска 

 

Про постановку на квартирний облік  

 

 Розглянувши заяву громадян Маловисківської міської ОТГ, учасників бойових дій 

Груші Богдана Олеговича, Разілевича Романа Анатолійовича  про зарахування їх на 

квартирний облік при виконавчому комітеті Маловисківської міської ради, як 

військовослужбовців, учасників бойових дій, керуючись  пп.2 п.а ст.30 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», п.14 ст. 12 Закону України « Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», ст. 12 Закону України « Про соціальний і 

правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»,Порядком забезпечення 

військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщенями, затвердженого 

постановою КМУ від 03.08.2006 року № 1081,  взявши до уваги  протокол комісії з 

житлово-побутових питань  № 2 від 03.08.2018 року, виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Поставити на першочерговий квартирний облік, при виконавчому комітету 

Маловисківської міської ради, учасників бойових дій в АТО: 

1.1.Громадянина, Разілевича Романа Анатолійовича, 06.05.1988 року народження. 

1.2. Громадянина, Грушу Богдана Олеговича, 04.04.1992 року народження. 

2.Внести відповідний запис до книги обліку громадян, що перебувають на квартирному 

обліку. 

3.  Довести до відома гр. Разілевича Р.А., гр.. Груші Б.О., що: 

    3.1 Згідно п.25 Постанови КМ України № 470 від 11.12.1984 року « Про затвердження 

Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих 

приміщень» , із змінами, внесеними згідно з Постановами РМ і КМ, він зобов’язаний 

щороку в період з 1 жовтня по 31 грудня проводити обновлення відповідних документів в 

обліковій справі по квартирному обліку. 

   3.2. В разі невиконання п.3.1 вони будуть зняті з квартирного обліку. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради Линник Л.І. 

 

 

 

 

Перший заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради                                      О.М.Бакалінський 

         

 

 



                                                                   

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  13 грудня  2018 року                          № 493 

м. Мала Виска 

 

Про надання 

матеріальної допомоги 

на лікування гр.Ч.Р.І.  

 

Розглянувши заяву гр. Ч.Р.І., паспорт ЕА -----, виданий Маловисківським РВ 

УМВСУ----- року), яка проживає в м. Мала Виска  по вул.К., буд.№ 29, з проханням 

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

необхідності у постійному амбулаторному лікуванні, керуючись ст. 34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання 

одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018-2020 року, затверджену рішенням міської ради № 1078 від 

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

одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018-2020 роки», виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. Ч.Р.І. одноразову грошову допомогу у розмірі --- (--- ) гривень на 

лікування.  

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

соціальний захист». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського  

голови  з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

 

Перший заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради                                      О.М.Бакалінський 

         

 

 

 

 

 

 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  13 грудня  2018 року                               № 494 

м. Мала Виска 

 

Про надання 

матеріальної допомоги 

на лікування гр.Д.О.В.  

 

Розглянувши заяву гр. Д.О.В., паспорт ЕА ---- виданий Кіровським РВ УМВСУ --- 

року), яка проживає в м. Мала Виска  по вул.П.,8 буд.№ 3, з проханням надати допомогу  

їй на лікування в зв’язку зі скрутним фінансовим станом заявниці та необхідності у 

постійному амбулаторному лікуванні, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2018-2020 року, затверджену рішенням міської ради № 1078 від 31 травня 2018 

року «Про внесення змін до Програми та Положення про надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2018-2020 роки», виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. Д.О.В. одноразову грошову допомогу у розмірі --- (--- ) гривень на 

лікування.  

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

соціальний захист». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського  

голови  з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

 

Перший заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради                                      О.М.Бакалінський 

         

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  13 грудня  2018 року                          № 495 

м. Мала Виска 

 

Про надання 

матеріальної допомоги 

на лікування гр.Я.О.В.  

 

Розглянувши заяву гр. П.Т.П. паспорт ЕА --- виданий Маловисківським РВ 

УМВСУ ---- року), яка проживає в м. Мала Виска  по вул.О.К., буд.№ 42, з проханням 

надати допомогу на лікування її чоловіка Я.О.В. в зв’язку зі скрутним фінансовим станом 

заявниці та необхідності у постійному амбулаторному лікуванні та догляду, керуючись ст. 

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

про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 року, затверджену рішенням міської ради 

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

надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської 

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

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. П.Т.П. одноразову грошову допомогу у розмірі ---- (--- ) гривень на 

лікування її чоловіка Я.О.В..  

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

соціальний захист». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського  

голови  з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

 

Перший заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради                                      О.М.Бакалінський 

         

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  13 грудня  2018 року                          № 496 

м. Мала Виска 

 

Про надання 

матеріальної допомоги 

на лікування гр.Л. Р.М.  

 

Розглянувши заяву гр. Л.Л.П., паспорт ЕА ---- виданий Маловисківським РВ 

УМВСУ --- року), яка проживає в м. Мала Виска  по пров.П., буд.№ 33/а, з проханням 

надати допомогу на лікування її сестри Л.Р.М., в зв’язку зі скрутним фінансовим станом 

хворої та необхідності у постійному амбулаторному лікуванні, керуючись ст. 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про 

надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 року, затверджену рішенням міської ради 

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

надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської 

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

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. Л.Л.П.і одноразову грошову допомогу у розмірі ---- (----- ) гривень 

на лікування її сестри Л.Р.М..  

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

соціальний захист». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського  

голови  з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

 

Перший заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради                                      О.М.Бакалінський 

         

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  13 грудня  2018 року                          № 497 

м. Мала Виска 

 

Про надання 

матеріальної допомоги 

на лікування гр.Б.В.М.  

 

Розглянувши заяву гр. Б.В.М., паспорт ЕА ----виданий Ленінським РВ УМВСУ --- 

року), яка проживає в м. Мала Виска  по вул.О.К., буд.№ 96, з проханням надати допомогу  

їй на лікування в зв’язку зі скрутним фінансовим станом заявниці та необхідності у 

постійному амбулаторному і періодичному стаціонарному лікуванні, керуючись ст. 34 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про 

надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 року, затверджену рішенням міської ради 

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

надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської 

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

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. Б.В.М. одноразову грошову допомогу у розмірі ---- (---- ) гривень на 

лікування.  

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

соціальний захист». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського  

голови  з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

Перший заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради                                      О.М.Бакалінський 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  13 грудня  2018 року                          № 498 

м. Мала Виска 

 

Про надання 

матеріальної допомоги 

на лікування гр. Д. Г.А.  

 

Розглянувши заяву гр. Д.Г.А., паспорт ЕА ---- виданий Маловисківським РВ 

УМВСУ ---- року), яка проживає в м. Мала Виска  по вул.М.К., буд.№ 9, з проханням 

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

необхідності у постійному амбулаторному лікуванні, керуючись ст. 34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання 

одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018-2020 року, затверджену рішенням міської ради № 1078 від 

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

одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018-2020 роки», виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. Д.Г.А. одноразову грошову допомогу у розмірі --- (----) гривень на 

лікування.  

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

соціальний захист». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського  

голови  з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

 

Перший заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради                                      О.М.Бакалінський 

         

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  13 грудня  2018 року                          № 499 

м. Мала Виска 

 

Про надання 

матеріальної допомоги 

на лікування гр.Г.О.С.  

 

Розглянувши заяву гр. І.Т.М., паспорт ЕА ---- виданий Маловисківським РВ 

УМВСУ ---- року), яка проживає в м. Мала Виска  по вул.Ш., буд.№ 3, кв. № 58, з 

проханням надати допомогу на лікування її матері Г.О.С., в зв’язку зі скрутним 

фінансовим станом заявниці та необхідності у постійному амбулаторному лікуванні, 

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

Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам 

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

затверджену рішенням міської ради № 1078 від 31 травня 2018 року «Про внесення змін 

до Програми та Положення про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам 

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

виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. І.Т.М.і одноразову грошову допомогу у розмірі --- (---) гривень на 

лікування її матері Г.О.С.  

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

соціальний захист». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського  

голови  з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

 

Перший заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради                                      О.М.Бакалінський 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  13 грудня  2018 року                          № 500 

м. Мала Виска 

 

Про надання 

матеріальної допомоги 

на лікування гр.К. М.М.  

 

Розглянувши заяву гр. К.М.М., паспорт ЕВ ----, виданий Маловисківським РС 

УДМСУ ---- року), який проживає в м. Мала Виска  по пров. П., буд.№ 3а, кв. № 6., з 

проханням надати допомогу йому на лікування в зв’язку зі скрутним фінансовим станом 

заявника та необхідності у постійному амбулаторному та періодичному стаціонарному 

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

Програмою та Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам 

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

затверджену рішенням міської ради № 1078 від 31 травня 2018 року «Про внесення змін 

до Програми та Положення про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам 

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

виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. К.М.М. одноразову грошову допомогу у розмірі ----- (---- ) гривень 

на лікування.  

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

соціальний захист». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського  

голови  з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

 

Перший заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради                                      О.М.Бакалінський 

         

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  13 грудня  2018 року                          № 501 

м. Мала Виска 

 

Про надання 

матеріальної допомоги 

на лікування гр.К. В.А.  

 

Розглянувши заяву гр. К.В.А., паспорт ЕВ ----, виданий Маловисківським РВ 

УМВСУ ---- року), який проживає в м. Мала Виска  по вул. Є., буд.№ 83, кв. № 22., з 

проханням надати допомогу йому на лікування в зв’язку зі скрутним фінансовим станом 

заявника та необхідності у  амбулаторному лікуванні, керуючись ст. 34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання 

одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018-2020 року, затверджену рішенням міської ради № 1078 від 

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

одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018-2020 роки», виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. К.В.А. одноразову грошову допомогу у розмірі --- (----) гривень на 

лікування.  

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

соціальний захист». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського  

голови  з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

Перший заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради                                      О.М.Бакалінський 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  13 грудня  2018 року                          № 502 

м. Мала Виска 

 

Про надання 

матеріальної допомоги 

на лікування гр.Ю.М.О.  

 

Розглянувши заяву гр. Ю.М.О., паспорт ЕА----, виданий Маловисківським РВ 

УМВСУ ---- року), який проживає в м. Мала Виска  по вул. І.Б., буд.№ 25,  з проханням 

надати допомогу йому на лікування в зв’язку зі скрутним фінансовим станом заявника та 

необхідності оперування в обласному ООД, керуючись ст. 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2018-2020 року, затверджену рішенням міської ради № 1078 від 31 травня 2018 

року «Про внесення змін до Програми та Положення про надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2018-2020 роки», виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. Ю.М.О. одноразову грошову допомогу у розмірі ----- (---- ) гривень 

на лікування.  

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

соціальний захист». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського  

голови  з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

 

Перший заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради                                      О.М.Бакалінський 

         

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  13 грудня  2018 року                          № 503 

м. Мала Виска 

 

Про надання 

матеріальної допомоги 

на лікування гр. Б.І.І.  

 

Розглянувши заяву гр. Б.А.С., паспорт ЕА ----, виданий Маловисківським РВ 

УМВСУ ---- року), яка проживає в м. Мала Виска  по вул. М., буд.№ 73, з проханням 

надати допомогу на лікування її чоловіка гр.. Б.І.І., в зв’язку зі скрутним фінансовим 

станом заявника та необхідності у постійному амбулаторному та періодичному 

стаціонарному лікуванні, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Програмою та Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги 

громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 

року, затверджену рішенням міської ради № 1078 від 31 травня 2018 року «Про внесення 

змін до Програми та Положення про надання одноразової матеріальної допомоги 

громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 

роки», виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. Б.А.С. одноразову грошову допомогу у розмірі ---- (--- ) гривень на 

лікування її чоловіка гр. Б.І.І..  

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

соціальний захист». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського  

голови  з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

 

Перший заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради                                      О.М.Бакалінський 

         

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  13 грудня  2018 року                          № 504 

м. Мала Виска 

 

Про надання 

матеріальної допомоги 

на лікування гр.М.С..Я.  

 

Розглянувши заяву гр. М.С.Я., паспорт ЕА -----, виданий Маловисківським РВ 

УМВСУ ----- року), який проживає в м. Мала Виска  по вул. М., буд.№ 34, з проханням 

надати допомогу йому на лікування в зв’язку зі скрутним фінансовим станом заявника та 

необхідності у постійному амбулаторному лікуванні, керуючись ст. 34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання 

одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018-2020 року, затверджену рішенням міської ради № 1078 від 

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

одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018-2020 роки», виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. М.С.Я. одноразову грошову допомогу у розмірі --- (--- ) гривень на 

лікування.  

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

соціальний захист». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського  

голови  з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

 

 

Перший заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради                                      О.М.Бакалінський 

         

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  13 грудня  2018 року                                     № 505 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження кількості ПНО на території  

Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2019 рік 

 

 Відповідно до ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру», постанови КМУ «Про затвердження Положення 

про паспортизацію потенційно небезпечних об’єктів», беручи до уваги повідомлення про 

результати ідентифікації потенційно небезпечних об’єктів, які знаходяться на території 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади, виконавчий комітет 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.Затвердити перелік потенційно небезпечних об’єктів Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади, згідно з додатком 1. 

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 

Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                               О.М.Бакалінський  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення виконкому 

від 13.12.2018 року № 505 

                                      

ПЕРЕЛІК  

ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТІВ 

МАЛОВИСКІВСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ                                      
 

1 Потенційно небезпечні об’єкти, які зареєстровані у Державному реєстрі ПНО 

№ Назва ПНО
 

Місце розташування 

ПНО
 

Юридична адреса 

ПНО 

Реєстраційний номер у 

Державному реєстрі 

ПНО 
 

1 2 3 4 5 

АЗС та АГЗС 

1.  АЗС № 17 ТОВ "Лік 

Таун"  

 м. Мала Виска, 

вул. Велігіна,165 м. 

м. Кропивницький вул. 

Ельворті буд. 7 офіс 203 
ПНО-

05.35.2007.0011899 

2.  АЗК/АГЗП № КГ03 

ТОВ «ОККО-РІТЕЙЛ» 

м. Мала Виска, 

вул. Велігіна,76 а 
м. Львів, смт. 

Славське Колівський 

район вул. Івана 

Франка 

ПНО-

05.35.2006.0011439 

3.  АЗС/АЗГП 

ТОВ "ДЖАЗ ОЙЛ" 

Маловисківський р-н,  

с. Олександрівка,  

вул. Садова, 1 

м. Київ,   

вул. Багговутівська, 

17/21 

 ПНО-

05.35.2010.0022587 

Зернозберігальні та зернопереробні підприємства 

4.  ТОВ 

«Маловисківський 

елеватор» 

м. Мала Виска, 

вул. Центральна, 161 

м. Мала Виска, 

вул. Центральна, 161 

ПНО-

01.35.2004.0001345 

Новостворений об’єкти  

5. Автомобільний 

газозаправний пунк ТОВ 

«Веста»  

 м. Мала Виска 

 вул. 

Європейська,89 

ТОВ «Веста» 

 м. Мала Виска 

 вул. Європейська,89 

- 

 

 

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  13 грудня  2018 року                                     № 506 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження рішення Маловисківської 

комісії з визначення кандидата на присвоєння 

звання «Почесний громадянин м. Мала Виска» 

 

                    Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до Положення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Мала 

Виска», затвердженого рішенням 16 сесії Маловисківської міської ради № 169 від 

08.04.2004 року, із змінами та доповненнями, відповідно до рішення комісії з визначення 

кандидата на присвоєння звання «Почесний громадянин міста Мала Виска», виконавчий 

комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити рішення Маловисківської комісії з визначення кандидата на присвоєння 

звання «Почесний громадянин міста Мала Виска» від 06 листопада 2018 року та подати на 

чергове засідання сесії міської ради для розгляду, додаток 1 додається. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.. 

  

 

  

Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                               О.М.Бакалінський  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  13 грудня  2018 року                                     № 507 

м. Мала Виска 

 

Про перенесення вихідних та робочих днів 

КП «Міський ринок» у грудні 2018 року 

  

       Розглянувши клопотання керівника комунального підприємства «Міський ринок» 

ОлейніченкаО.О. від 10.12.2018 року № 54, звернення підприємців міського ринку з 

проханням перенести вихідний день 31 грудня 2018 року на 02 січня 2019 року, 

керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою 

створення сприятливих умов для святкування Новорічних свят у 2018 році, виконавчий 

комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

      1. Перенести комунальному підприємству «Міський ринок»  вихідний день 31 грудня 

2018 року на 02 січня 2019, розпорядок роботи залишити без змін. 

      2. Керівнику комунального підприємства «Міський ринок» повідомити працівників 

підприємства та ринку про перенесення дати вихідного дня. 

      3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 
Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                               О.М.Бакалінський  

 

 


