
 

 

 
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  11 листопада  2021 року           №  401 

 

м. Мала Виска 

 Про виконання дохідної частини загального 

 Фонду бюджету Маловисківської мі 

міської ради територіальної громади  

за січень –  жовтень  2021 року 

 
           Заслухавши інформацію начальника фінансового управління міської ради Лариси 

Похили  про офіційний висновок щодо перевиконання дохідної частини загального фонду  

бюджету  територіальної громади   січень – жовтень  2021 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 виконання  дохідної частини загального 

фонду  бюджету Маловисківської міської ради  територіальної громади за  січень – жовтень   

2021  року.  
2.  Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради  О. Бакалінського. 

 

 

 

Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                         Олександр 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  11 листопада  2021 року                                     №  402 

 

м. Мала Виска 

 

Про погодження Програми розвитку 

КП Маловисківський центр надання 

соціальних послуг на 2022-2024 роки 

  

           Керуючись ст.ст.34, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

керуючись Законом України “Про державні цільові програми”, з метою покращення доступу 

мешканців ТГ до якісних соціальних послуг, удосконалення діяльності та покращення 

контролю за належним виконанням Програми розвитку КП Маловисківський центр надання 

соціальних послуг виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

  

                                                            В И Р І Ш И В:     
  

1.Погодити  Програму розвитку КП Маловисківський центр надання соціальних 

послуг Маловисківської міської ради у 2022-2024 роках (додається). 

  

2.Директору КП «Маловисківський центр надання соціальних послуг» Хмарі І.Ї. 

внести Програму розвитку КП «Маловисківський центр надання соціальних послуг на 2022-

2024 роки» на чергове засідання сесії для затвердження. 

  

            3. Контроль за виконання 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                         Олександр БАКАЛІНСЬКИЙ       
 

 

 



  

Додаток № 1 

До рішення виконкому 

№ 402 від 11.11.2021 р. 

 

 

 

ПРОГРАМА  

розвитку КП Маловисківський центр надання соціальних послуг  у 2022-2024 роках 
  

І. Загальні положення 
             КП Маловисківський Центр надання соціальних послуг (далі – центр) - це 

структурний підрозділ Маловисківської міської ради Маловисківської міської територіальної 

громади, який підпорядковується Маловисківській міській раді.  

1. У своїй діяльності центр керується Конституцією України та Законами 

України, Указами Президента України та постановами Верховної Ради України, 

прийнятими відповідно до Конституції та законів України актами Кабінету Міністрів 

України, наказами Міністерства соціальної політики, актами інших центральних і 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також 

Законом України “Про соціальні послуги”, Статутом про центр надання соціальних 

послуг населенню Маловисківської міської ради. 

                      ІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 
     2.1  На території Маловисківської ТГ проживає 17 903 особи, значна кількість 

громадян, що перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх 

подолати. Відповідно до законодавства України такі громадяни мають право на отримання 

соціальних послуг, зокрема повністю чи частково за рахунок бюджетних 

коштів. Соціальними групами, які потенційно можуть потребувати таких послуг, є 

особи похилого віку (24% кількості мешканців ТГ), безробітні (22%), особи з інвалідністю в 

т.ч. діти (4%). Також ряду соціальних послуг потребують учасники АТО, безробітні, особи, 

які постраждали від насильницьких та протиправних дій, інші категорії мешканців ТГ. На 

сьогодні на території громади 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. 

Тому, одним із важливих завдань у руслі реформи є інтегрований підхід покращення якості 

надання послуг.   
  Для надання соціальних послуг у центрі функціонують такі відділення: 

- відділення соціальної роботи(проведення соціальної роботи з особами/сім’ями,  

зокрема інформаційно-просвітницька, соціально-профілактична робота, оцінювання 

потреб осіб/сімей у соціальних послугах, організація надання соціальних послуг шляхом 

ведення випадку, моніторинг надання соціальних послуг центром, соціальне супроводження 

прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, соціальний патронаж осіб, які відбули 

покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від 

подальшого відбування таких покарань); 

- відділення соціальних послуг за місцем проживання(надання 

соціальних послуг догляду вдома, соціального супроводу особам/сім’ям, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, за місцем їх проживання/перебування). 

Відділення соціальних послуг за місцем проживання утворено для соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) не менш як 130 громадян – мешканців 



Маловисківської міської територіальної громади, не залежно від статі, віку чи соціального 

статусу, які не здатні до самообслуговування у зв&apos;язку з частковою втратою рухової 

активності (мають III, IV і V групу рухової активності) і потребують сторонньої допомоги, 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в домашніх умовах згідно з 

медичним висновком: 

одинокі громадяни похилого віку в кількості 125 осіб; 

самотньо проживаючі громадяни похилого віку в кількості 179 осіб; 

особи з інвалідністю (які досягли 18-річного віку), крім осіб з інвалідністю внаслідок 

нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які отримують 

соціальну допомогу на постійний сторонній догляд, побутове та спеціальне медичне 

обслуговування відповідно до Закону України "Про загальнообов&apos;язкове державне 

соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності" в кількості 25 осіб в тому числі особи 

з інвалідністю ІІ групи 5 громадян, ІІІ групи – 15 громадян; 

хворих (з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи 

інвалідності, але не більш як чотири місяці) в кількості 5 осіб. 

       З них міського населення 200 осіб, в т.ч. чоловіків-49, жінок-151;сільського – 89 осіб 

в т.ч. чоловіків-39, жінок-50. Всього 289 осіб, в т.ч. чоловіків-88, жінок-201. 

За віковою категорією: до 60 років(особи з інвалідністю)-7 осіб; 

                                         від 60 до 80 років – 157 осіб; 

                                         старше 80 років – 125 осіб. 

За місцем проживання: в багатоквартирних будинках – 10 осіб, в приватних садибних 

будинках – 279 осіб, з них мають електроопалення -15 домогосподарств, пічне опалення –

 274 домогосподарства.  

З метою приведення у відповідність до чинного законодавства роботи   у  сфері 

надання соціальних послуг людям похилого віку, інвалідам, керуючись  Законом України 

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

послуги», постанови  Кабінету  Міністрів   України  від  23  грудня  2015року № 1093  «Про  

внесення  змін  до  постанови  Кабінету  Міністрів  України від 29 грудня 2009 р. № 1417 

«Деякі  питання   діяльності  територіальних  центрів соціального обслуговування»,  Порядку 

надання платних соціальних     послуг та затвердження їх переліку, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 12, згідно зі ст.56 Господарського Кодексу, 

рішенням сесії міської ради від 21 грудня 2017 року створено комунальне підприємство 

Маловисківський центр надання соціальних послуг. Центр має штатну 

чисельність 40 штатних одиниць, а саме : директор КП, бухгалтер, соціальний працівник-2, 

фахівець з соціальної роботи-2, водій, прибиральниця та 32 соціальних робітники, які 

надають соціальні послуги для самотньо-проживаючих та одиноких громадян похилого віку 

вдома. З них чоловіків-4, жінок-36. Мають вищу освіту-6 осіб.  

Центр не здійснює соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

громадян, які потребують цілодобового стороннього догляду. 

           2.2 Центр надання соціальних послуг населенню очолює директор, який призначається 

на посаду і звільняється з посади Маловисківським міським головою.  Директору центра 

підпорядковані бухгалтер, соціальні працівники, фахівці з соціальної роботи та соціальні 

робітники, які складають штат центру.  

Один соціальний робітник обслуговує шістьох громадян у міській (приміській) 

місцевості, що не мають транспортного сполучення, у приватному або державному секторі 

без комунальних зручностей і десять громадян у місті з комунальними зручностями; один 

соціальний робітник обслуговує двох непрацездатних громадян, яким установлена V група 

рухової активності. Кількість громадян, яких повинен обслуговувати соціальний робітник, 



обсяг їх роботи визначає директор центру надання соціальних послуг населенню з 

урахуванням стану здоров&apos;я громадянина, який обслуговується, його віку, рівня 

рухової активності, здатності до самообслуговування, місця та умов проживання, наявності 

транспортного сполучення, інших факторів, що можуть вплинути на здійснення соціального 

обслуговування та якість надання соціальних послуг.  

            2.3 Право на позачергове соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 

центром надання соціальних послуг населенню мають одинокі ветерани війни, особи, на 

яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту", жертви нацистських переслідувань, особи, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1, 2 і 3 категорії. 

            2.4 Робітники центру надання соціальних послуг населенню, які здійснюють 

обслуговування (надають соціальні послуги), зобов’язані сумлінно ставитися до свої 

обов’язків, поважати гідність громадян, не допускати негуманних  і дискримінаційних дій, 

щодо громадян, яких вони обслуговують, зберігати в таємниці інформацію, отриману під час 

виконання своїх службових  обов’язків, а також інформації, що може бути використано 

проти зазначених громадян.  

  

ІІІ. Мета та основні завдання Програми 
            3.1.  Мета Програми – покращення доступу мешканців ТГ до належного спектру 

якісних соціальних послуг, що надаються в межах громади відповідно до державних 

стандартів. Центр   проводить свою діяльність  на  принципах  адресності   та індивідуального 

підходу,  доступності  та  відкритості,  добровільного  вибору отримання     чи   відмови         

від   надання     соціальних    послуг,    гуманності, комплексності, максимальної ефективності 

використання бюджетних коштів, законності,соціальної  справедливості,  забезпечення  

конфіденційності, дотримання державних стандартів соціальних послуг, етичних норм і 

правил.  

            3.2. На отримання соціальних послуг у Центрі мають право громадяни, які фактично    

проживають на території  Маловисківської міської ради зареєстровані та  незареєстровані) та 

особи без громадянства, у тому числі біженці, внутрішньо переміщені особи, які проживають 

на території громади на законних підставах,   перебувають у складних  життєвих обставинах, 

потребують сторонньої допомоги, а саме: громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа 

осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як 

чотири місяці), які частково втратили здатність  та  не  здатні  до  самообслуговування  і  

потребують  постійної сторонньої допомоги,  визнані такими  в порядку, затвердженому 

Міністерством охорони здоров’я України .  

  

        ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, заходи Програми 

та показники результативності. 
  

            4.1.Центр має необхідну  матеріально-технічну  базу,  яка  відповідає будівельним,  

технічним, санітарно-гігієнічним  нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам 

чинного законодавства.  

            4.2.Методичне забезпечення діяльності Центру здійснює Мінсоцполітики,      

координацію та контроль  за діяльністю здійснює Виконавчий комітет Маловисківської  

міської ради. Контроль за дотриманням Центром  законодавства здійснюють уповноважені 

державні органи в установленому законодавством порядку.  

4.3.Для забезпечення  надання соціальних послуг,  Центр взаємодіє з органами     

виконавчої влади, структурними підрозділами Виконавчого комітету   Маловисківської    



міської ради, підприємствами, установами  та  організаціями всіх форм власності,    

громадськими  організаціями,  благодійними фондами та іншими інституціями. 

6.1. Центр надає соціальні послуги на безоплатній та платній основі. Соціальні   послуги    в  

обсягах,  визначених     державними     стандартами соціальних послуг, надаються       безоплатно. 

Соціальні  послуги  понад  обсяги,  визначені  державними стандартами соціальних послуг, 

надаються за плату.  

           4.4. Перелік  платних  соціальних  послуг,  що  надаються  Центром та  тарифи      

визначаються   Постановою   Кабінету   Міністрів   України   «   Про  порядок  надання  платних  

послуг  та  затвердження  їх  переліку»  за  №  12  від  14.01.2004р.,Постановою  Кабінету   

Міністрів   України    від  19.12.2012  року  № 1184   «Про    затвердження     Порядку     надання    

соціальних    послуг    із  встановленням диференційної плати та внесення змін до переліку 

соціальних послуг,    умов     та   порядку     їх   надання     структурними       підрозділами  

територіального     центру   соціального   обслуговування     (  надання   соціальних послуг), 

методичними     рекомендаціями      по  розрахунку     тарифів   на  платні  соціальні   послуги,   

які  надаються     територіальним     центром      соціального  обслуговування     (  надання   

соціальних    послуг),   які   затверджені    наказом  Міністерства праці та соціальної політики 

України від 24.02.2012 року № 32.  

             4.5. Перелік  та тарифи на  платні  послуги Центру затверджуються наказом  директору 

Центру.  

              4.6. Соціальні послуги в обсягах, визначених державними стандартами соціальних 

послуг, на безоплатній основі надаються:  

- громадянам  похилого  віку не залежно від статі, віку чи соціального статусу;  особам з 

інвалідністю,  які  досягли  18-річного  віку  (крім    осіб з інвалідністю   унаслідок     

нещасного      випадку     на   виробництві      або  професійного захворювання, які отримують 

соціальну допомогу на постійний сторонній догляд, побутове та спеціальне медичне 

обслуговування згідно із законодавством);     хворим    (з  числа  одиноких  осіб  працездатного  

віку  на  період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які   не   

здатні   до  самообслуговування   та   не   мають   рідних,   що   повинні  забезпечити їм догляд і 

допомогу, або рідні є громадянами похилого віку чи  визнані інвалідами в установленому 

порядку;  

-  у  виняткових  випадках  громадяни,  що  мають  рідних,  які  повинні забезпечувати  їм  догляд  

і  допомогу,  можуть  звільнятися  від  плати  за  соціальне    обслуговування.     В   разі   коли   

такі   рідні  належать     до   малозабезпечених       і  отримують       держану     соціальну     

допомогу     в   установленому  законодавством  порядку,  залежні  від  психоактивних  речовин, 

алкоголю, перебувають у місцях позбавлення волі тощо. Для  цього   орган    виконавчої     влади   

приймає     рішення     про   звільнення  громадян,  які  мають  рідних,  що  повинні  

забезпечувати  їм  догляд  і  допомогу,  від  зазначеної    плати,    керуючись     актом    депутата    

та  доповідною директора Центру;  

               4.7. Соціальні послуги на платній основі надаються:  

-  громадянам    похилого    віку не залежно від статі, віку чи соціального статусу,  особам з 

інвалідністю   (які  досягли18-річного     віку), хворим (з числа осіб працездатного віку на період 

до встановлення їм групи інвалідності,    але    не   більш    як    чотири    місяці),    які   не   

здатні    до самообслуговування, але мають рідних,  що повинні забезпечити їм догляд і 

допомогу;  

                4.8. За рахунок коштів, які надійшли за надані соціальні послуги придбана пральна 

машина та праска, велосипеди для соціальних працівників, кошти використовуються на 

придбання та виготовлення бланків, канцелярських товарів, пральний порошок. В планах 

планується придбати засоби реабілітації, а саме милиці, ходунки, інвалідні візки та організувати 

пункт прокату.  



                4.9. Надання соціальних послуг з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, 

які мають порушення опорно-рухового апарату. 

  

         V. Проведення оцінки соціально-гендерного впливу заходів Програми 
  

Людина визнається найвищою соціальною цінністю. 

5.1  На території Маловисківської ТГ проживає 17 903 особи, значна кількість громадян, 

що перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати. 

Відповідно до законодавства України такі громадяни мають право на отримання соціальних 

послуг, зокрема повністю чи частково за рахунок бюджетних коштів. Соціальними групами, 

які потенційно можуть потребувати таких послуг, є особи похилого віку (24% кількості 

мешканців ТГ), безробітні (22%), особи з інвалідністю в т.ч. діти (4%). Також ряду 

соціальних послуг потребують учасники АТО, безробітні, особи, які постраждали від 

насильницьких та протиправних дій, інші категорії мешканців ТГ. На сьогодні на території 

громади 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. Тому, одним із важливих завдань 

у руслі реформи є інтегрований підхід покращення якості надання послуг.   
  Для надання соціальних послуг у центрі функціонують такі відділення: 

- відділення соціальної роботи(проведення соціальної роботи з особами/сім’ями,  

зокрема інформаційно-просвітницька, соціально-профілактична робота, оцінювання 

потреб осіб/сімей у соціальних послугах, організація надання соціальних послуг шляхом 

ведення випадку, моніторинг надання соціальних послуг центром, соціальне супроводження 

прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, соціальний патронаж осіб, які відбули 

покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від 

подальшого відбування таких покарань); 

- відділення соціальних послуг за місцем проживання(надання 

соціальних послуг догляду вдома, соціального супроводу особам/сім’ям, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, за місцем їх проживання/перебування). 

Відділення соціальних послуг за місцем проживання утворено для соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) не менш як 130 громадян – мешканців 

Маловисківської міської територіальної громади, не залежно від статі, віку чи соціального 

статусу, які не здатні до самообслуговування у зв&apos;язку з частковою втратою рухової 

активності (мають III, IV і V групу рухової активності) і потребують сторонньої допомоги, 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в домашніх умовах згідно з 

медичним висновком: 

одинокі громадяни похилого віку в кількості 125 осіб; 

самотньо проживаючі громадяни похилого віку в кількості 179 осіб; 

особи з інвалідністю (які досягли 18-річного віку), крім осіб з інвалідністю внаслідок 

нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які отримують 

соціальну допомогу на постійний сторонній догляд, побутове та спеціальне медичне 

обслуговування відповідно до Закону України "Про загальнообов&apos;язкове державне 

соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності" в кількості 25 осіб в тому числі особи 

з інвалідністю ІІ групи 5 громадян, ІІІ групи – 15 громадян; 

хворих (з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи 

інвалідності, але не більш як чотири місяці) в кількості 5 осіб. 



       З них міського населення 200 осіб, в т.ч. чоловіків-49, жінок-151;сільського – 89 осіб 

в т.ч. чоловіків-39, жінок-50. Всього 289 осіб, в т.ч. чоловіків-88, жінок-201. 

За віковою категорією: до 60 років(особи з інвалідністю)-7 осіб; 

                                         від 60 до 80 років – 157 осіб; 

                                         старше 80 років – 125 осіб. 

За місцем проживання: в багатоквартирних будинках – 10 осіб, в приватних садибних 

будинках – 279 осіб, з них мають електроопалення -15 домогосподарств, пічне опалення – 

274 домогосподарства.  

З метою приведення у відповідність до чинного законодавства роботи   у  сфері 

надання соціальних послуг людям похилого віку, інвалідам, керуючись  Законом України 

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

послуги», постанови  Кабінету  Міністрів   України  від  23  грудня  2015року № 1093  «Про  

внесення  змін  до  постанови  Кабінету  Міністрів  України від 29 грудня 2009 р. № 1417 

«Деякі  питання   діяльності  територіальних  центрів соціального обслуговування»,  Порядку 

надання платних соціальних     послуг та затвердження їх переліку, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 12, згідно зі ст.56 Господарського Кодексу, 

рішенням сесії міської ради від 21 грудня 2017 року створено комунальне підприємство 

Маловисківський центр надання соціальних послуг. Центр має штатну чисельність 40 

штатних одиниць, а саме : директор КП, бухгалтер, соціальний працівник-2, фахівець з 

соціальної роботи-2, водій, прибиральниця та 32 соціальних робітники, які надають соціальні 

послуги для самотньо-проживаючих та одиноких громадян похилого віку вдома. З них 

чоловіків-4, жінок-36. Мають вищу освіту-6 осіб.  

5.2   В процесі впровадження Програми виявити реальні потреби окремих соціально-

гендерних груп, а також наслідки для таких груп від реалізації стратегії, Програми розвитку 

надання соціальних послуг. Це сприятиме підвищенню результативності державних і 

приватних інвестицій, а отже, соціальній стабільності та сталому розвитку громади. 

  

                    VІ. Очікувані результати реалізації Програми 
  

1. Реалізація Програми забезпечить якісне надання соціальних послуг громадянам, які 

мають право на отримання соціальних послуг у Центрі. Проведення моніторингу 

актуальності та ефективності соціальних послуг, які надає Центр, та оцінка якості цих послуг.  

           2. Встановлення реальних та актуальних потреб населення ТГ та відстеження якості 

соціальних послуг для подальшого прийняття управлінських рішень 

           3. Підвищення якості соціальних послуг внаслідок професійного зростання  

працівників, що їх надають. 

          4. Покращення доступу до соціальних послуг для мешканців сіл, віддалених від 

адміністративного центру ТГ. 

  

VІІ. Фінансове забезпечення реалізації  

Програми розвитку КП Маловисківський центр надання соціальних послуг 

у 2022-2024 роках 
  

Фінансування програми буде здійснюватися за рахунок коштів міського бюджету та 

власних коштів від наданих платних соціальних послуг. 

  

VІІІ. Координація та контроль за ходом виконання програми 



Основними напрямками контролю за реалізацією Програми є щоквартальна звітність 

виконкому міської ради та висвітлення ходу реалізації Програми в засобах масової 

інформації.  

  

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради                                                                  Людмила 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  11 листопада  2021 року                          № 403  

 

м. Мала Виска 

 

Про погодження  міської цільової соціальної  

програму «Молодь Маловисківщини»  

на 2022-2025 роки 

 

Керуючись  ст..32, ст..59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України  "Про сприяння соціальному ставлення та розвитку молоді в Україні", 

відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 106 

"Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм", 

постанови Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 "Про затвердження 

Положення про Міністерство молоді та спорту України", постанови Кабінету Міністрів 

України від 11 березня 2020 року № 216 "Деякі питання Міністерства молоді та спорту" та 

Концепції Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2022-2025 роки, 

виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

                                                В И Р І Ш И В: 

 

1.Погодити  міську цільову соціальну програму "Молодь Маловисківщини" на 2022-2025 

роки (далі - Програма), додається. 
2.Керівнику відділу освіти, молоді та спорту Онипсенку В.М. внести  на чергове засідання 

сесії міську цільову соціальну програму «Молодь Маловисківщини» на 2022-2025 роки» для 

затвердження. 

3.Контроль за виконанням 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                         Олександр БАКАЛІНСЬКИЙ       
 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                    Додаток № 1 

до рішення виконкому 

від 11.11.2021 р № 403 

 

1. Назва Програми  

(Назва програми повинна 

вказувати на її специфіку) 

Міська цільова соціальна програма 

«Молодь Маловисківщини» на 2022-2025 

роки 

2. Ініціатор розроблення Програми Відділ освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області 

3. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої влади 

про розроблення Програми 

 

4. Головний розробник Програми Відділ освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради 

5. Співрозробники Програми Відділ освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради 

6. Відповідальний виконавець 

Програми 

Відділ освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради 

7. Співвиконавці Програми 

Учасники Програми 

Керівники закладів освіти 

8. Термін реалізації Програми 2022-2025 роки 

9. Мета Програми Метою програми є створення 

сприятливих умов для розвитку і 

самореалізації молоді, її участі та 

інтеграції у суспільне життя, 

формування її громадянської позиції 

та національно-патріотичної 

свідомості з урахуванням рівних 

прав і можливостей жінок та 

чоловіків 

10. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми, всього: 

в тому числі: 

2021 2022 2023 2024 2025 

 

 

 

    



 

- коштів міського бюджету  4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

- коштів державного бюджету       

- кошти позабюджетних джерел      

11. Очікувані результати виконання 

Програми 

Забезпечення самореалізації 
обдарованої молоді шляхом її 
виявлення та підтримки під час 
проведення фестивалів, конкурсів, 
виставок, 
забезпечення нового рівня 
інформованості та обізнаності 
молоді з життєво значущих питань; 

сприяння підвищення громадської 
активності студентської молоді; 
впровадження нових форм дозвілля та 
відпочинку молоді, забезпечення 
самореалізації обдарованої молоді; 

підвищення рівня правових знань, 
правової культури та правової поведінки 
молоді, посилення профілактики 
правопорушень; 

підвищення рівня громадської 
активності та патріотичної свідомості 
молоді, створення морально-етичних засад 
для її всебічного розвитку; 

12. Ключові показники 

ефективності 

1) Забезпечення самореалізації 
обдарованої молоді шляхом її виявлення та 
підтримки під час проведення фестивалів, 

конкурсів, виставок, видання творів; 
2) забезпечення нового рівня 

інформованості та обізнаності молоді з 
життєво значущих питань; 

3) сприяння підвищення громадської 
активності студентської молоді; 
4) впровадити нові форми дозвілля 

та відпочинку молоді; 
5) підвищити рівень правових знань, 

правової культури та правової поведінки 
молоді, посилення профілактики 

правопорушень; 
6) підвищення рівня патріотичної 

свідомості молоді, створення морально-
етичних засад для її всебічного розвитку; 

7) підвищити рівень впевненості 
молодих людей у своїх силах та збільшити 
частку активної молоді, зменшити рівень 
патерналізму, посилити власну ініціативу, 

підвищити продуктивність праці, збільшити 
розуміння та прийняття принципів 

демократії та відкритого суспільства і 
відбудеться особистісне зростання кожної 

молодої людини; 



8) проведення профілактичних 
заходів щодо зниження фактів продажу 

алкогольних та тютюнових виробів 
неповнолітнім особам; 

9) підвищити інформованість 
молоді про історичне та культурне минуле 

українського народу; 
10) забезпечити матеріальних і 
духовних потреб молоді; 

 
 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого  комітету                                

Маловисківської міської ради                                           Людмила ЛИННИК 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Додаток № 2 

     до рішення виконкому 

     від 11.11.2021 р № 403 

 

Міська цільова програма «Молодь Маловисківщини» 

на 2022 – 2025 роки 

 

І. Загальні положення 

 
Міська цільова соціальна програма «Молодь Маловисківщини» на 2022-2025 роки (далі 

- Програма) базується на необхідності самореалізації та розвитку потенціалу молоді в 
громаді, її участі та інтеграції у суспільне життя, що розвиватиме її національну свідомість на 
основі суспільно-державних цінностей та відповідального громадянства, надаватиме молоді 
можливості для успішної реалізації і соціалізації, підвищить рівень її громадянської 
компетентності, спроможності бути самостійними, життєстійкими, активними і 
відповідальними учасниками суспільного життя. 
Програма ґрунтується на аналізі стану і проблем розвитку молоді в громаді та нормах і 

положеннях Конституції України, Закону України "Про сприяння соціальному ставленню та 

розвитку молоді в Україні", Указу Президента України від 12 березня 2021 року № 94 "Про 

Національну молодіжну стратегію до 2030 року", постанови Кабінету Міністрів України від 

31 січня 2007 року № 106 "Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних 

цільових програм", постанови Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 

"Про затвердження Положення про Міністерство молоді та спорту України", постанови 

Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 року № 1014 "Про затвердження типових 

положень про молодіжний центр та про експертну раду при молодіжному центрі", постанови 

Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 216 "Деякі питання Міністерства 

молоді та спорту", розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 року № 

1669-р "Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми "Молодь України" 

на 2021-2025 роки", Стратегії розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки та Плану 

заходів на 2021-2023 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на 2021-

2027 роки, затверджених рішенням обласної ради від 12 березня 2020 року №743 та 

пріоритетних завдань, визначених у Програмі економічного і соціального розвитку 

Кіровоградської області на 2021 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 23 грудня 2020 

року № 14. 

 

ІІ. Визначення проблеми, на 

розв’язання якої спрямована Програма 

 
1. Молодь відіграє важливу роль у соціальних процесах розбудови демократичної 

держави. Проте, незважаючи на певні позитивні зміни, які відбуваються в молодіжному 
середовищі, все ще існують проблеми, зокрема, погіршення показників здоров'я молодих 
громадян, демографічна криза, тенденція щодо поширення в молодіжному середовищі 
наркоманії та епідемії ВІЛ/СНІДу, збільшення кількості померлих в молодому віці, 
неможливість реалізації потенціалу через невідповідність між попитом та пропозиціями на 
ринку праці. 

2. Набуття Україною незалежності, становлення громадянського суспільства 
створили передумови для розвитку вільної, духовно розвиненої особистості, здатної засвоїти 



кращі надбання світової і національної духовної спадщини, загальнолюдські цінності. 
3. Надзвичайно важливим є питання щодо формування духовних потреб молоді, 

заінтересованості в дослідженні загальнолюдських цінностей та історичної спадщини народу, 
залучення її до культурного життя. 

4. Соціальне становище молоді як однієї з найбільш уразливих категорій населення, 
що характеризується наявністю амбіцій, завищених очікувань, пошуком власного шляху і 
прагненням до самореалізації, є показником успішності суспільства, можливості реалізації 
його потенціалу. 

5. Проте для значної частини молоді все ще гострими залишаються проблеми бідності, 
погіршення показників здоров'я молодих громадян, демографічна криза, збільшення кількості 
померлих в молодому віці, насильства, відсутності доступних молодіжних закладів, 
безпритульності та інші. 

6. За даними соціологічного опитування ГО "Молодіжний центр Кіровоградської 
області", проведеного у 2020 році, встановлено наступне: 

67,2 % молоді задоволені, що мешкають саме у Кіровоградській області; 
44,9 % молоді за можливості переїдуть проживати у інше місто або країну; 
70.6 % молоді вважають, що найзручнішим способом інформування є соціальні 

мережі (Facebook, Іnstagram, Теlegram); 
47.6 % молоді не має уявлення щодо можливості впливу на рішення органів державної 

влади та місцевого самоврядування; 
50,1 % молоді зацікавлені у зайнятті спортом. 
7. На даний момент в громаді існує ряд актуальних проблем у сфері молодіжної 

політики, а саме: 
1) низький рівень участі молоді у суспільному житті, в діяльності інститутів 
громадянського суспільства, у тому числі молодіжних та дитячих громадських 
організацій, а також органах учнівського та студентського самоврядування, 
волонтерських ініціатив та у процесах ухвалення рішень, що стосуються вирішення 
питань молоді; 
2) недостатній рівень поінформованості молоді про свої права, обов’язки та 

можливості для розвитку власного потенціалу та самореалізації у своїй територіальній 
громаді, області та Україні загалом; 

3) зменшення показників активності молоді у політичному житті країни як на 
державному, так і регіональному та місцевому рівнях; 

4) досить низький рівень громадянських компетентностей, у тому числі щодо 
дотримання правових норм, стандартів прав людини, насамперед толерантного ставлення та 
взаємоповаги один до одного; 

5)  недостатній рівень соціально-психологічної адаптації молоді, місцем 
проживання яких є тимчасово окуповані території, в соціокультурний простір України; 

6) недостатньо сформовані навички здорового способу життя та розуміння важливості 
комплексної турботи про фізичне та психологічне благополуччя; 

7) незначна кількість молоді, які вважають корупцію та непотизм як етично 
неприйнятні форми вирішення побутових проблем та життєвих перешкод; 

8) недостатній рівень мобільності молоді (у межах України та між різними країнами). 
8. Одним із пріоритетних питань молодіжної сфери Європейського Союзу також є 

підвищення рівня участі молоді у суспільному житті країн ЄС. 
9.  Забезпечення соціального становлення і розвитку молоді, реалізації її 

конституційних прав та свобод на Маловисківщини потребує посилення координації 
зусиль держави і громадськості в цьому напрямі та обумовлює необхідність прийняття 
міської цільової соціальної програми "Молодь Маловисківщини" на 2021-2025 роки. 

 
ІІІ. Мета та основні завдання Програми 
 

 Метою Програми є створення сприятливих умов та можливостей для розвитку і 
самореалізації молоді, її участі та інтеграції у суспільне життя, формування її громадянської 
позиції, подальшого розвитку потенціалу молоді в області з урахуванням рівних прав і 



можливостей жінок та чоловіків, що розвиватиме їх національну свідомість на основі 
суспільно-державних цінностей та відповідального громадянства. 
 
ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,  
заходи Програми та показники результативності. 
 

1. Реалізація молодіжної політики в області планується здійснюватися шляхом: 
1) підвищення рівня громадської активності молодих чоловіків та жінок, створення 

морально-етичних засад для її всебічного розвитку; 
2) залучення молоді до розроблення пропозицій щодо вдосконалення механізму 

реалізації державної молодіжної політики; 
3) підвищення рівня правової культури молодих громадян, зокрема з питань поваги до 

прав і свобод людини, відповідальності за власне життя; 
4) формування свідомого та відповідального ставлення молодих чоловіків та жінок до 

власного здоров'я, його збереження та боротьби із шкідливими звичками; 
5) сприяння працевлаштуванню молоді; 
6) збільшення чисельності молоді, що бере участь у діяльності дитячих і молодіжних 

громадських організацій; 
7) ознайомлення с процесами державотворення, діяльністю органів державної влади 

та місцевого самоврядування, залучення до державної служби та служби в органах місцевого 
самоврядування; 

8) формування культури підприємництва, розвитку її підприємливості інноваційного 
потенціалу, стимулювання до відкриття власної справи; 

9) формування свідомого та відповідального ставлення до власного здоров’я; 
10)  популяризація соціально безпечної поведінки, збереження репродуктивного 

здоров’я, у тому числі сексуальної освіти; 
11)  посилення відповідального ставлення до планування сім’ї, підготовки до сімейного 

життя, розвитку відповідального батьківства; 
12) попередження соціально небезпечних захворювань та різних форм залежності, у 

тому числі, вживання психоактивних речовин, наркотичних засобів, психотропних речовин, 
алкоголю та тютюнових виробів; 

13) посилення відповідального ставлення до навколишнього природного середовища 
та культури відповідального споживання; 

14) сприяння поширенню толерантності та солідарності молоді, забезпечення умов 
для рівної участі всіх груп молоді у суспільному житті, запобігання стереотипам, протидії 
мові ненависті та дискримінації за будь- якими ознаками; 

15) стимулювання молоді до участі у волонтерській діяльності та волонтерських 
ініціативах, у тому числі, вразливих груп молоді; 

16) запровадження механізму підтримки громадянами організацій, що долучають до 
своєї діяльності волонтерів, для підвищення їх спроможності; 

2. Реалізація основних завдань Програми передбачається здійснювати із залученням 
коштів: 

1) міського бюджету; 
2) коштів з інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 
3. Обсяги і джерела фінансування Програми наведені у додатку 2. 
4. Реалізація Програми розрахована на 2021-2025 роки. 

 
V. Проведення оцінки соціально-гендерного впливу заходів Програми 
 

Від своєчасності і повноти сформованості психологічних рис мужності-жіночності 

багато в чому залежать впевненість в собі, цілісність переживань, визначеність установок, що 

визначає в майбутньому ефективність спілкування з людьми, відносин в сім'ї та колективі. 

Виховання молоді, повинне будуватися з урахуванням гендерних особливостей тих хто 

займається, актуалізуючи їх гендерні ролі, формуючи розуміння про призначення чоловіка і 

жінки в суспільстві.  



У сучасних умовах реформування системи освіти в Україні увагу акцентовано на 

необхідності вивчення та осмислення різних аспектів гендерної проблематики, зокрема, 

формування гендерної ідентичності молодого покоління в процесі розвитку. Одним з 

пріоритетних напрямів державної політики в розвитку основної школи є її спрямованість на 

виховання молоді різної статі, урахування вікових та статевих особливостей юнаків і дівчат у 

процесі формування цінностей та здорового способу життя.  
1. Основними пріоритетними завданнями Програми є: 
1) формування та підвищення рівня компетентностей молоді, у тому числі 

громадських; 
2) підвищення безпечності середовища та посилення життєстійкості молоді. 

Популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я 
серед молоді; 

3) створення умов для працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної 
зайнятості та самозайнятості молоді); 

4) забезпечення партнерської підтримки молоді з числа внутрішньо переміщених осіб; 
5) забезпечення функціонування мережі молодіжних центрів та сприяння діяльності 

молодіжним організаціям;  
6) формування та підвищення рівня культури волонтерства серед молоді; 
7) активізація залучення молоді до процесів ухвалення рішень. 

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 3. 
 

VІ. Очікувані результати реалізації Програми 
 

2. Виконання Програми до 2025 року дасть змогу: 
11)  забезпечити самореалізацію обдарованої молоді шляхом її виявлення та підтримки 

під час проведення фестивалів, конкурсів, виставок, видання творів; 
12) забезпечити новий рівень інформованості та обізнаності молоді з життєво значущих 

питань; 
13) сприяти підвищенню громадської активності учнівської молоді; 
14) впровадити нові форми дозвілля та відпочинку молоді; 
15) підвищити рівень правових знань, правової культури та правової поведінки молоді, 

посилення профілактики правопорушень; 
16) підвищити рівень громадської активності та патріотичної свідомості молоді, 

створити морально-етичні засади для її всебічного розвитку; 
17) підвищити рівень впевненості молодих людей у своїх силах та збільшити частку 

активної молоді, зменшити рівень патерналізму посилити власну ініціативу, підвищити 
продуктивність праці, збільшити розуміння та прийняття принципів демократії та відкритого 
суспільства і відбудеться особистісне зростання кожної молодої людини; 

18) підтримки розвитку спільних ініціатив молодіжних об’єднань, учнівської молоді 
громади; організація і проведення методом "рівний-рівному" тематичних волонтерських 
загонів; розвиток міжкультурного діалогу, толерантності, солідарності і партнерства, як 
головних цінностей сучасного молодіжного та освітнього середовища; 

19) формувати у молоді здорового способу життя, фізичної культури та пропагування 
спорту. Посилити рівень життєстійкості, що допомагає справлятись з небезпечними 
ситуаціями, асоціальною поведінкою, ризиками, які супроводжують перехід молодих людей 
від дитинства до дорослого життя. Посилити відповідальності молодих людей за збереження 
та зміцнення власного здоров’я, профілактику негативних чинників, зокрема, у напрямі 
запобігання соціально ризикової поведінки; 

20) оволодіти навичками і вміннями правильної поведінки у надзвичайних ситуаціях 
різного характеру, надання допомоги та самодопомоги, популяризація професії рятувальника, 
створення позитивного іміджу пожежно-рятувальної служби в суспільстві серед молоді; 

21) проводити профілактичні заходи, знизити факти продажу алкогольних та 
тютюнових виробів неповнолітнім особам; 

22) підвищити інформованість молоді про історичне та культурне минуле українського 
народу; 



23) забезпечити задоволення матеріальних і духовних потреб молоді; 
24) формувати, отримувати знання та навички щодо сучасних професій, побудови 

кар’єри на ринку праці, стажувати у майбутній професії, розуміти власну справу, 
підприємницьке мислення для побудови кар’єри в сфері бізнесу та отримувати допомогу у 
власних стартапах; 

25) молодь, лідери молодіжних організацій, координатори по роботі з молоддю, 
держслужбовці, які працюють з молоддю отримуватимуть сучасні актуальні знання та 
практичні навички щодо використання інструментів захисту прав людини, 
використовуватимуть можливості для активної участі у житті місцевих громад; 

26) поліпшити ситуацію щодо самовизначення молоді у місцевих громадах, розвиток 
профорієнтації, сучасного ринку праці, пошуку роботи для молоді із залученням місцевого 
бізнесу, розвитку кар’єри та виходу з кризової ситуації у молодіжному середовищі. Учнівська 
молодь, координатори молодіжної роботи та молодіжні працівники знають і розуміють свої 
права та можливості щодо сталості та розвиток соціально відповідального бізнесу; 

27) організовувати якісне, змістовне і безпечне дозвілля молоді Маловисківщини. 
Позитивний імідж молодіжної політики області; 

28) активізувати діяльність молодіжних громадських організацій; 
29) визначити актуальні проблеми та зацікавленість молоді; 
30) сприяти створенню умов для розвитку спроможності інститутів громадянського 

суспільства у молодіжній сфері; 
31) залучити молодь до розроблення пропозицій щодо вдосконалення механізму 

реалізації державної молодіжної політики; 
32) підвищити рівень особистісного та професійного розвитку молоді, самореалізації 

та самовдосконалення; 
33) отримувати знання і навички щодо розвитку громади, участі молоді, адвокації, 

місцевої молодіжної політики як необхідних для активного відстоювання і просування 
соціальних прав молоді у своїй громаді та отримання допомоги у власних адвокаційних 
кампаніях; 

34) підвищити частку молоді, яка підвищила рівень фінансової та цифрової 
грамотності; 

35) зменшити кількість молоді, яка має соціально небезпечні захворювання, психічні 
розлади та різні форми залежності від психоактивних речовин, наркотичних засобів, 
психотропних речовин, алкоголю та тютюнових виробів; 

36) збільшити частку молоді, яка має знання та навички з планування сім’ї та 
репродуктивного здоров’я; 

37) збільшити відсоток молоді до 20 %, яка бере участь у суспільному житті; 
зменшити відсоток молоді до 20%, яка не бере жодної участі в суспільному житті; збільшити 
відсотка молоді до 50%, яка користується різними формами та знає про різні інструменти 
участі, що включає: 

38) збільшити відсоток молоді, яка має досвід волонтерської діяльності до 20%; 
39) підвищити відсоток молоді, яка бере участь у діяльності інститутів громадянського 

суспільства у тому числі молодіжних та громадських організацій, до 40%; 
40) збільшити відсоток молоді, яка бере участь у діяльності молодіжних центрів, до 

7%; 
41) підвищити відсоток молоді до 60%, яка бере участь у виборах; 
42) збільшити вдвічі кількість молоді, яка користується формами безпосередньої 

участі; 
43) підвищити щороку на 5% кількість молоді, яка відвідувала за останній рік інші 

населені пункти чи області України; 
44) готувати фахівців, які пройшли навчання за програмою "Молодіжний працівник" 

та підвищити рівень їх професійних компетентностей для роботи з молоддю; 
45) зменшити частку молоді, яка не працює, не навчається, не набуває професійних 

навичок. 
 

VІІ. Фінансове забезпечення реалізації Програми  

 



          Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету в межах 

бюджетних асигнувань, а також позабюджетних коштів та інших джерел, не заборонених 

законодавством. 
 

VІІІ. Строки та етапи виконання програми 

 
Програма реалізовуватиметься одним етапом впродовж 2021-2025 років. У разі потреби до 
Програми вносяться зміни у встановленому порядку. 
 

ХІХ. Координація та контроль за ходом виконання програми 

Основними напрямками контролю за реалізацією Програми є щоквартальна звітність 

виконкому міської ради та висвітлення ходу реалізації Програми в засобах масової 

інформації.  

 

 

 

Керуючий  справами виконавчого комітету                                                     

Маловисківської міської ради                                                 Людмила ЛИННИК 
 

 

 

 



 

                                                                        Додаток № 3 

                               до рішення виконкому 

                              від  11.11.2021 р № 403 

 

Ресурсне забезпечення 

міської цільової соціальної програми "Молодь Маловисківщини” 

на 2021-2025 роки (тис. грн.) 
Обсяг коштів,  які  
пропонується  
залучити  
на виконання Програми  
(тис .  грн.)  

Етапи виконання Програми (тис .  грн.)  
І  етап виконання Програми  

Усього витрат 
на  
виконання  
Програми (тис.  
Г Р Н )

 

2021  
рік  

2022  
рік  

2023  
рік  

2024  
рік  

2025  
рік  

 

Обсяг ресурсів, усього,  
у тому числі: Міський бюджет 4,2 

 
4,2 

 
4,2 

 
4,2 4,2 

21,0 

 

Державний бюджет - - - -  - 

Кошти не бюджетних джерел - - - - - 
- 

 
Примітка: обсяги коштів, які пропонуються залучати на виконання обласної програми, підлягають уточненню при 
затвердженні (внесенні змін) місцевих бюджетів на відповідний рік, виходячи з їх можливостей 

 

 
Керуючий справами виконавчого комітету                                                                                                                            

Маловисківської міської ради                                                                                         Людмила ЛИННИК 

 
 

 



Додаток № 4 

                                                                            до рішення виконкому 

                                                                 від 11.11.2021 р №403 

 

Напрями реалізації та заходи міської цільової соціальної програми 

«Молодь Маловисківщини» на 2021-2025 роки 

 Назва 
      напрямку 

діяльності 

Перелік заходів 

програми 

               
Строк 

викон

ання 

Викона

вці 

           
Джерел
а 

фінансу

вання 

Орієнтовні обсяги фінансування 

(вартість) тис. гривень, 

у тому числі: 

Очікуваний 

результат 

          
Усьо
го 

2021 2022 2023 2024 2025  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1             

Формування 

         та 

             

підвищення 

           рівня 

компетентностей 

молоді, у тому 

числі 

громадських 

1) реалізація, 

сприяння та 

проведення семінарів, 

семінарів-тренінгів, 

виставок, засідань "за 

круглим столом", 

дебатів, зборів, 

форумів з питань 

інтелектуального 

розвитку молодих 

чоловіків та жінок, 

щодо розвитку 

лідерства, 

доброчесності, 

антикорупційних 

принципів 

            
2021- 
           
2025 
роки 

 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту  

 

ЗЗСО, 

ДЮЦ 

«Вись» 

 

 

 

 

 

 

Міський 

бюджет 

1,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Забезпечення 

нового рівня 

інформованості 

та обізнаності 

молоді з життєво 

значущих 

питань. 

Виховання 

почуття 

негативного 

ставлення до 

корупції, 

пропагування та 

виховання 

верховенства 

права та повага 

до чинного 

законодавства 

2) сприяти 

проведенню 

молодіжних акцій з 

20         
2021- 
            
2025 

Відділ 

освіти, 

молоді 

Міський 

бюджет 

1,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Впровадження 

нових форм 

дозвілля та 



нагоди Дня молоді роки та 

спорту  

 

ЗЗСО, 

ДЮЦ 

«Вись» 

відпочинку 

молоді, 

забезпечення їх 

самореалізації 

3) реалізація, 

сприяння та 

проведення проєктів, 

акцій, ігор, конкурсів, 

засідань за круглим 

столом, конференцій 

та інших заходів щодо 

посилення 

профілактики 

правопорушень та 

видання 

інформаційно- 

просвітницьких і 

методичних 

матеріалів з даного 

напрямку 

            
2021- 
             
2025 
роки 
 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту  

 

ЗЗСО, 

ДЮЦ 

«Вись» 

Міський 

бюджет 

1,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Виховання 

культури 

негативного 

ставлення до 

шкідливих 

звичок. 

Підвищення 

рівня знань з 

адміністративної 

та кримінальної 

відповідальності, 

правової 

культури та 

правової 

поведінки 

молоді, 

зменшення 

криміногенної 

ситуації серед 

молоді в області 

4) реалізація, 

сприяння та 

проведення заходів 

спрямованих на 

виховання у молоді 

почуття особистої та 

національної гідності, 

подолання комплексів 

            
2021- 
             
2025 
роки 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту  

 

ЗЗСО, 

«Вись» 

Міський 

бюджет 

1,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Підвищення 

рівня 

громадської 

активності та 

патріотичної 

свідомості 

молоді, 

створення 



меншовартості, 

виховання 

толерантності, 

формування 

шанобливого 

ставлення до внеску 

національних меншин 

у державотворчі 

процеси України, в т. 

ч. проєкт "Простір 

толерантності" 

морально- 

етичних засад 

для її всебічного 

розвитку та 

виховання 

почуття 

толерантності, 

віротерпимості. 

Підтримка 

розвитку 

спільних 

ініціатив 

молодіжних 

об’єднань, 

учнівської та 

студентської 

молоді області; 

організація і 

проведення 

методом " 

рівний-рівному" 

5) реалізація, 

сприяння та 

проведення 

комплексних заходів 

із підвищення рівня 

участі молоді у 

суспільному житті, 

посилення її 

конкурентоспроможн

ості, формування у 

молодих людей 

громадянських 

компетентностей 

            
2021- 
             
2025 
роки 
 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту  

 

ЗЗСО, 

ДЮЦ 

«Вись» 

Міський 

бюджет 

1,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Залучення молоді 

до суспільно 

значущих 

процесів, 

посилення їх 

соціальної 

активності та 

забезпечення 

освоєння 

необхідними 

інструментами 

компетентностей 



               
Підвищення 
безпечності 
середовища та 
посилення 
життєстійкості 
молоді. 
Популяризація 
та 
               
утвердження 
здорового і 
безпечного 
способу життя та 
культури 
здоров’я серед 
молоді 

1) сприяти 

проведенню лекцій, 

бесід, семінарів, 

виставок, засідань за 

круглим столом, 

змагань (у т.ч. 

комп’ютерних) з 

метою підвищення 

рівня здоров'я молоді, 

попередження 

соціально- 

небезпечних 

захворювань та різних 

форм залежності, 

розвитку 

неформальних 

спортивних рухів, 

вуличних тренувань і 

фізичної культури, 

популяризації та 

утвердження 

здорового та 

безпечного способу 

життя та культури 

здоров'я серед молоді 

            
2021- 
           
2025 
роки 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту  

 

ЗЗСО, 

ДЮЦ 

«Вись» 

Міський 

бюджет 

1,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Формування у 

молоді культури 

здорового 

способу життя. 

Посилення рівня 

життєстійкості, 

що допомагає 

справлятись з 

небезпечними 

ситуаціями, 

асоціальною 

поведінкою, 

ризиками, які 

супроводжують 

перехід молодих 

людей від 

дитинства до 

дорослого життя. 

Створення умов 

для розвитку 

спортивного 

потенціалу серед 

молоді області. 

Зменшення рівня 

захворюваності 

серед молоді 
              2) реалізація, 

сприяння та 
підтримка 
проведенню заходів, 
спрямованих на 
підвищення мотивації 
рухової активності 

            
2021- 
           
2025 
роки 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту  

 

ЗЗСО, 

ДЮЦ 

Міський 

бюджет 

1,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Формування у 

молоді фізичної 

культури та 

пропагування 

спорту. 

Створення умов 

для розвитку 

системи 



«Вись» спортивної галузі 

в області в 

цілому 

            3) сприяти 
проведенню 
комплексних заходів 
із формування 
навичок здорового 
способу життя, 
розвиток та 
збереження фізичної 
культури, культури 
здорового харчування 
та психогігієни, 
виховання культури 
безпечного 
поводження, 
гаджетами та 
мережею Інтернет, 
булінгу та 
домашнього 
насильства 

            
2021- 
              
2025 
роки 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту  

 

ЗЗСО, 

ДЮЦ 

«Вись» 

Міський 

бюджет 

1,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Посилення 

відповідальності 

молодих людей 

за збереження та 

зміцнення 

власного 

здоров’я, 

профілактику 

негативних 

чинників, 

зокрема, у 

напрямі 

запобігання 

соціально 

ризикової 

поведінки. 

Зменшення 

загроз щодо 

психічних тиску 

на молодь через 

мережу Іпіетеї та 

соціальні мережі. 
            4) сприяти 

проведенню заходів, 
спрямованих на 
набуття молоддю 
знань і навичок з 
безпеки 
життєдіяльності, 

            
2021- 
              
2025 
роки 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту  

 

Міський 

бюджет 

1,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Набуття молоддю 

навичок і вмінь 

правильної 

поведінки у 

надзвичайних 

ситуаціях різного 



сприяння зміцненню 
психічного здоров'я 
молодих людей, 
формування 
внутрішньої культури 
їх взаємин в сім'ї та 
соціальному 
середовищі молоді 

ЗЗСО, 

ДЮЦ 

«Вись» 

характеру, 

надання 

допомоги та 

самодопомоги, 

популяризація та 

підняття 

престижу 

професії 

рятувальника, 

формування 

основ 

протипожежної 

поведінки серед 

молоді. 

Зменшення 

частки пожеж 

через необачність 

молодих 

громадян 



3.                    
Створення та 
розширення 
мережі 
молодіжних 
центрів різних    
форм власності у 
т. ч. 
               
комунальним 
              закладам 
та 
             сприяння 
              
діяльності 
            
молодіжним 
            
організаціям 

            1) проведення 
конкурсу з 
визначення програм 
(проектів, заходів), 
розроблених 
молодіжними 
громадськими 
організаціями 
відповідно до 
постанови Кабінету 
Міністрів України від 
12 жовтня 2011 року 
№ 1049 

            
2021- 
              
2025 
роки 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту  

 

ЗЗСО, 

ДЮЦ 

«Вись» 

Міський 

бюджет 

1,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Активізація 

діяльності 

молодіжних 

громадських 

організацій. 

Створення умов 

для реалізації 

молодіжних 

ініціатив. 

Отримання 

практичних 

навичок щодо 

основ проєктного 

менеджменту у 

сфері молодіжної 

політики 

4.             
Формування 
         та 
             
підвищення 
рівня культури 
волонтерства 
серед молоді 

          1) проведення в 
рамках міжнародних, 
всеукраїнських та 
регіональних акцій, 
конкурсів, засідань за 
круглим столом, 
дебатів, семінарів, 
воркшопів та 
відкритих просторів, 
наметових таборів, 
походів, зборів-
походів та інших 
заходів; видання 
інформаційно -
методичних 
матеріалів та 
виготовлення і 
розміщення 
соціальних роликів та 
реклами з метою 
забезпечення 

            
2021- 
              
2025 
роки 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту  

 

ЗЗСО, 

ДЮЦ 

«Вись» 

Міський 

бюджет 

1,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Виховання 

культури 

волонтерства 

серед молоді. 

Сприяти 

збільшенню 

кількості молоді 

щодо навчання 

волонтерської 

діяльності та 

збільшення 

кількості 

фахівців, що 

популяризують 

волонтерську 

діяльність серед 

молоді 



розвитку культури 
волонтерства серед 
молоді 

5.           
Активізація 
        залучення 
          молоді до 
         процесів 
        ухвалення 
        рішень 

                1) 
проведення 
конференцій, форумів, 
фестивалів, акцій, 
семінарів, тренінгів, 
спрямованих на 
розвиток 
компетентностей 
представників 
молодіжних 
консультативно -
дорадчих органів, 
органів учнівського 
та студентського 
самоврядування 

            
2021- 
              
2025 
роки 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту  

 

ЗЗСО, 

ДЮЦ 

«Вись» 

Міський 

бюджет 

1,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Залучення молоді 

до розроблення 

пропозицій щодо 

вдосконалення 

механізму 

реалізації 

державної 

молодіжної 

політики 

                2) сприяти 
проведенню 
комплексних заходів 
із підвищення 
самостійності, 
мобільності, 
соціальної і 
культурної 
включеності в 
українське 
суспільство та світ 
молоді 

            
2021- 
              
2025 
роки 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту  

 

ЗЗСО, 

ДЮЦ 

«Вись» 

Міський 

бюджет 

1,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Збільшення 

кількості молоді 

інтегрованих у 

суспільне життя. 

Підвищення їх 

мобільності, 

зростання 

взаємодії між 

різними 

культурами та 

субкультурами 



                3) забезпечити 
проведення 
молодіжних акцій з 
нагоди відзначення 
державних свят та 
пам’ятних дат, 
ювілеїв, міжнародних 
знакових подій 

            
2021- 
              
2025 
роки 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту  

 

ЗЗСО, 

ДЮЦ 

«Вись» 

Міський 

бюджет 

1,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  

 

 

 

 

Керуючий  справами  виконавчого комітету                                                                                                                                             

Маловисківської міської ради                                                                                               Людмила 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  11 листопада  2021 року           № 404  

 

м. Мала Виска 

 

Про погодження міської цільової соціальної  

програми національно-патріотичного виховання  

на території  Маловисківської міської  територіальної 

громади на період 2022- 2025 роки 
 

Керуючись ст.32, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україн, 

відповідно до Указу Президента України від 18.05.2019№ 286/2019 «Про Стратегію 

національно-патріотичного виховання», Постанови Кабінету Міністрів України від 

30.06.2021 року № 673 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми 

національно-патріотичного виховання на період до 2025 року та внесення змін до деяких 

постанов Кабінету Міністрів України», з  метою створення сприятливих умов для 

розвитку і самореалізації української молоді, формування її громадянської позиції та 

національно-патріотичної свідомості, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

                                               В И Р І Ш И В: 

 

1. Погодити  міську цільову соціальну програму національно-патріотичного 

виховання на території Маловисківської міської територіальної громади на період 

2022- 2025 роки (далі - Програма), додається. 
2.Керівнику освіти, молоді та спорту Онипсенко В.М. внести міську цільову 

соціальну Програму національно-патріотичного виховання на території 

Маловисківської міської територіальної громади на період 2022- 2025 роки» на 

чергове засідання сесії для затвердження. 

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                     Олександр БАКАЛІНСЬКИЙ       
 

 

 

 

 

 



 

Додаток № 1 

до рішення виконкому 

від 11.11.2021 р № 404 

 

 

 

1. Назва Програми  

(Назва програми повинна 

вказувати на її специфіку) 

Міська цільова соціальна програма 

національно-патріотичного виховання 

на території  Маловисківської міської  

ТГ на період 2022-2025 року 

2. Ініціатор розроблення Програми Відділ освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради Кіровоградської області 

3. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої влади 

про розроблення Програми 

 

4. Головний розробник Програми Відділ освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області 

5. Співрозробники Програми - 

6. Відповідальний виконавець 

Програми 

Відділ освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області 

7. Співвиконавці Програми 

Учасники Програми 

Керівники закладів освіти 

8. Термін реалізації Програми 2022-2025 роки 

9. Мета Програми Метою Програми є удосконалення та 

розвиток цілісної загальнодержавної 

політики національно-

патріотичного виховання на 

території громади шляхом 

формування та утвердження 

української національної 

громадянської ідентичності на 

основі єдиних суспільно-державних 

(національних) цінностей 

(самобутність, воля, соборність, 

гідність) і загальнолюдських 

цінностей, принципів любові і 

гордості за власну державу, її 

історію, мову, здобутки та 

досягнення у сфері культури, 



економіки, науки, спорту, дієве 

сприяння органам державної влади 

та органам місцевого 

самоврядування в захисті і охороні 

національної державності 

українського народу, готовність до 

захисту державної незалежності і 

територіальної цілісності України, 

зокрема українського кордону, 

усвідомлення громадянського 

обов’язку із розвитку успішної 

країни і територіальних громад та 

забезпечення власного благополуччя 

в ній. 

10. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми, всього: 

в тому числі: 

2021 2022 2023 2024 2025 

 

 

 

 

    

- коштів міського бюджету  12 12 13 13 13 

- коштів державного бюджету       

- кошти позабюджетних джерел      

11. Очікувані результати виконання 

Програми 

1. Збільшити рівень охоплення 

населення Маловисківщини заходами 

(проєктами), які формують українську 

громадянську ідентичність на основі 

суспільно-державних (національних) 

цінностей (самобутність, воля, соборність, 

гідність). 

2. Збільшити відвідуваність закладів, 

що популяризують культурні та 

національно-мистецькі традиції 

українського народу, а також експозицій 

музеїв, присвячених національно-

визвольній боротьбі за незалежність і 

територіальну цілісність України. 

3. Підвищити серед дітей та молоді 

рівень знань про видатних особистостей 

українського державотворення, визначних 

українських учених, педагогів, спортсменів, 

військових, підприємців, провідних діячів 

культури, мистецтв, а також духовних 

провідників українського народу. 

4. Стимулювати активну діяльність 

українських молодіжних громадських 

об’єднань, що заборонялись і 

переслідувались окупаційними, зокрема 

нацистським та радянським режимами. 



5. Збільшити кількість та якість 

культурних продуктів, спрямованих на 

національно-патріотичне виховання. 

6. Збільшити кількість і якість 

соціальної реклами з питань популяризації 

національно-патріотичного виховання, 

патріотичних соціокультурних цінностей. 

7. Забезпечити проведення 

конкурсів з національно-патріотичного 

виховання. 

8. Забезпечити збільшення 

кількості підготовлених фахівців 

національно-патріотичного виховання та 

розвиток системи підготовки активістів, 

волонтерів, що займаються питаннями 

національно-патріотичного виховання. 

9. Збільшити чисельність молоді, 

готової до виконання обов’язку із захисту 

незалежності та територіальної цілісності 

України. 

12. Ключові показники 

ефективності 

Проведення інформаційно-

просвітницької роботи з метою донесення 

до жителів Маловисківщини змісту (суті) 

українських суспільно-державних 

(національних) цінностей (самобутність, 

воля, соборність, гідність) та ціннісних 

орієнтирів, зазначених у Стратегії 

національно-патріотичного виховання; 

подолання постколоніальних, 

постгеноцидних та посттоталітарних 

деструктивних наслідків у свідомості 

населення України; 

створення календаря заходів 

міського рівня, який враховує історичні 

події і дати українського державотворення, 

боротьби за незалежність України, а також 

учасників тих подій, що відбувалися на 

території Маловисківщини, чи пов’язані з 

вихідцями нашої області; 

популяризація та збереження 

культурної спадщини та культурних 

цінностей України в цілому і 

Маловисківщини зокрема; 

сприяння утвердженню традиційних 

сімейних цінностей та активне залучення 

сім’ї до процесу національно-патріотичного 

виховання; 

подолання мовно-культурної 

меншовартості жителів Маловисківщини, 

зокрема дітей та молоді; 

сприяння формуванню 

антикорупційної, політичної, правової, 



національної духовно-моральної та етичної 

форми суспільної свідомості; 

 
 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                  

Маловисківської міської ради                                      Людмила ЛИННИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Додаток № 2 

     до рішення виконкому 

     від 11.11.2021 р № 404 

 

Міська цільова соціальна програма  

національно-патріотичного виховання у Маловисківській міській ТГ  

на період 2022- 2025 роки  

 

І. Загальні положення 

 

Міська цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання у 

Маловисківській міській  ТГ на період 2022- 2025 року (далі – Програма) базується на 

основі принципів національної самобутності, консолідації навколо спільного майбутнього, 

національної державності українського народу, захисту незалежності, територіальної 

цілісності України та формування спільних ціннісних орієнтирів через дієву участь у 

процесі розбудови Української держави. 

Програма передбачає забезпечення комплексної системної і цілеспрямованої 

діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських 

організацій, сім’ї, закладів освіти, культури Маловисківщини щодо формування високої 

патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо 

свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із 

захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України. 

Виховання почуття патріотизму, відданості справі зміцнення державності, активної 

громадянської позиції є визнаними проблемами загальнодержавного масштабу, а в умовах 

завершення реформи децентралізації влади вони набувають особливої актуальності й у 

розвитку регіонів.  

Програма ґрунтується на аналізі стану національно-патріотичного виховання, 

враховує індикатори ефективності і ціннісні орієнтири, визначені Стратегією національно-

патріотичного виховання, затвердженою Указом Президента України від 18 травня 2019 

року № 286/2019, враховує комунікаційні цілі Концепції вдосконалення інформування 

громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 – 2020 роки, 

затвердженої Указом Президента України від 21 лютого 2017 року № 43/2017, спирається 

на Концепцію Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного 

виховання на період до 2025 року, схвалену розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 09 жовтня 2020 року № 1233-р, План дій щодо реалізації Стратегії національно-

патріотичного виховання на 2020 – 2025 роки, затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 09 жовтня 2020 року № 932, та Державну стратегію регіонального 

розвитку на 2021 – 2027 роки, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 05 

серпня 2020 року № 695, враховує засади державної політики щодо відновлення, 

збереження та вшанування національної пам’яті про боротьбу та борців за незалежність 

України у XX столітті, визначені Законами України «Про правовий статус та вшанування 

пам’яті борців за незалежність України у XX столітті», «Про засудження комуністичного 

та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 

пропаганди їхньої символіки», «Про визнання пластового руху та особливості державної 

підтримки пластового, скаутського руху», Постановою Верховної Ради України від  

12 травня 2015 року № 373-VIII «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді». 

Програма визначає головну мету, завдання, напрями та основну концепцію 

національно-патріотичного виховання, конкретизує шляхи, механізми та перелік основних 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286/2019#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286/2019#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/43/2017#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/43/2017#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/314-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/314-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/317-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/317-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/317-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/373-19


заходів з реалізації стратегічних завдань, їх виконавців, прогнозовані обсяги фінансового 

забезпечення.  

Програма має відкритий характер і може доповнюватися (змінюватися) в 

установленому законодавством порядку в разі, коли в період її виконання відбуватимуться 

зміни в законодавстві, державній політиці, реальній соціально-економічній ситуації в 

регіоні.  

 

ІІ. Визначення проблеми, на 

розв’язання якої спрямована Програма 

 

В останні роки національно-патріотичне виховання дедалі більше набуває 

характеру системної і цілеспрямованої діяльності органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, закладів освіти, організацій громадянського суспільства, 

громадян з формування у людини і громадянина високої національно-патріотичної 

свідомості, почуття відданості своїй Українській державі. 

З огляду особливої актуалізації питання виховання національно свідомого, духовно 

багатого та фізично здорового молодого покоління, основними складовими національно-

патріотичного виховання є: громадсько-патріотичне, військово-патріотичне та духовно-

моральне виховання.  

Проблеми бездуховності, недостатнього рівня виховання, соціальної 

невизначеності молоді, наявності насильства та злочинності свідчать про необхідність 

координації зусиль органів виконавчої влади, громадських, релігійних організацій та 

розроблення і прийняття Програми національно-патріотичного виховання. 

У сукупності духовних цінностей та загальнолюдських моральних якостей 

особистості особливе місце займають громадянська позиція людини та патріотизм. 

Відродження національної та громадянської самосвідомості, виховання 

патріотизму вимагає побудови нової системи національно-патріотичного виховання 

молоді.  

Моніторинг результатів реалізації програми показав збільшення показників 

розвитку ціннісного ставлення учнів до суспільства і держави у зв’язку із суспільними 

подіями, підкріплене заходами програми.  

Це свідчить про зростання соціальної активності підлітків, яка має патріотичне та 

громадянське спрямування; діти цікавляться історією своєї країни, беруть участь в 

ініціативах на підтримку армії, допомагають дітям та дорослим у кризових ситуаціях, 

висловлюють публічно свою патріотичну позицію, беруть участь у заходах із розвитку 

інфраструктури в місці проживання тощо. 

Показники ціннісного ставлення учнів 5 – 11 класів до історичних, культурних, 

духовних надбань рідного краю свідчать, що сучасна молодь достатньо високо оцінює 

свої можливості в дотриманні звичаїв і традицій свого народу, цікавиться історичними і 

культурними подіями свого краю.  

За роки реалізації ця програма продемонструвала як певні здобутки, так і дозволила 

виявити слабкі сторони та проблемні питання, що потребують пошуку нових шляхів 

вирішення. Проблемами, що потребують розв’язання, є: 

несистемний характер формування активної громадянської позиції для 

утвердження національної ідентичності громадян на основі духовних цінностей 

українського народу, національної самобутності; 

низький розвиток громадсько-патріотичного, військово-патріотичного та духовно-

морального виховання на основі суспільно-державних (національних) цінностей; 

наявність у суспільній свідомості розбіжностей про історичне минуле нації, що 

створює підґрунтя для просування несумісних із незалежністю держави місцевих 

ідентичностей та мовних конфліктів, що жодним чином не сприяє національній 



консолідації, суперечить принципам державності та соборності України і негативно 

позначається на здобутках українського національного державотворення; 

наявність у суспільній свідомості розбіжностей в уявленнях про історичне минуле, 

викликаних століттями бездержавності, тоталітарною добою, Голодомором 1932 – 1933 

років на більшій частині територій України і масовими голодами у 1921 – 1923 роках та у 

1946–1947 роках, нищенням української духовно-культурної спадщини та історичної 

пам'яті; 

відсутність системних дій держави та органів місцевого самоврядування на 

подолання постколоніальних, посттоталітарних і постгеноцидних наслідків в 

українському суспільстві, при формуванні української національної (громадянської) 

ідентичності; 

наявні наслідки деструктивного впливу на українське суспільство імперського, 

колоніального і комуністичного тоталітарного режимів; 

недостатня поінформованість населення про передумови, причини та  обставини 

збройної агресії Російської Федерації проти України, окупації Криму, підтримку 

Російською Федерацією збройного конфлікту в Донецькій і Луганській областях та 

намагання дестабілізувати ситуацію в інших регіонах України шляхом підтримки 

колаборації, сепаратизму, тероризму, масових заворушень та інформаційних атак; 

відсутність єдиної державницької місцевої інформаційно-просвітницької політики 

щодо національно-патріотичного виховання; 

необхідність гармонізації нормативно-правого регулювання, методик та 

управлінських практик у сфері формування громадянської позиції із законодавством та 

кращими практиками держав Європейського Союзу та держав – членів НАТО, зберігаючи 

в основі національні цінності і традиції; 

мала частка осіб, які готові до захисту територіальної цілісності та незалежності 

України; 

недостатній рівень поінформованості населення про зміст, завдання, форми 

реалізації державної політики в сфері національно-патріотичного виховання та їх 

можливості, зокрема дітей та молоді, в цій сфері; 

низький рівень поінформованості населення про зміст, завдання і ціннісні 

орієнтири діяльності громадських організацій національно-патріотичного спрямування; 

недостатній рівень охоплення населення Маловисківсщини, зокрема дітей та 

молоді, проєктами та заходами із національно-патріотичного виховання, забезпечення їх 

повноцінної участі в місцевих, районних, обласних та всеукраїнських проєктах і заходах 

національно-патріотичного виховання; 

низький рівень співпраці органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування з інститутами громадянського суспільства та впровадження вже 

існуючого механізму розвитку національно-патріотичного виховання; 

недостатня кількість інститутів громадянського суспільства у сфері національно-

патріотичного виховання, що мають свої осередки та постійно активно діють на території 

Маловисківської ТГ; 

відсутність досліджень щодо розвитку ціннісного національно-патріотичного 

виховання та сформованості національно-патріотичної свідомості на основі суспільно-

державних (національних) цінностей жителів  Маловисківщини. 

Отже, існує потреба у впровадженні цілісної загальнодержавної політики 

національно-патріотичного виховання в Маловисківській ТГ щодо формування 

української громадянської ідентичності, що сприятиме єдності та консолідації 

територіальних громад області і українського суспільства в цілому. 

Об’єктивними причинами виникнення зазначених проблем є: 

постколоніальні, посттоталітарні і постгеноцидні наслідки деструктивного впливу 

на формування національної (громадянської) свідомості українців; 



неподолані негативні наслідки послідовного імперсько-тоталітарного впливу на 

українське суспільство та етномаргіналізації українців, які призвели до знецінення 

суспільно-державних (національних) цінностей, внесення невизначеності в оцінку подій 

історичного минулого українського народу, сучасності і відсутності спільного бачення 

майбутнього; 

здійснення ситуативного, негативного зовнішнього та внутрішнього 

інформаційного впливу на громадян України в цілому і населення Маловисківської ТГ 

зокрема; 

слабкий інституційний розвиток інститутів громадянського суспільства 

національно-патріотичного спрямування, їх неготовність системно працювати для 

підвищення громадянської активності та формування української національної 

громадянської ідентичності на основі суспільно-державних (національних) цінностей на 

Маловисківщині чи залучати її жителів (перш за все дітей та молоді) до проєктів і заходів 

за межами області. 

Суб’єктивними причинами є: 

відсутність протягом періоду існування незалежної України загальнодержавної 

політики, довгострокового, послідовного, конструктивного плану дій та комплексу 

взаємозв’язаних завдань і заходів із проведенням постійного аналізу та моніторингу в 

процесі їх реалізації у сфері національно-патріотичного виховання і формування 

громадянської ідентичності, зокрема і в Маловисківській громаді; 

слабка координація і взаємодія між органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування, закладами освіти, культури, інститутами громадянського 

суспільства, молодіжними центрами, центрами національно-патріотичного виховання під 

час реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного виховання; 

особистісне несприйняття україноцентричних змін у гуманітарному просторі 

країни частиною державних службовців, посадовими особами органів місцевого 

самоврядування, учасниками інформаційної та освітньо-виховної сфери, вихованими в 

умовах пострадянської адміністративно-командної корумпованої системи державного 

управління і її деструктивного пост-тоталітарного ідеологічного спадку. 

Державна політика у сфері національно-патріотичного виховання на місцевому 

рівні потребує удосконалення з метою приведення у відповідність із потребами та 

викликами українського суспільства. 

Тому для розв’язання зазначених проблем необхідно провести системний аналіз 

викликів, що створюють загрози розвитку громадянської (національної) ідентичності, на 

основі суспільно-державних (національних) цінностей (самобутність, воля, соборність, 

гідність), здійснити перехід до комплексної моделі державної політики у сфері 

національно-патріотичного виховання в Україні, невід’ємною складовою якої мають стати 

зусилля і внесок фахівців сфери національно-патріотичного виховання в Маловисківській 

громаді, в якій кожен громадянин, зможе свідомо та дієво брати участь у прийнятті 

рішень, що позитивно впливають на національну безпеку держави, та забезпечити 

здійснення заходів відповідно до пріоритетів Програми, необхідних для утвердження 

національно-патріотичної свідомості населення відповідно до ціннісних орієнтирів та 

індикаторів ефективності Стратегії національно-патріотичного виховання. 

 
ІІІ. Мета та основні завдання Програми 

 

Метою Програми є удосконалення та розвиток цілісної загальнодержавної політики 

національно-патріотичного виховання на території Маловисківської громади шляхом 

формування та утвердження української національної громадянської ідентичності на 

основі єдиних суспільно-державних (національних) цінностей (самобутність, воля, 

соборність, гідність) і загальнолюдських цінностей, принципів любові і гордості за власну 

державу, її історію, мову, здобутки та досягнення у сфері культури, економіки, науки, 



спорту, дієве сприяння органам державної влади та органам місцевого самоврядування в 

захисті і охороні національної державності українського народу, готовність до захисту 

державної незалежності і територіальної цілісності України, зокрема українського 

кордону, усвідомлення громадянського обов’язку із розвитку успішної країни і 

територіальних громад та забезпечення власного благополуччя в ній. 

 

 
ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,  
заходи Програми та показники результативності. 

 

Єдність та незалежність України мають ключове значення для безпеки і 

стабільності в Європі. 

Щоб забезпечити майбутнє України як незалежної держави, не допустити 

подальшого розвитку збройних конфліктів і зробити так, щоб країна отримала максимум 

переваг від поглиблення стосунків з Європейським Союзом, необхідно діяти комплексно. 

Результати звіту щодо проведеного восени 2017 року Лондонським Королівським 

інститутом міжнародних відносин Chatham House дослідження «Боротьба за Україну» 

свідчать про необхідність патріотичної та військової волі для побудови самостійної, 

незалежної держави. Розбудова ефективної та відповідальної управлінської вертикалі з 

громадською підтримкою модернізації країни є питанням національної безпеки. 

Оптимальний варіант розв’язання передбачає формування цілісної 

загальнодержавної політики національно-патріотичного виховання, в основі якої є 

поєднання управлінської вертикалі з інститутами громадянського суспільства, в тому 

числі через роботу дорадчого органу, який координує розвиток сфери національно-

патріотичного виховання на міжвідомчому рівні, координаційних рад з питань 

національно-патріотичного виховання при місцевих держадміністраціях і органах 

місцевого самоврядування, центрів національно-патріотичного виховання з метою 

формування української національної громадянської ідентичності. Зазначений варіант 

також передбачає піднесення ролі громадянина в суспільно-політичному житті держави та 

становлення його як одного із ключових суб’єктів державної політики у сфері 

національно-патріотичного виховання; дієву співпрацю із залученням представників 

громадянського суспільства; активне залучення традиційного інституту сім’ї до 

національно-патріотичного виховання; утвердження суспільно-державних (національних) 

цінностей (самобутність, воля, соборність, гідність); фінансування проєктів і заходів з 

виконання Програми за рахунок державного, місцевого та інших бюджетів; створення 

умов для розвитку громадсько-патріотичного, військово-патріотичного, духовно-

морального виховання, науково-теоретичних і методичних засад національно-

патріотичного виховання; підвищення можливостей для обміну досвідом та успішними 

практиками у сфері національно-патріотичного виховання між регіонами України та 

країнами євроатлантичного простору. 

Оптимальний варіант розв’язання проблеми ґрунтується на основі принципів 

відкритості, рівності можливостей, реалістичності Програми, дієвому та відповідальному 

підході до виконання її заходів, а також безпосереднього залучення населення області і 

України в цілому, в тому числі осіб з інвалідністю, до її виконання незалежно від раси, 

кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного походження, 

майнового стану, місця проживання або інших ознак. 

 
V. Проведення оцінки соціально-гендерного впливу заходів Програми 
 

Від своєчасності і повноти сформованості психологічних рис мужності-жіночності 

багато в чому залежать впевненість в собі, цілісність переживань, визначеність установок, 

що визначає в майбутньому ефективність спілкування з людьми, відносин в сім'ї та 

колективі. Виховання молоді, повинне будуватися з урахуванням гендерних особливостей 



тих хто займається, актуалізуючи їх гендерні ролі, формуючи розуміння про призначення 

чоловіка і жінки в суспільстві.  

У сучасних умовах реформування системи освіти в Україні увагу акцентовано на 

необхідності вивчення та осмислення різних аспектів гендерної проблематики, зокрема, 

формування гендерної ідентичності молодого покоління в процесі розвитку. Одним з 

пріоритетних напрямів державної політики в розвитку основної школи є її спрямованість 

на виховання молоді різної статі, урахування вікових та статевих особливостей юнаків і 

дівчат у процесі формування цінностей та здорового способу життя. 

Цілісна загальнодержавна політика національно-патріотичного виховання в 

Маловисківськівській громаді повинна набути характеру системної і цілеспрямованої 

діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, закладів освіти, 

інститутів громадянського суспільства для формування у населення Маловисківщини 

української національної громадянської ідентичності, високої національно-патріотичної 

свідомості, почуття відданості своїй Українській державі. 

Надання переваги ціннісному самовизначенню та національному 

самоусвідомленню особистості, що передбачає увагу щодо повернення до власних 

витоків, національної виховної традиції, української ідентичності, державницького 

патріотизму, а також української мови, культури, народних звичаїв як чинників єдності 

нації та цілісного образу України. 

 

VІ. Очікувані результати реалізації Програми 

 

Виконання Програми дасть змогу: 

1. Збільшити рівень охоплення населення Маловисківщини заходами (проєктами), 

які формують українську громадянську ідентичність на основі суспільно-

державних (національних) цінностей (самобутність, воля, соборність, гідність). 

2. Збільшити відвідуваність закладів, що популяризують культурні та національно-

мистецькі традиції українського народу, а також експозицій музеїв, присвячених 

національно-визвольній боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України. 

3. Підвищити серед дітей та молоді рівень знань про видатних особистостей 

українського державотворення, визначних українських учених, педагогів, спортсменів, 

військових, підприємців, провідних діячів культури, мистецтв, а також духовних 

провідників українського народу. 

4. Стимулювати активну діяльність українських молодіжних громадських 

об’єднань, що заборонялись і переслідувались окупаційними, зокрема нацистським та 

радянським режимами. 

5. Збільшити кількість та якість культурних продуктів, спрямованих на 

національно-патріотичне виховання. 

6. Збільшити кількість і якість соціальної реклами з питань популяризації 

національно-патріотичного виховання, патріотичних соціокультурних цінностей. 

7. Забезпечити проведення конкурсів з національно-патріотичного виховання. 

8. Забезпечити збільшення кількості підготовлених фахівців національно-

патріотичного виховання та розвиток системи підготовки активістів, волонтерів, що 

займаються питаннями національно-патріотичного виховання. 

9. Збільшити чисельність молоді, готової до виконання обов’язку із захисту 

незалежності та територіальної цілісності України. 

10. Збільшити кількість заходів із вшанування героїв боротьби українського 

народу за незалежність і територіальну цілісність України. 

11. Покращити суспільно-політичну ситуацію в Маловисківській ТГ шляхом 

підняття національно-патріотичного духу. 

 

 



 

 

VІІ. Фінансове забезпечення реалізації Програми  

 

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету в межах 

бюджетних асигнувань, а також позабюджетних коштів та інших джерел, не заборонених 

законодавством. 

VІІІ. Строки та етапи виконання програми 

 

Формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості має 

здійснюватися на прикладах героїчної боротьби українського народу за утвердження 

суверенітету власної держави, ідеалів свободи, соборності, успадкованих, зокрема, від 

княжої доби, українських козаків, Українських Січових Стрільців, армій Української 

Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, учасників 

антибільшовицьких селянських повстань, Української повстанської армії, українців-

повстанців у сталінських концтаборах, учасників дисидентського руху та руху за 

відновлення незалежності України кінця  

1980-х – початку 1990-х років. Також національно-патріотичне виховання має 

здійснюватися на прикладах мужності та героїзму учасників революційних подій в 

Україні 2004, 2013 – 2014 років, Героїв Небесної Сотні, Збройних Сил України, учасників 

антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил у Донецькій та Луганській 

областях, спротиву окупації та анексії Автономної Республіки Крим Російською 

Федерацією. Урахування значущої ролі товариства «Просвіта» як загальнонаціональної 

організації.  

У національно-патріотичному вихованні важливо використати й виховний 

потенціал, пов’язаний із героїзмом українців, які боролися в арміях держав-учасниць 

антигітлерівської коаліції, рухах опору нацистській Німеччині та її союзникам під час 

Другої світової війни 1939 – 1945 років. 

Важливим чинником національно-патріотичного виховання є шанобливе ставлення 

до пам’яті про жертв комуністичного та інших тоталітарних режимів в Україні, зокрема 

жертв Голодомору, Голокосту, українців.  

Водночас важливою складовою національно-патріотичного виховання є поширення 

інформації про досягнення наших співвітчизників та їх внесок у скарбницю світової 

цивілізації, зокрема у сферах освіти, науки, культури, мистецтва, спорту, бізнесу та 

економіки, висвітлення внеску представників корінних народів та національних меншин 

України та громадян інших держав у боротьбу за державну незалежність і територіальну 

цілісність України, процес її державотворення, національну наукову, духовно-культурну 

спадщину. 

В основу системи національно-патріотичного виховання покладено ідеї зміцнення 

української державності як консолідуючого чинника розвитку суспільства, формування 

патріотизму та утвердження національних цінностей. 

З метою раціонального використання ресурсів Програма передбачає концентрацію 

зусиль за такими пріоритетами: 

Пріоритет 1. Формування української національної громадянської ідентичності – 

здійснення заходів, спрямованих на впровадження та утвердження суспільно-державних 

(національних) цінностей (самобутність, воля, соборність, гідність), розвитку 

національної громадянської ідентичності населення України. 

 

Пріоритет планується реалізовувати за такими напрямами: 

підвищення ролі української мови як національної цінності; 

проведення інформаційно-просвітницької роботи з метою донесення до жителів 

Маловисківщини змісту (суті) українських суспільно-державних (національних) цінностей 



(самобутність, воля, соборність, гідність) та ціннісних орієнтирів, зазначених у Стратегії 

національно-патріотичного виховання; 

подолання постколоніальних, постгеноцидних та посттоталітарних деструктивних 

наслідків у свідомості населення України; 

створення календаря заходів міського рівня, який враховує історичні події і дати 

українського державотворення, боротьби за незалежність України, а також учасників тих 

подій, що відбувалися на території Маловисківщини, чи пов’язані з вихідцями нашої 

області; 

популяризація та збереження культурної спадщини та культурних цінностей 

України в цілому і Маловисківщини зокрема; 

сприяння утвердженню традиційних сімейних цінностей та активне залучення сім’ї 

до процесу національно-патріотичного виховання; 

подолання мовно-культурної меншовартості жителів Маловисківщини, зокрема 

дітей та молоді; 

сприяння формуванню антикорупційної, політичної, правової, національної 

духовно-моральної та етичної форми суспільної свідомості; 

запобігання проявам дискредитації і профанації національно-патріотичних засад, 

ксенофобії, українофобії, расової та етнічної нетерпимості в засобах масової інформації, 

інтернет-ресурсах, творах культури і мистецтва; 

запобігання та профілактика негативних проявів поведінки, злочинності, 

наркоманії, алкоголізму серед дітей та молоді шляхом залучення дітей і молоді до участі в 

заходах і проєктах із національно-патріотичного виховання; 

забезпечення проведення проєктів і заходів національно-патріотичного 

спрямування, в тому числі приурочених до державних свят і важливих подій українського 

державотворення, на території громади; 

залучення учасників та ветеранів антитерористичної операції та операції 

Об’єднаних сил до процесів національно-патріотичного виховання; 

вшанування героїв Української Революції 1917 – 1921 років, Української 

Повстанської Армії і визначних подій періодів українського державотворення; 

підвищення рівня знань про видатних осіб українського державотворення, борців 

за незалежність України; 

підвищення активної участі громадян в освітянській, науковій, управлінській 

діяльності через призму державотворення та підняття престижу України на світовому 

рівні; 

залучення до системи національно-патріотичного виховання неформальних рухів 

молоді, зокрема футбольних вболівальників; 

сприяння інформуванню про обов’язки і права громадянина для підвищення 

правової культури українського суспільства; 

популяризація та збереження національного аудіовізуального продукту 

(національні фільми, кінохроніка, телепередачі, музичне відео тощо) національно-

патріотичного, морально-духовного та науково-освітянського тематичного спрямування в 

Україні та світі; 

підтримка розвитку сучасної художньої літератури національно-патріотичного 

спрямування. 

Пріоритет 2. Військово-патріотичне виховання – здійснення заходів, спрямованих 

на формування у громадян готовності до захисту України, громадського сприяння безпеці 

та обороні України та підвищення престижу військової і спеціальної державної служби, 

вшанування пам’яті захисників України. 

Пріоритет планується реалізувати за такими напрямами: 

формування оборонної свідомості (готовність громадянина до захисту України) 

населення України; 



популяризація і підвищення престижу військової та спеціальної державної служби, 

зокрема охорони державного кордону, участі в територіальній обороні тощо; 

розвиток військово-прикладного і службово-прикладного спорту, військової 

науково-технічної творчості та інновацій, залучення виховних методик національних 

видів бойових мистецтв (Бойовий Гопак, український рукопаш «Спас», рукопаш «гопак»), 

у відповідності із ціннісними орієнтирами та індикаторами ефективності Стратегії 

національно-патріотичного виховання; 

формування розуміння і підтримки жителями Маловисківсщини державної 

політики у сфері євроатлантичної інтеграції та практичних кроків щодо зближення з 

НАТО, зберігаючи в основі українські національні цінності; 

збільшення чисельності громадян (зокрема молоді), готових до виконання 

обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України, охорони 

державного кордону та набуття ними необхідних компетенцій із початкової військової 

підготовки; 

активне залучення громадян (зокрема молоді) до громадського сприяння безпеці і 

обороні України, охорони державного кордону, та набуття необхідних компетенцій у 

сфері безпеки і оборони; 

вшанування захисників України, які полягли в боротьбі за незалежність та 

територіальну цілісність України; 

формування шанобливого ставлення до героїв боротьби українського народу за 

здобуття незалежності України; 

сприяння розвитку військово-патріотичних виховних систем, проєктів і заходів, 

зокрема Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»); 

сприяння створенню та реалізації нової системи військово-патріотичного 

виховання та громадського сприяння безпеці та обороні України. 

Пріоритет 3. Формування науково-методологічних і методичних засад 

національно-патріотичного виховання – здійснення заходів, спрямованих на розвиток 

цілісної загальнодержавної політики національно-патріотичного виховання. 

Пріоритет планується реалізувати за такими напрямами: 

розроблення за участю наукових установ та представників інститутів 

громадянського суспільства методики, спрямованої на об’єднання суспільства навколо 

української державності та її майбутнього; 

розроблення та впровадження стандартів, показників та критеріїв ефективності 

національно-патріотичного виховання; 

підвищення рівня компетентностей особами, які працюють у сфері національно-

патріотичного виховання або долучаються до впровадження державної політики в 

зазначеній сфері в Маловисківській ТГ; 

впровадження системи підготовки та мотиваційних чинників для громадських 

активістів, які займаються питаннями національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді на території Маловисківської ТГ; 

розроблення рекомендацій для роботи центрів національно-патріотичного 

спрямування та інших організацій, що реалізують проєкти (заходи) з національно-

патріотичного виховання; 

включення проблематики національно-патріотичного виховання до дослідницьких 

програм та планів наукових установ і закладів освіти; 

Пріоритет 4. Підтримка та співпраця органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо національно-

патріотичного виховання. 

Пріоритет планується реалізувати за такими напрямами: 

підтримка та інформування населення Маловисківщини про діяльність українських 

молодіжних громадських об’єднань, що заборонялись і переслідувались окупаційними та 

радянським режимами, в тому числі українського пластового руху (Пласт), Спілки 



української молоді, що збереглися в закордонних українців та відновили свою діяльність в 

Україні із здобуттям незалежності; 

заохочення представників національно-патріотичних громадських організацій 

всеукраїнського рівня створювати свої осередки на території Маловисківської ТГ; 

організація та проведення конкурсів з визначення проєктів національно-

патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, для 

реалізації яких надається фінансова підтримка; 

розвиток напряму національно-патріотичного виховання у молодіжних центрах та 

закладах культури; 

залучення до заходів національно-патріотичного виховання дітей і молоді з 

особливими потребами, забезпечивши їм організаційну, методичну та фінансову 

підтримку у рамках інклюзивних проєктів. 

 

ХІХ. Координація та контроль за ходом виконання програми 

Основними напрямками контролю за реалізацією Програми є щоквартальна 

звітність виконкому міської ради та висвітлення ходу реалізації Програми в засобах 

масової інформації.  

. 

 
 

Керуючий справами виконавчого комітету                                                      

Маловисківської міської ради                                     Людмила ЛИННИК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





                                                                                                                                                                          Додаток № 3 

                                                                            До рішення виконкому                

                                                                            від  11.11.2021 р № 404 

 

Завдання і заходи з реалізації міської цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання  

на території Маловисківської міської ТГ на період 2022- 2025 року 

 

№ 
Найменування 

заходу 

Строк 

викон

ання 

Кількісні показники по роках 

Відповідальні за 

виконання 

Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнто

вні 

обсяги 

видаткі

в, тис. 

гривень 

В тому числі за роками, тис. 

гривень 

2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 

Пріоритет 1. Формування української громадянської ідентичності - здійснення заходів, спрямованих на впровадження та утвердження суспільно-

державних (національних) цінностей, розвиток громадянської ідентичності населення України 

1.  

Забезпечення 

організації та 

проведення заходів до 

визначних та 

пам’ятних дат, 

пов’язаним з історією 

боротьби за 

незалежність України; 

видатним 

особистостям 

2021 – 

2025 

роки 

50 50 50 50 50 

Відділ освіти, молоді 

та спорту,  

відділ культури та 

туризму 

ЗЗСО, 

ДЮЦ «Вись» 

 

Міський 

бюджет 
15 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 



№ 
Найменування 

заходу 

Строк 

викон

ання 

Кількісні показники по роках 

Відповідальні за 

виконання 

Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнто

вні 

обсяги 

видаткі

в, тис. 

гривень 

В тому числі за роками, тис. 

гривень 

2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 

українського 

державотворення, 

зокрема: 

- Дня Соборності 

України; 

- Дня пам’яті Героїв 

Крут; 

- Дня Державного 

Герба України; 

- Дня Героїв Небесної 

Сотні; 

- Міжнародного дня 

Місцеві 

бюджети 
- - - - - - 



№ 
Найменування 

заходу 

Строк 

викон

ання 

Кількісні показники по роках 

Відповідальні за 

виконання 

Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнто

вні 

обсяги 

видаткі

в, тис. 

гривень 

В тому числі за роками, тис. 

гривень 

2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 

рідної мови; 

- Днів пам’яті Тараса 

Шевченка; 

- Дня добровольця; 

- Дня перемоги над 

нацизмом у Другій 

Світовій війні; 

- Дня Європи; 

- Дня Матері; 

- Дня пам’яті жертв 

політичних репресій; 

- Міжнародного дня 

сім’ї; 

- Дня Героїв; 

- Дня Конституції 

України; 

- Дня заснування УПА 

- Дня Державного 

Прапора України; 

- Дня Незалежності 

України; 

- Дня захисника 

України; 

- Дня української 

писемності і мови; 

- Дня пам’яті жертв 

Голодоморів в 

Україні; 

- Дня Гідності та 

Свободи тощо. 

Інші 

джерела 
- - - - - - 



№ 
Найменування 

заходу 

Строк 

викон

ання 

Кількісні показники по роках 

Відповідальні за 

виконання 

Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнто

вні 

обсяги 

видаткі

в, тис. 

гривень 

В тому числі за роками, тис. 

гривень 

2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 

2.  

Проведення конкурсів 

письмових есе, 

фотографій та 

відеороликів, в тому 

числі у  соціальних 

мережах, на тему 

патріотизму 

2021 – 

2025 

роки 

 

5 5 5 5 5 

Відділ освіти, молоді 

та спорту,  

відділ культури та 

туризму, 

ЗЗСО, 

ДЮЦ «Вись» 

 

 

Міський 

бюджет 
18 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 

Місцеві 

бюджети 
- - - - - - 

Інші 

джерела 
- - - - - - 

3.  

Забезпечення 

проведення у закладах 

освіти тематичних 

уроків, виховних 

годин, лекцій, бесід 

конкурсів, тощо до 

Дня української 

писемності та мови, 

інших пам’ятних та 

державних свят за 

участю представників 

громадських 

об’єднань, воїнів 

АТО/ООС, 

представників 

управління патрульної 

поліції 

2021 – 

2025 

роки 

 

100 100 100 100 100 

Відділ освіти, молоді 

та спорту,  

відділ культури та 

туризму, 

ЗЗСО, 

ДЮЦ «Вись» 

 

Міський 

бюджет 
- - - - - - 

Місцеві 

бюджети 
- - - - - - 

Інші 

джерела 
- - - - - - 

4.  
Сприяння 

утвердженню 

2021 – 

2025 
5 5 5 5 5 

Відділ освіти, молоді 

та спорту,  

Міський 

бюджет 
- - - - - - 



№ 
Найменування 

заходу 

Строк 

викон

ання 

Кількісні показники по роках 

Відповідальні за 

виконання 

Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнто

вні 

обсяги 

видаткі

в, тис. 

гривень 

В тому числі за роками, тис. 

гривень 

2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 

традиційних сімейних 

цінностей та активне 

залучення сім’ї до 

процесу національно-

патріотичного 

виховання 

роки 

 

Відділ культури та 

туризму, 

ЗЗСО, 

ДЮЦ «Вись» 

 

Місцеві 

бюджети 
- - - - - - 

Інші 

джерела - - - - - - 

 Всього за 

пріоритетом 1 

       Міський 

бюджет 
33 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0 

Місцеві 

бюджети 
- - - - - - 

Інші 

джерела 
- - - - - - 

Пріоритет 2. Військово-патріотичне виховання - здійснення заходів, спрямованих на формування у громадян готовності до захисту України, 

громадського сприяння безпеці та обороні України та підвищення престижу військової і спеціальної державної служби, вшанування пам’яті 

захисників України 

5.  

Організація та 

проведення міського 

етапу Всеукраїнської 

дитячо-юнацької 

військово-

патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») 

(середня і старша 

групи) 

2021 – 

2025 

роки 

 

1 1 1 1 1 

Відділ освіти, молоді 

та спорту,  

ЗЗСО, 

ДЮЦ «Вись» 

 

Міський 

бюджет 
10 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Місцеві 

бюджети 
- - - - - - 

Інші 

джерела 
- - - - - - 



№ 
Найменування 

заходу 

Строк 

викон

ання 

Кількісні показники по роках 

Відповідальні за 

виконання 

Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнто

вні 

обсяги 

видаткі

в, тис. 

гривень 

В тому числі за роками, тис. 

гривень 

2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 

6.  

Забезпечення участі в 

обласному етапі 

Всеукраїнської 

дитячо-юнацької 

військово-

патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») 

(середня і старша 

групи) 

2021 – 

2025 

роки 

1 1 1 1 1 

Відділ освіти, молоді 

та спорту,  

ЗЗСО, 

ДЮЦ «Вись» 

 

 

Міський 

бюджет 
- - - - - - 

Місцеві 

бюджети 
- - - - - - 

Інші 

джерела 
- - - - - - 

 Всього за 

пріоритетом 2 

       

 

 

 

 

 

 

Міський 

бюджет 
10 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Місцеві 

бюджети 
- - - - - - 

Інші 

джерела 
- - - - - - 

Пріоритет 3. Підтримка та співпраця органів державної влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства 

щодо національно-патріотичного виховання 

7.  Організація та 

проведення семінарів, 

круглих столів, 

спрямованих на 

налагодження 

співпраці між 

органами місцевого 

2021 – 

2025 

роки 

 

5 5 5 5 5 

Відділ освіти, молоді 

та спорту,  

відділ культури та 

туризму, 

ЗЗСО, 

ДЮЦ «Вись» 

 

Міський 

бюджет 
10 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Місцеві 

бюджети 
- - - - - - 



№ 
Найменування 

заходу 

Строк 

викон

ання 

Кількісні показники по роках 

Відповідальні за 

виконання 

Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнто

вні 

обсяги 

видаткі

в, тис. 

гривень 

В тому числі за роками, тис. 

гривень 

2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 

самоврядування, 

громадськими 

об’єднаннями щодо 

національно-

патріотичного 

виховання молоді 

 

 

Інші 

джерела 
- - - - - - 

 Всього за 

пріоритетом 3 

       Міський 

бюджет 
10 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Місцеві 

бюджети 
- - - - - - 

Інші 

джерела 
- - - - - - 

 Всього за Програмою      Міський бюджет 53 12 12 13 13 13 

     Місцеві бюджети - - - - - - 

     Інші джерела - - - - - - 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                                                                                                           

Маловисківської міської ради                                                                                         Людмила ЛИННИК 
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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  11 листопада  2021 року           №  405 

 

м. Мала Виска 

 

Про погодження Програми розвитку 

земельних відносин на території 

Маловисківської міської територіальної 

громади  на 2022 – 2026 роки 

 

 

З метою забезпечення підвищення ефективності використання та охорони земель, 

організації та здійснення заходів із землеустрою, створення сприятливих умов для залучення 

інвестицій у пріоритетні галузі економіки територіальної громади, збільшення дохідної 

частини міського бюджету, керуючись ст..33, ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

                                                        ВИРІШИЛА: 
 

       1.Погодити  Програму розвитку земельних відносин на території Маловисківської 

міської територіальної громади  на 2022 – 2026 роки (далі – Програма), що додається. 

2. Начальнику відділу земельних відносин Цибульському І.А. внести Програму розвитку 

земельних відносин на чергове засідання сесії міської ради для затвердження та забезпечити 

виконання Програми відповідно до встановлених термінів. 

3.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 

Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                         Олександр БАКАЛІНСЬКИЙ       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



54 

 

Додаток № 1 

до рішення виконкому міської ради  

від 11.11.2021 № 405 

 

 

Програма  розвитку земельних відносин 

на території Маловисківської міської територіальної громади 

 на 2022 – 2026 роки 

 

1.Паспорт програми 

 

 

1. Ініціатор розроблення Програми Відділ земельних відносин Маловисківської 

міської ради 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа про 

розроблення Програми 

-  

3. Головний розробник Програми Відділ земельних відносин Маловисківської 

міської ради 

4. Співрозробники Програми - 

5. Відповідальний виконавець 

Програми  

Відділ земельних відносин Маловисківської 

міської ради 

6. Співвиконавці (учасники) 

Програми 

- 

7. Термін реалізації Програми 2022-2026 роки 

7.1. Етапи виконання Програми 

 

I етап - 2022 рік; 

II етап – 2023 рік; 

III етап –2024 рік; 

IV етап – 2025 рік; 

V етап – 2026 рік. 

8. Мета Програми Створення ефективного механізму регулювання 

земельних відносин та управління земельними 

ресурсами, підвищення ефективності 

використання земельних ділянок комунальної 

власності на території Маловисківської міської 

територіальної громади та збільшення 

надходжень до бюджету Маловисківської 

міської територіальної громади. 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього: 

8858,0 тис.грн. 

9.1. в тому числі кошти: 

- державного бюджету; 

- обласного бюджету; 

- бюджету Маловисківської  

міської територіальної громади; 

- з інших джерел фінансування. 

- 

- 

 

8858,0 тис.грн 

 

- 

10. Очікувані результати виконання - формування земельних ділянок під об’єктами 

водного фонду та інвестиційно привабливих 

земельних ділянок для подальшої можливої 

передачі прав оренди або продажу громадянам, 

юридичним особам на земельних торгах задля 
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раціонального використання земель 

комунальної власності Маловисківської міської  

територіальної громади та наповнення бюджету 

Маловисківської міської територіальної 

громади; 

- виявлення земельних ділянок, що не 

використовуються або використовуються без 

правовстановлюючих документів шляхом 

проведення інвентаризації та аудиту земель; 

- розроблення та введення в дію нової 

нормативної грошової оцінки земель      з  метою 

збільшення надходжень до бюджету 

Маловисківської міської територіальної 

громади; 

- забезпечення ведення самоврядного контролю 

за використання земель. 

11. Ключові показники 

ефективності 

 

- підвищення ефективності використання 

земельних ділянок комунальної власності 

Маловисківської міської  територіальної 

громади; 

-  збільшення надходжень від оренди та продажу 

земель комунальної власності Маловисківської 

міської територіальної громади; 

- вирішення питання раціонального 

використання земель, справедливого 

оподаткування, контролю за використанням та 

охороною земель. 

 

 

2.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма 

 

  Земля є одним із головних ресурсів життєдіяльності суспільства, територіальною 

основою для усіх видів діяльності людини та виробничим фактором багатьох галузей 

економіки. В соціально-економічному розвитку України земельним ресурсам завжди 

належала провідна роль.  

Створення ефективної системи управління земельними ресурсами передбачає гарантію 

прав власності та надійний захист прав володіння землею, підтримку заходів щодо 

раціонального використання та охорони земель, підвищення ефективності, планування 

землекористування в населених пунктах, проведення землевпорядних робіт при проведенні 

земельної реформи, збір та аналіз статистичних даних, зменшення кількості земельних 

спорів.  

Земельний фонд Маловисківської міської  територіальної громади налічує 38402,61 

гектарів землі. Питома вага із загальної кількості – землі сільськогосподарського 

призначення – 32626,42 га, землі житлової та громадської забудови – 1812,0 га, землі 

оздоровчого призначення – 0,61 га, землі природно – заповідного та іншого 

природоохоронного призначення – 45,7 га, землі рекреаційного призначення – 81,0 га, землі 

лісогосподарського призначення – 2151,13 га, землі водного фонду – 566,40 га, землі 

промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення – 1119,35 га. 

Використання та охорона земель є одним із пріоритетних напрямів державної політики 

у сфері природокористування і є невід’ємною умовою збалансованого економічного та 

соціального розвитку. Тому характер і масштаби земельних перетворень визначають темпи 

та ефективність розвитку  економіки, формування ринкових відносин. Проведення земельної 

реформи можливе шляхом місцевих програм з питань використання та охорони земель, які 
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визначають склад та обсяги першочергових заходів щодо використання й охорони земель, а 

також обсяги і джерела ресурсного забезпечення їх реалізації. 
 

3. Визначення мети програми 

 

Мета Програми розвитку земельних відносин на території Маловисківської міської 

територіальної громади на 2022 – 2026 роки (далі - Програма) - розробка організаційних, 

економічних та інших заходів, спрямованих на забезпечення збереження, раціонального 

використання земельних ресурсів та їх охорону, шляхом реалізації державної політики 

України щодо забезпечення сталого розвитку землекористування, захисту прав власників і 

користувачів земельних ділянок, а також для створення більш сприятливих умов для 

залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки Маловисківської територіальної 

громади, наповнення міського бюджету за рахунок сплати орендної плати або земельного 

податку за користування земельними ділянками та продажу земельних ділянок комунальної 

власності на конкурентних засадах (земельних торгах). 

 

4.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, показники результативності 

 

У зв’язку із проведенням земельної реформи в Україні та загалом для створення 

ефективного механізму регулювання земельних відносин та управління земельними 

ресурсами Маловисківської міської територіальної громади виникає необхідність проведення 

відповідних заходів організаційного характеру, без яких неможливе повноцінне 

функціонування та розвиток земельних відносин у громаді, а саме: 

4.1. Встановлення меж населених пунктів Маловисківської міської територіальної 

громади. Для забезпечення розвитку Маловисківської міської територіальної громади її 

інфраструктури, в умовах майбутньої забудови, необхідне встановлення меж населених 

пунктів, що дозволить створити територіальні умови для більш ефективного вирішення 

міською радою та її виконавчими органами питань місцевого значення, виходячи з інтересів 

населення, що приживають на території населених пунктів Маловисківської міської 

територіальної громади.   

Відповідно до Технічної документації щодо встановлення меж населеного пункту, 

розробленої Державним підприємством «Кіровоградський науково-дослідний та проектний 

інститут землеустрою» в 1991 році затверджено межі міста Мала Виска, загальною площею 

1646,01 га. 

Встановлення меж міста та інших населених пунктів Маловисківської міської 

територіальної громади дасть можливість створити повноцінне життєве середовище і 

сприятливі умови для територіального розвитку з урахуванням інтересів Маловисківської 

міської територіальної громади, упорядкування адміністративно-територіального поділу, 

ведення контролю за використанням і охороною земель, ефективного та раціонального 

використання земель комунальної власності міста. 

4.2. Інвентаризація земель. Інвентаризація земель проводиться з метою встановлення 

місця розташування об'єктів землеустрою, їхніх меж, розмірів, правового статусу, виявлення 

земель, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим 

призначенням, виявлення і консервації деградованих сільськогосподарських угідь і 

забруднених земель, встановлення   кількісних  та  якісних характеристик земель, необхідних 

для ведення державного земельного кадастру,  здійснення  державного  контролю  за  

використанням  та охороною  земель і прийняття на їх основі  відповідних рішень органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.  

Згідно з Порядком проведення інвентаризації земель, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 року № 476 «Про затвердження Порядку 

проведення інвентаризації земель та визнання такими, що втратили чинність, деяких 

постанов Кабінету Міністрів України об'єктами інвентаризації» є територія Маловисківської 

міської територіальної громади та окремі земельні ділянки.  
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На теперішній час у Маловисківській міській територіальній громаді є території, на 

яких необхідно першочергово провести інвентаризацію, а саме: вільні території промислових 

об'єктів, землі загального користування, землі колишніх колективних сільськогосподарських 

підприємств, зелені насадження населених пунктів, землі, що не використовуються або 

використовуються нераціонально. 

У зв'язку з тим, що одним із основних джерел надходження коштів до міського 

бюджету є надходження від плати за землю, проведення інвентаризації земель комунальної 

власності сприятиме наповненню міського бюджету за рахунок сплати орендної плати та/або 

земельного податку за користування землею. 

    4.3. Встановлення водоохоронних зон, прибережних смуг вздовж річок, навколо 

озер та інших водойм. Відповідно до інформації щодо земельного фонду України, 

оприлюдненої управлінням державного земельного кадастру Державного агентства 

земельних ресурсів України, води (території, що покриті поверхневими водами) займають 

4,0 % до загальної площі території України. 

На території Маловисківської міської територіальної громади під водами перебуває 

566,40 га, що складає близько 1,47 % до загальної площі території Маловисківської міської 

територіальної громади. 

Землі водного фонду відіграють значну соціально-економічну, екологічну і біосферну 

роль. Важливо відзначити ряд особливостей земель водного фонду. По-перше, виконуючи 

свою спеціальну функцію, вони служать захисним бар’єром водних об’єктів від шкідливої дії 

зовнішнього середовища, як природного, так і антропогенного характеру. По-друге, землі 

водного фонду призначені для збереження і раціонального використання гідроресурсів, 

виправдовуючи своє місце в екосистемі. По-третє, сама природа цих земель така, що вони 

служать вмістищем для водотоків і водоймищ, а також зоною їхнього водозбору. Саме в 

результаті цих особливостей землі водного фонду утворюють захисний природний 

(ландшафтний) бар’єр для водних об’єктів. 

Відповідно до статті 58 Земельного кодексу України до земель водного фонду належать 

землі, зайняті:  

а) морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними об'єктами, болотами, а 

також островами, не зайнятими лісами; 

б) прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм, крім 

земель, зайнятих лісами; 

в) гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також 

землі, виділені під смуги відведення для них; 

г) береговими смугами водних шляхів. 

Головними проблемними питаннями в галузі охорони, використання земель водного 

фонду є:  

- недотримання режиму обмеженої господарської діяльності в прибережних смугах та 

водоохоронних зонах, що безпосередньо впливає на стан земель водного фонду; 

- необґрунтована забудова заплав річок; 

- розорювання земель у межах прибережних захисних смуг до урізу води. 

Згідно зі статтею 61 Земельного кодексу України, прибережні захисні смуги є 

природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності. У 

прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється:  

а) розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення), а також 

садівництво та городництво; 

б) зберігання та застосування пестицидів і добрив; 

в) влаштування літніх таборів для худоби; 

г) будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у 

тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів; 

ґ) влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів 

виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо; 

д) миття та обслуговування транспортних засобів і техніки. 
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Для забезпечення сприятливого режиму водних об'єктів, попередження їх забруднення, 

засмічення і вичерпання, охорони поверхневих вод, збереження їхньої водності, необхідно 

розробити проект землеустрою щодо встановлення меж водоохоронних зон та прибережних 

захисних смуг водних об'єктів. Геодезичні роботи у цьому випадку є одними з 

найважливіших і найнеобхідніших, оскільки забезпечують однозначне визначення 

місцеположень об’єктів водного фонду у вибраній системі координат, визначення якісних, 

кількісних та правових характеристик. 

4.4. Нормативна грошова оцінка земель. Виходячи з грошової оцінки земель, 

визначається розмір плати за землю, що справляється у вигляді земельного податку або 

орендної плати. Нормативна грошова оцінка земель населеного пункту використовується для 

визначення розміру земельного податку, орендної плати, державного мита при спадкуванні, 

міні та даруванні земельних ділянок, втрат сільськогосподарського та лісогосподарського 

виробництва, а також при розробці показників і механізмів економічного стимулювання 

раціонального використання та охорони земель та здійснення самоврядного контролю. 

Оновлення проектної документації з нормативної грошової оцінка земель дасть змогу 

привести нормативну грошову оцінку населеного пункту у відповідність із реальними 

показниками вартості землі, які щорічно змінюються у зв'язку із інфляційними процесами, 

підвищенням цін, тарифів та іншими об'єктивними чинниками, Нормативна грошова оцінка 

земель, яка відповідає реальній вартості землі сприяє ефективному керівництву розвитком 

територій, оскільки плата за землю створює передумови її раціонального використання. 

4.5. Створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру. 

Організаційне забезпечення відділу земельних відносин не відповідає сучасним 

вимогам і потребує удосконаленню, відповідного матеріального і технічного забезпечення. 

Необхідно запровадити програмно-технічні комплекси на базі сучасних програмних 

засобів та геоінформаційних систем, автоматизовані бази даних про об'єкти кадастрового 

обліку, засоби захисту інформації, які забезпечать ефективну автоматизацію процесів 

формування, обліку, оцінки земельних ділянок та об'єктів нерухомого майна. 

Існує потреба передбачити забезпечення сумісності інформаційних систем, пов'язаних з 

формуванням, державним обліком, технічною інвентаризацією, оцінкою земельних ділянок 

та об'єктів нерухомого майна, реєстрацією прав на них, управлінням та розпорядженням 

нерухомістю, створенням системи електронного обміну відомостями. 

Для забезпечення ведення автоматизованої бази даних  на належному рівні постала 

необхідність у створенні автоматизованої системи на базі широкого використання сучасної 

комп’ютерної техніки. 

Реалізація завдань Програми, направлених на розв’язання проблем, та показники 

результативності забезпечуються шляхом виконання щорічних заходів з реалізації Програми, 

які наведені у Додатку 1 до Програми. 

 

 

5.Проведення оцінки соціально – гендерного впливу заходів Програми 

            На території Маловисківської міської  територіальної громади всього проживають 

15325 осіб, дана кількість осіб класифікується  

- за місцем проживання: міське  населення становить 10260 осіб, в сільських населених 

пунктах проживає 5065 осіб 

- за статтю:   6896  чоловіків і 8429 жінок  

- за віковою  категорією: економічно активне населення 7 812 осіб, 

діти дошкільного віку – 714 осіб, 

діти шкільного віку – 1 782 осіб, 

пенсіонери – 4 344 осіб. 

- за зайнятістю: 6035 осіб зайнятого населення  та 497 осіб безробітних 

              Заплановані заходи в межах реалізації Програми передбачають рівну участь як 

чоловіків так і жінок. Зацікавленими сторонами, на які буде мати вплив дана Програма  є 
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переважно  доросле населення, а саме  економічно активне населення 7 812 осіб та  особи 

пенсійного віку в кількості 4344 осіб не залежно від  віку, статі, стану здоров’я, політичних, 

релігійних та інших переконань.  

            Реалізація заходів Програми забезпечить рівні умови  та можливості  для 

представництва жінок та чоловіків, сприятиме ширшому задоволенню потреб різних груп 

жінок та чоловіків, забезпечить можливість  отримати гарантуванні права власності на 

землю, забезпечить земельно-кадастровою інформацією землекористувачів,органи державної 

влади, органи місцевого самоврядування . 

 

6. Очікувані результати виконання програми 

Внаслідок реалізації Програми очікується: 

- формування земельних ділянок під об’єктами водного фонду та інвестиційно 

привабливих земельних ділянок для подальшої можливої передачі прав оренди або продажу 

громадянам, юридичним особам на земельних торгах задля раціонального використання 

земель комунальної власності Маловисківської міської  територіальної громади та 

наповнення бюджету; 

- виявлення земельних ділянок, що не використовуються або використовуються без 

правовстановлюючих документів шляхом проведення інвентаризації та аудиту земель; 

- розроблення та введення в дію нової нормативної грошової оцінки земель з метою 

збільшення надходжень до бюджету Маловисківської міської територіальної громади; 

- забезпечення ефективності автоматизації процесів формування, обліку, оцінки 

земельних ділянок та об'єктів нерухомого майна. 

Реалізація Програми сприятиме повноцінному регулюванню земельних відносин та 

управлінню земельними ресурсами Маловисківської міської територіальної громади 

(додаток 2). 

 

7. Обсяги та джерела фінансування програми 

Програма виконується за рахунок бюджетних коштів та інших коштів не заборонених 

чинним законодавством. 

Виконання Програми в повній мірі можливе лише за умови стабільності фінансування.  

Ресурсне забезпечення Програми наведено у Додатку  3 до Програми. 

 

8. Строки та етапи виконання програми 

 

 Реалізація заходів за відповідними напрямками Програми передбачена  у період 2022-

2026 років у п’ять етапів: I етап - 2022 рік, IІ етап – 2023 рік, III етап – 2024 рік, ІV етап – 

2025 рік, V етап – 2026 рік.  

 

 

9. Координація та контроль за ходом виконання програми 

Координацію виконання Програми забезпечує відділ земельних відносин міської ради. 

Виконавцем програми визначено відділ земельних відносин Маловисківської міської ради.  

Щороку відділ земельних відносин Маловисківської міської ради інформує 

Маловисківську міську раду про хід реалізації Програми .  

Після закінчення строку реалізації Програми відділ земельних відносин 

Маловисківської міської ради готує підсумковий звіт про її виконання та надає на розгляд 

відповідної профільної комісії Маловисківської міської ради. 

Контроль за виконанням Програми здійснюється постійною комісією 

Маловисківської міської ради з питань з питань земельних відносин, природокористування, 
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планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища 

та благоустрою.   

Основні напрямки і заходи Програми  можуть коригуватися в період її дії. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради                                                      Людмила ЛИННИК  



 

    Додаток 1 

до Програми  

 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

№ 
З/ІІ 

Завдання Зміст заходів 

Цільова 
група 

(жінки/чо
ловіки 
різних 
груп) 

Термін 

виконан
ня 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Обсяги фінансування по роках, тис. гри. 

В
сь

о
г
о
 

Очікуваний 

результат 
2022 рік 2023    

рік 
2024    
рік 

2025     
рік 

2026 
рік  

     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16 

11 12 13 

20 

14 
 

15 

Завдання  

1. Розвиток 

земельних 

відносин 

 

 

 

 

Топографо-геодезична зйомка 

1:2000 (аерофотозйомка) та 

виготовлення генеральних 

планів с. Вишневе, с. Паліївка,  

с. Олексадрівка, с. Мануйлівка,  

с. Лозуватка 

 2022-

2026 

роки 

Відділ 

земельних 

відносин 

Бюджет 

Маловисківської 

міської 

територіальної 

громади 

500,0 700,0 1000,0 - - 2200,

0 

Виготовлення 

генеральних планів с. 

Вишневе, с. Паліївка, 

с. 

Олексадрівка,с.Мануй

лівка, с. Лозуватка 

2.  Розробка проектів землеустрою 

щодо встановлення (зміни) меж 

адміністративно-територіальних 

одиниці – м. Мала Виска, с. 

Миролюбівка, с. Вишневе, с. 

Паліївка, с. Олександрівка  

 2022-

2026 

роки 

Відділ 

земельних 

відносин 

Бюджет 

Маловисківської 

міської 

територіальної 

громади 

500,0 250,0 250,0 - - 1000,

0 

Розробка проектів 

землеустрою щодо 

встановлення (зміни) 

меж адміністративно-

територіальних 

одиниці – м. Мала 

Виска, с. 

Миролюбівка, с. 

Вишневе, с. Паліївка, 

с. Олександрівка  

3.  Інвентаризація земель 

населених пунктів (в межах) 

адмінбудівлі, школи, дитсадки 

та інше за межами населених 

пунктів 

 

 

 

 

2022-

2026 

роки 

 

Відділ 

земельних 

відносин 

Бюджет 

Маловисківської 

міської 

територіальної 

громади 

150,0 100,0 120,0 100,0 100,0 570,0 Проведення 

ннвентаризації земель 

населених пунктів  
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4.  Розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок під землями 

водного фонду, природно-

заповідного фонду, земель с/г 

призначення (для зміни 

цільового призначення), для 

продажу права оренди до 20,0 

га, виготовлення технічної 

документації щодо поділу 

земельних ділянок для продажу 

права оренди на земельних 

торгах 

 2022-

2026 

роки 

Відділ 

земельних 

відносин 

Бюджет 

Маловисківської 

міської 

територіальної 

громади 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розроблення проектів 

землеустрою щодо 

відведення земельних 

ділянок під землями 

водного фонду, 

природно-заповідного 

фонду, земель с/г 

призначення (для 

зміни цільового 

призначення), для 

продажу права оренди 

до 20,0 га, 

виготовлення 

технічної 

документації щодо 

поділу земельних 

ділянок для продажу 

права оренди на 

земельних торгах 

5.  Виготовлення технічної 

документації щодо експертної 

грошової оцінки землі для 

продажу земель комунальної 

власності (не с/х призначення) 

 2022-

2026 

роки 

Відділ 

земельних 

відносин 

Бюджет 

Маловисківської 

міської 

територіальної 

громади 

5,0 10,0 10,0 5,0 8,0 38,0 Виготовлення 

технічної 

документації щодо 

експертної грошової 

оцінки землі для 

продажу земель 

комунальної власності 

(не с/х призначення) 

6.  Проведення нормативної 

грошової оцінки земель 

населених пунктів в 2024-2026 

роки 

 2022-

2026 

роки 

Відділ 

земельних 

відносин 

Бюджет 

Маловисківської 

міської 

територіальної 

громади 

- 100,0 - 500,0 

 

 

 

 

 

 

- 600,0 Проведення НГО 

земель населених 

пунктів в 2024-2026 

роки 

7.  Встановлення меж 

територіальної громади 

 2022-

2026 

роки 

Відділ 

земельних 

відносин 

Бюджет 

Маловисківської 

міської 

територіальної 

громади 

- - 100,0 100,0 

 

 

 

 

- 200,0 Встановлення меж 

територіальної 

громади 
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8.  Введення посади адміністратора 

відповідних реєстрів (онлайн-

ресурсів) з земельних питань, 

архітектури та містобудування 

 2022-

2026 

роки 

Відділ 

земельних 

відносин 

Бюджет 

Маловисківської 

міської 

територіальної 

громади 

270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 1350,

0 

Введення посади 

адміністратора 

відповідних реєстрів 

(онлайн-ресурсів) з 

земельних питань, 

архітектури та 

містобудування 

9.  Виготовлення комплексного 

плану просторового розвитку 

території територіальної 

громади. Програмні та технічні 

засоби для забезпечення 

доступу до даних державного 

земельного кадастру 

 2022-

2026 

роки 

Відділ 

земельних 

відносин 

Бюджет 

Маловисківської 

міської 

територіальної 

громади 

- 600,0 600,0 600,0 600,0 2400,

0 

Виготовлення 

комплексного плану 

просторового 

розвитку території 

територіальної 

громади. 

Використання 

програмних засобів  

для доступу до даних 

земельного кадастру  

10.  Забезпечення ведення 

самоврядного контролю за 

використання земель (за 

держгеокадастром) 

 2022-

2026 

роки 

Відділ 

земельних 

відносин 

Бюджет 

Маловисківської 

міської 

територіальної 

громади 

- - - - - - Контроль за 

використання земель 

(за держгеокадастром) 

        

Всього : 1525,0 

 

2130,0 

 

2450,0 

 

1675,0 

 

1078,0 

 

8858

,0 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради                                                                           Людмила ЛИННИК
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Додаток 2  

до Порядку 

 

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ 

 

№ 
з/п 

Назва 

показника 

Одиниця 
    
виміру 

Вихідні дані 

на початок 

дії програми 

Етапи виконання програми 
II етап 

(20_-20_ 

роки) 

III етап 

(20_-20_ 

роки) 

2022 рік     2023 рік   2024 рік 2025 рік 2026 рік  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 І.   

1. 

Топографо-геодезична зйомка 1:2000 

(аерофотозйомка) та виготовлення 

генеральних планів с. Вишневе, с. Паліївка, 

с. Олексадрівка, с. Мануйлівка, с. Лозуватка 

 

 

         

Кількісні показники Одиниць 1 1 2 2     

 Показники затрат   Тис.грн.  500,0 700,0 1000,0 - -   

   

2. 

Розробка проектів землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж адміністративно-

територіальних одиниці – м. Мала Виска, с. 

Миролюбівка, с. Вишневе, с. Паліївка, с. 

Олександрівка  

 

         

Кількісні показники 

 

 

Одиниць 0           1             2           2     

Показники затрат   Тис.грн.  500,0 250,0 250,0 - -   

              

 

 
3. 

Інвентаризація земель населених пунктів (в 

межах) адмінбудівлі, школи, дитсадки та 

інше за межами населених пунктів 

 

 

         

Кількісні показники 

 

 

 

 

Одиниць  15 10 12 10 10   

Показники затрат   Тис.грн.  150,0 100,0 120,0 100,0 100,0   

4. 

Розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок під землями 

водного фонду, природно-заповідного 

фонду, земель с/г призначення (для зміни 

цільового призначення), для продажу права 

оренди до 20,0 га, виготовлення технічної 

документації щодо поділу земельних ділянок 

для продажу права оренди на земельних 

торгах 

         

Кількісні показники 

 

 

 

 

Одиниць  2 2 3 2 2   

Показники затрат   Тис.грн.  100,0 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

100,0 
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5. 

Виготовлення технічної документації щодо 

експертної грошової оцінки землі для 

продажу земель комунальної власності (не 

с/х призначення) 

         

Кількісні показники 

 

 

 

 

Одиниць  1 2 2 1 1   

Показники затрат   Тис.грн.  5,0 10,0 10,0 5,0 8,0   

6. 

Проведення нормативної грошової оцінки 

земель населених пунктів в 2024-2026 роки 

         

Кількісні показники 

 

 

 

 

Одиниць   2  14    

Показники затрат   Тис.грн.  - 100,0 - 500,0 

 

 

 

 

 

 

-   

7. 

Встановлення меж територіальної громади          

Кількісні показники 

 

 

 

 

Одиниць    2 2    

Показники затрат   Тис.грн.  - - 100,0 100,0 

 

 

 

 

-   

8. 

Введення посади адміністратора відповідних 

реєстрів (онлайн-ресурсів) з земельних 

питань, архітектури та містобудування 

         

Кількісні показники 

 

 

 

 

Одиниць  1       

Показники затрат   Тис.грн.  270,0 270,0 270,0 270,0 270,0   

9. 

Виготовлення комплексного плану 

просторового розвитку території 

територіальної громади. Програмні та 

технічні засоби для забезпечення доступу до 

даних державного земельного кадастру 

         

Кількісні показники 

 

 

 

 

Одиниць   1      

Показники затрат   Тис.грн.  - 600,0 600,0 600,0 600,0   

10. 

Забезпечення ведення самоврядного 

контролю за використання земель (за 

держгеокадастром) 

         

Кількісні показники 

 

 

 

 

Одиниць  - - - - -   

Показники затрат   Тис.грн.  - - - - -   

 

          

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради                                                           Людмила ЛИННИК     
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Додаток 3 

до Програми  

 

  

 

 РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ  

 

Обсяг коштів, що 

пропонується 

залучити на 

виконання програми 

Етапи виконання програми 

Всього 

тис. грн.  

I ІI 

 

ІІI 

 

IV 

2022 

рік 

2023 

рік 

2024 

рік 

2025 

рік 

2026 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 

Обсяг ресурсів, 

всього, 

у тому числі: 
1525,0 

 
2130,0 

 
2450,0 

 
1675,0 

 
1078,0 

 

8858,0 

Державний бюджет - - - - - - 

Обласний бюджет - - - - - - 

Бюджет 

Маловисківської 

міської територіальної 

громади 
1525,0 

 
2130,0 

 
2450,0 

 
1675,0 

 
1078,0 

 

 

8858,0 

Кошти інших джерел - - - - - - 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради                                                 Людмила ЛИННИК 
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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  11 листопада  2021 року           №  406 

 

м. Мала Виска 

 

 

 

Про виділення коштів на забезпечення заходів,   

пов’язаних з діяльністю Маловисківської  

міської ради у листопаді-грудні 2021 року 

    

      З метою фінансового забезпечення та належної організації заходів, 

пов’язаних з діяльністю Маловисківської міської ради у листопаді-грудні 2021 

року,   керуючись статтею 28, частиною 6 статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Програми фінансового 

забезпечення заходів, пов’язаних з діяльністю Маловисківської міської ради та 

представницьких витрат на 2021 рік виконавчий комітет Маловисківської 

міської ради,- 
  

ВИРІШИВ: 
  

1.Затвердити кошторис витрат для організації заходів у листопаді-грудні 

2021 року (додаток 1). 

2. Відділу бухгалтерського обліку міської ради видатки у сумі  23,5 тис грн. 

профінансувати за рахунок коштів, передбачених в міському бюджеті на 2021 

рік. 

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                         Олександр БАКАЛІНСЬКИЙ      
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   Додаток 1 

                                                                                      до рішення виконкому 

  від 11.11.2021 р. № 406 

 

Кошторис витрат  

на фінансування заходів, пов’язаних з діяльністю  

Маловисківської міської ради у листопаді-грудні 2021 року  

 

№ 

з/п 

Найменування видатків Витрати 

 (тис. грн.) 

1. 

 

Живі квіти для привітань, нагороджень та 

покладань (ювілеї та дні народження 

працівників, День пам’яті та примирення, 

День пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 

років) 

1500.00 

2. Придбання і виготовлення пам’ятних 

адрес 

1000.00 

3. Продукти, вода для організації заходів, 

прийомів та засідань  

1000.00 

4. Організація Новорічних свят 20 000.00 

 ВСЬОГО: 23 500.00 

 

  

 
  

  
  

Керуючий справами виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради                                             Людмила ЛИННИК 
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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  11 листопада  2021 року           №  407 

 

м. Мала Виска 

 

Про підготовку та проведення заходу 

з нагоди Міжнародного Дня людей 

з інвалідністю 

            

  

             З метою забезпечення належної організації підготовки та проведення в 

Маловисківській територіальній громаді заходів з нагоди Міжнародного Дня людей з 

інвалідністю,  згідно з комплексною  програмою  розвитку  культури, краєзнавства та  

туризму на 2021-2023 роки, від 28 січня 2021 року №188, керуючись ст.28, ст.32 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет Маловисківської   

міської ради,- 

 

 

ВИРІШИВ: 

 

     1.  Організувати та провести захід з нагоди Міжнародного Дня людей з інвалідністю 01 

грудня 2021 року (Ю.Рижикова).  

         2. Виділити кошти для підготовки та проведення відповідно до кошторису витрат 

(додаток 1). 

3. Централізованій бухгалтерії відділу культури та туризму Маловисківської міської 

ради профінансувати кошти з міського бюджету, які передбачені програмою розвитку 

культури, краєзнавства  та   туризму на 2021 рік. 

4.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                         Олександр БАКАЛІНСЬКИЙ       
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Додаток 1 

 до рішення виконкому  

від 11.11.2021р.  року № 407 

 

 

 

Кошторис витрат  

про виділення коштів для підготовки та проведення заходу 

з нагоди Міжнародного Дня людей з інвалідністю 

 

 

№ 

з/п 

                                Найменування заходів Витрати 

 (тис. грн.) 

Розпорядник 

коштів 

 

1 Матеріали для проведення майстер – класів, 

оформлення заходу 

1000 Відділ  

культури та  

туризму 

2. Солодощі, печиво для  дітей та  учасників  заходу 1000 Відділ  

культури та  

туризму 

 ВСЬОГО: 2000  

 

 

 

 

 

Керуючий  справами виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради                                                         Людмила ЛИННИК 
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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  11 листопада  2021 року           № 408  

м. Мала Виска 

 

Про підготовку та проведення заходів до  Дня 

Святого Миколая та відкриття новорічної ялинки 

 на центральній площі міста Мала Виска 

             

           

   З метою забезпечення належної організації підготовки та проведення в 

Маловисківській територіальній громаді заходів: Дня Святого Миколая,  відкриття 

новорічної ялинки на центральній площі міста, згідно з комплексною  програмою  розвитку  

культури, краєзнавства та  туризму на 2021-2023 роки, від 28 січня 2021 року №188, 

керуючись ст.28, ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий 

комітет Маловисківської  міської ради,- 

 

 

ВИРІШИВ: 

 

     1.  Організувати та провести заходи з нагоди Дня Святого Миколая та  відкриття 

новорічної ялинки на центральній площі міста Мала Виска (Ю.Рижикова).  

         2. Виділити кошти для підготовки та проведення заходів відповідно до кошторису 

витрат (додаток 1). 

3.Відділу культури та туризму Маловисківської міської ради профінансувати захід в 

межах кошторисних призначень, які передбачені програмою розвитку культури, краєзнавства  

та  туризму на 2021 рік. 

4.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                         Олександр БАКАЛІНСЬКИЙ       
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Додаток 1 

 до рішення виконкому  

від 11.11.2021р.  року № 408 

 

 

 

Кошторис витрат  

про виділення коштів для підготовки та проведення заходів: 

Дня Святого Миколая та відкриття новорічної ялинки 

на центральній площі міста Мала Виска 

 

 

№ 

з/п 

                                Найменування заходів Витрати 

 (тис. грн.) 

Розпорядник 

коштів 

 

1 Оформлення сценічних майданчиків для 

проведення  свят 

2000 Відділ  

культури та  

туризму 

2. Придбання подарунків, призів, нагород для 

проведення конкурсів  

3000 Відділ  

культури та  

туризму 

 ВСЬОГО: 5000  

 

 

 

 

 

Керуючий справами  виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради                                                         Людмила ЛИННИК 
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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  11 листопада  2021 року           №  409 

 

м. Мала Виска 

 

Про виділення компенсації фізичним особам, 

які надають соціальні послуги та проживають 

на території Маловисківської міської територіальної 

громади  

  
  

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

Маловисківської міської ради від 27 квітня 2021 року № 491 «Про затвердження Програми 

фінансування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги та проживають на 

території Маловисківської міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки», виконавчий 

комітет Маловисківської міської ради,-  

  

В И Р І Ш И В:  

  

1. Надати компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги та проживають 

 на території Маловисківської міської територіальної громади, згідно доданих списків на 

загальну суму 5 697,68 грн.  

  

2. Кошти, вказані в п. 1 даного рішення, виділити по коду 0113160 «Надання соціальних 

гарантій фізичним особам які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, 

особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим які не здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги».  

  

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                         Олександр БАКАЛІНСЬКИЙ       
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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  11 листопада  2021 року           № 410  

 

м. Мала Виска 

 

Про виділення матеріальної допомоги до  

Міжнародного дня осіб з інвалідністю   

 
  

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

Маловисківської міської ради  від 04 червня 2021 року № 606 «Програми соціального захисту 

малозабезпечених верств населення Маловисківської міської територіальної громади на 2021 

– 2023 роки» та з метою підтримки мешканців міської територіальної громади, які мають 

інвалідність, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,-  

  

В И Р І Ш И В:  

  

1. Надати матеріальну допомогу громадянам Маловисківської міської  

територіальної громади до Міжнародного дня осіб з інвалідністю, згідно 

доданих списків на загальну суму 98 100,00 (дев’яносто вісім тисяч сто 

гривеньн. 00 коп.).  

  

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

на соціальний захист».  

  

1. 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                   Олександр БАКАЛІНСЬКИЙ      
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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  11 листопада  2021 року           № 411  

 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження висновку 

опікунської ради Маловисківської 

міської ради про винесення Петренку 

Олександру Олександровичу, 

18.10.1972 р.н. попередження щодо 

належного виконання ним 

опікунських обов’язків   

 

 

Відповідно до підпункту 4 пункту б частини першої статті 34, статті 40  Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, Правил опіки 

та піклування, затвердженими наказом Державного комітету України у справах сім’ї та 

молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства 

праці та соціальної політики від 26.05.1999 року № 34/166/131/88, враховуючи депутатське 

звернення від 8 жовтня 2021 року № 3212 та протокол засідання опікунської ради 

Маловисківської міської ради від 21 жовтня 2021 року, № 2  виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради,- 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити висновок опікунської ради Маловисківської міської ради від 21 жовтня 

2021 року № 4 про винесення Петренку Олександру Олександровичу, 18.10.1972 р.н. 

попередження щодо належного виконання ним опікунських обов’язків.   

2. Контроль за виконанням 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                         Олександр БАКАЛІНСЬКИЙ       
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Додаток № 1 

До рішення виконкому 

№ 411 від 11.11. 2021 р 

 

ВИСНОВОК 

Опікунської ради Маловисківської міської ради про винесення  

 Петренку Олександру Олександровичу, 18.10.1972 р.н. попередження  

щодо належного виконання ним опікунських обов’язків   

 

На засіданні Опікунської ради Маловисківської міської ради від  21 жовтня 2021 року 

було розглянуто депутатське звернення, яке надійшло до Маловисківської міської ради 8 

жовтня 2021 року та зареєстроване за № 3212.  

У зверненні вказано, що Петренко Василь Олександрович перебуває в несприятливих 

життєвих обставинах – опікун не виконує обов’язків щодо утримання та догляду за ним. 

Петренко В.О. потребує влаштування до державного закладу, так як в сім’ї брата він не 

отримує достатнього харчування, лікування, догляду. В будинку брудно, не опалюється, 

немає предметів першої необхідності.  

На підставі депутатського звернення було здійснено виїзд по місцю проживанню 

опікуна для подальшого огляду житлово-побутових умов проживання. В зв’язку з 

відсутністю вдома опікуна та підопічного, комісією було складено відповідний акт. 

20.10.2021 року було здійснено повторний виїзд комісії по місцю проживанню опікуна 

за участі депутата Крила Олега Анатолійовича. В ході обстеження виявлено, в будинку не 

прибрано, брудно. Ліжко, на якому спить підопічний, знаходиться при вході у вітальню, 

місце розташування не зручне, постільна білизна брудна та не застелена. В будинку холодно.   

21 жовтня 2021 року було проведено засідання опікунської ради Маловисківської 

міської ради. 

 Вивчивши обставини даного питання, відповідно до Цивільного Кодексу України та 

Правил опіки та піклування, затверджених спільним наказом державного комітету у справах 

сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, 

Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 № 34/166/131/8888 

(зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.06.1999 за № 387/3680) опікунська рада 

Маловисківської міської ради вирішила: 

1. Винести опікуну Петренку Олександру Олександровичу, 18.10.1972 р.н. 

попередження про те, що в разі невиконання ним опікунських обов’язків,  на 

розгляд Комісії буде винесено питання про звільнення його від повноважень 

опікуна.  

2. Надати 30-денний термін для усунення недоліків, які були озвучені при огляді 

умов проживання. 

 

 Керуючий справами виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради                                                Людмила ЛИННИК 
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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  11 листопада  2021 року           № 412  

м. Мала Виска 

 

Про надання одноразової матеріальної 

допомоги гр. Горун В.І. 

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

         Розглянувши заяву гр. Горун Володимир Іванович (паспорт ЕА № 045325 виданий 14 

червня 1996 року Ленінським  РВ УМВС України в Кіровоградській області), який проживає 

у м. Мала Виска по вул. Шевченка, буд. № 7 а, кв.№ 75, 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 30.04. 2021 

року строком на 3 (три)  роки,  керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до Програми та Положення про надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської територіальної громади  на 2021 

- 2023 роки, затвердженої рішенням міської ради № 321 від 05 березня 2021 року, беручи до 

уваги протокол засідання комісії від 08.11.2021 року № 11, виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Надати гр. Горун Володимиру Івановичу одноразову матеріальну допомогу як 

громадянину, який виявив бажання проходити військову службу в ЗСУ та інших 

формуваннях за контрактом у розмірі 5000,00 (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                         Олександр БАКАЛІНСЬКИЙ       
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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  11 листопада  2021 року           № 413  

 

м. Мала Виска 

 

Про негайне відібрання дитини                  

від матері 

 

Розглянувши клопотання служби у справах дітей Маловисківської  міської ради та 

подані документи, щодо доцільності відібрання дитини  Островської Богдани Олександрівни, 

29.12.2009 року народження, від матері гр. Островської Тетяни Анатоліївни, 16.12.1979 року 

народження, встановлено: 

- гр. Островська Тетяна Анатоліївна, 16.12.1979 року народження, ухиляється від 

виконання батьківських обов’язків відносно доньки Островської Богдани Олександрівни, 

29.12.2009 року народження, не поважає дитину, не піклується про її здоров’я, фізичний, 

духовний та моральний розвиток, не виховує дитину у дусі поваги до прав та свобод інших 

людей, любові до сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини, не цікавиться її 

навчанням, не готує дитину до самостійного життя, систематично вживає алкогольні напої                       

зі сторонніми особами у присутності дитини, залишає сина без нагляду на тривалий час; 

- за місцем проживання гр. Островської Т.А., не створено умови для виховання та 

розвитку дитини. Кімнати в будинку потребують ремонтних робіт. Громадянка Островська 

Т.А., не бажає та не має наміру покращувати і пристосовувати умови для належного 

виховання та розвитку дитини, кошти з тимчасових заробітків, державної виплати       

(одинока матір) гр. Островська Т.А., використовує на придбання алкогольних напоїв, цигарок 

та власні потреби; 

- профілактична робота з гр. Островською Т.А., з приводу створення належних умов 

проживання сім’ї, виконання батьківських обов’язків відносно доньки та систематичне 

вживання алкогольних напоїв, не призвела до позитивного результату, що є загрозою для 

життя та здоров’я дитини Островської Б.О.; 

- 09.11.2021, службою у справах дітей Маловисківської міської ради, малолітню 

Островську Богдану Олександрівну, 29.12.2009 року народження, тимчасово влаштовано до 

сім’ї баби гр. Сипливої Галини Федорівни, 16.01.1956 року народження за адресою: вулиця 

Польова, 17, місто Мала Виска, Новоукраїнського району, Кіровоградської області. 

Згідно з викладеним, виходячи з інтересів дитини, керуючись                                   

частиною 2 статті 170 Сімейного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України 

від 24.08.2008 року № 866 зі змінами та доповненнями «Про діяльність органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», підпунктом 4 пункту «б» частини першої 
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статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради, -  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Зобов’язати начальника служби у справах дітей Маловисківської міської ради 

Захватихату П.В., негайно відібрати малолітню Островську Богдану Олександрівну, 

29.12.2009 року народження, від матері Островської Тетяни Анатололіївни, 16.12.1979 року 

народження, у зв’язку з виникненням безпосередньої загрози для життя та здоров’я дитини з 

боку матері. 

2. Тимчасово влаштувати малолітню Островську Богдану Олександрівну, 29.12.2009 

року народження, до сім’ї баби гр. Сипливої Галини Федорівни, 16.01.1956 року народження 

за адресою: вулиця Польова, 17, місто Мала Виска, Новоукраїнського району, 

Кіровоградської області. 

3. Контроль за виконанням 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                         Олександр БАКАЛІНСЬКИЙ       
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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  11 листопада  2021 року           №  414 
 

м. Мала Виска 

 

Про надання Бабенку О.В., 

24.02.2009р.н., статусу дитини, 

позбавленої батьківського 

піклування 
 

Розглянувши клопотання служби у справах дітей Маловисківської міської 

ради від 26.10.2021 № 320, «Про надання Бабенку Олександру Вікторовичу, 

24.02.2009 року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування», рішення Маловисківського районного суду від 07 вересня 2021 

року, яке набрало законної сили 08.10.2021: 

- про позбавлення гр. Бабенка Віктора Сергійовича, 16.08.1976 року 

народження, батьківських прав, паспорт серії ЕА номер 332108, реєстраційний 

номер облікової картки платника податку 2798720437, відносно Бабенка 

Олександра Вікторовича, 24.02.2009 року народження. 

Мати гр. Бабенко Людмила Петрівна, 21.06.1976 року народження,                            

померла 24.01.2020, свідоцтво про смерть серії І-ИД номер 269919 від 

24.01.2020,видане Тернопільським міськрайонним відділом реєстрації актів 

цивільного стану Південно-Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ), про що, 24.01.2020 складено 

відповідний актовий запис № 159. 

Дитина тимчасово влаштована та перебуває у КЗ «Центр соціально-

психологічної реабілітації дітей» Кіровоградської обласної ради, місто 

Кропивницький. 

Згідно з викладеним вище, виходячи з інтересів дитини, на підставі п. 23 

Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із 

захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
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від 24.09.2008 № 866  «Питання діяльності органів опіки та піклування, 

пов’язаної із захистом прав дитини», керуючись пп. 4, п. «б», ч. 1, ст. 34 Закону 

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

ради, - 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати Бабенку Олександру Вікторовичу, 24.02.2009 року народження, 

статус дитини, позбавленої батьківського піклування. 

2. Контроль за виконанням 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                         Олександр БАКАЛІНСЬКИЙ       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

 
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  11 листопада  2021 року           №  415 

м. Мала Виска 

 

Про доцільність цілодобового 

перебування дитини у                                     

КЗ «Новопразька спеціальна школа 

Кіровоградської обласної ради» на 

період 2021 – 2022 навчального року 

 

 

Розглянувши звернення гр. Казанак Алли Євгенівни, 02.04.1961 року народження, яке 

надійшло 22.09.2021 № К-1880-П до Маловисківської міської ради, щодо надання дозволу на 

цілодобове перебування прийомної дитини Бойко Надії Сергіївни, 20.06.2021 року 

народження, на період 2021 - 2022 навчального року у комунальному закладі «Новопразька 

спеціальна школа Кіровоградської обласної ради», селище міського типу Нова Прага, 

Олександрійського району, Кіровоградської області, витяг з протоколу засідання дев’ятої 

Комісії з питань захистку прав дитини Маловисківської міської ради від 21.10.2021, 

клопотання служби у справах дітей Маловисківської міської ради від 26.10.2021 №320                       

«Про доцільність цілодобового перебування дитини у КЗ «Новопразька спеціальна школа 

Кіровоградської обласної ради» на період 2021 – 2022 навчального року», враховуючи 

індивідуальні освітні потреби дитини, у зв’язку із наявністю у дитини розладу 

психологічного розвитку та інших порушень нервової системи, некласифіковані в інших 

рубриках. 

Виходячи з інтересів дітей, керуючись пп. 4 п. “б” ч. 1 ст. 34 Закону України                  

«Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 55 Закону України «Про освіту»,             

Законом України «Про повну загальну середню освіту», статтями 9, 12, 19 Закону України 

«Про охорону дитинства», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для 

дітей», статтею 19, частиною 3, статті 256
4 

Сімейного кодексу України, Порядком 

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

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання 

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

Кабінету міністрів України від 02.09.2020, № 853 «Деякі питання, пов’язані з реформуванням 

системи інституційного догляду та виховання дітей», п. 4, 5, 6, 7, 8 Порядку зарахування 

дітей на цілодобове перебування до закладів, які здійснюють інституційний догляд і 

виховання дітей затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020               

№ 586 «Деякі питання захисту дітей в умовах боротьби з наслідками гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», п. 17 положення                       

«Про затвердження положення про прийомну сім’ю» затвердженого постановою Кабінету 

https://ips.ligazakon.net/document/view/t200463?ed=2020_01_16
https://ips.ligazakon.net/document/view/t012402?ed=2019_06_06
https://ips.ligazakon.net/document/view/t012402?ed=2019_06_06
https://ips.ligazakon.net/document/view/z950020?ed=2017_01_19
https://ips.ligazakon.net/document/view/z950020?ed=2017_01_19
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp200586?ed=2020_06_01&an=29
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp200586?ed=2020_06_01&an=29
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp200586?ed=2020_06_01&an=29
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Міністрів України від 26.04.2002 № 565, «Конвенцією ООН про права дітей», положенням 

про Службу у справах дітей Маловисківської міської ради затвердженого рішенням сесії 

міської ради від 25 червня 2021 року № 698 та положенням про Комісію з питань захисту 

прав дитини, затвердженого рішенням сесії міської ради від 27 квітня 2021 року № 494, 

виконавчий комітет Маловисківської міської ради, –  

 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Вважати за доцільне, цілодобове перебування Бойко Надії Сергіївни, 20.06.2021 року 

народження у комунальному закладі «Новопразька спеціальна школа Кіровоградської 

обласної ради», на період 2021 - 2022 навчального року, у зв’язку із наявністю у дитини 

інвалідності (розладу психологічного розвитку та інших порушень нервової системи, 

некласифіковані в інших рубриках). 

2. Директору комунального закладу «Новопразька спеціальна школа Кіровоградської 

обласної ради»; 

- повідомляти гр. Казанак Аллу Євгенівну, 02.04.1961 року народження, гр. Казанак 

Олександра Анатолійовича, 16.06.1963 року народження, прийомних батьків малолітньої 

Бойко Надії Сергіївни, 20.06.2021 року народження, а також службу у справах дітей 

Маловисківської міської ради, про закінчення строку, індивідуального плану розвитку 

дитини, яка має особливі освітні потреби, індивідуальної програми реабілітації дитини з 

інвалідністю та актуальні потреби дитини; 

- погодити зі службою у справах дітей Маловисківської міської ради, влаштування 

Бойко Надії Сергіївни, 20.06.2011 року народження, на період 2021 - 2022 навчального року 

до комунального закладу «Новопразька спеціальна школа Кіровоградської обласної ради», на 

вихідні та святкові дні, крім канікул, але не частіше ніж один раз на два тижні у зв’язку із 

графіком роботи прийомного батька Казанак О.А.; 

- здійснювати моніторинг прибуття/вибуття Бойко Надії Сергіївни, 20.06.2021 року 

народження, яка перебуває цілодобово у закладі під час канікул, вихідних та святкових днів, 

та щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним, подавати до служби у справах дітей 

Маловисківської міської ради, відповідні аналітично-статистичні матеріали. 

3. Службі у справах дітей Маловисківської міської ради (Захватихата), отримавши 

інформацію про закінчення строку перебування дитини у закладі, спільно із суб’єктами 

соціальної роботи вивчити спроможність задовольнити потреби дитини у громаді за місцем 

проживання. 

4. Затвердити висновок Комісії з питань захисту прав дитини Маловисківської міської 

ради про надання погодження на цілодобове перебування малолітньої Бойко Надії Сергіївни, 

20.06.2011 року народження у комунальному закладі «Новопразька спеціалізована школа 

Кіровоградської обласної ради» на період 2021 – 2022 навчального року, на підставі витягу з 

протоколу засідання дев’ятої Комісії з питань захисту прав дитини Маловисківської міської 

ради від 21.10.2021 (згідно додатку 1). 

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

діяльності виконавчих органів ради, заступника голови Комісії з питань захисту прав дитини 

Маловисківської міської ради Жовтило А.В. 

 

Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                         Олександр БАКАЛІНСЬКИЙ       
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Додаток 1 

До рішення виконкому міської ради  

від 11.11.2021 рооку № 415 

 

ВИСНОВОК 

Комісії з питань захисту прав дітей Маловисківської міської ради 

про надання погодження на цілодобове перебування малолітньої Бойко Надії Сергіївни, 

20.06.2011 року народження у комунальному закладі 

«Новопразька спеціалізована школа Кіровоградської обласної ради» 

на період 2021 – 2022 навчального року 

 

На підставі письмового звернення гр. Казанак Олександра Анатолійовича, 17.03.1974 

року народження, що проживає та зареєстрована за адресою: вулиця Квіткова 83, місто Мала 

Виска, Кіровоградської області, яке надійшло до служби у справах дітей Маловисківської 

міської ради 22 вересня 2021 року та зареєстроване за № К-1880-П, щодо надання висновку 

служби у справах дітей Маловисківської міської ради, про можливість цілодобового 

перебування прийомної дитини» Бойко Надії Сергіївни, 20.06.2011 року народження на 

період 2021 – 2022 навчального року у комунальному закладі «Новопразька спеціалізована 

школа Кіровоградської області» у зв’язку із наявністю у дитини інвалідності (розладу 

психологічного розвитку та інших порушень нервової системи, некласифіковані в інших 

рубриках). 

Виходячи з інтересів дітей, керуючись пп. 4 п. “б” ч. 1 ст. 34 Закону України                  

«Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 55 Закону України «Про освіту»,             

Законом України «Про повну загальну середню освіту», статтями 9, 12, 19 Закону України 

«Про охорону дитинства», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для 

дітей», статтею 19, частиною 3, статті 256
4 

Сімейного кодексу України, Порядком 

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

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання 

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

Кабінету міністрів України від 02.09.2020, № 853 «Деякі питання, пов’язані з реформуванням 

системи інституційного догляду та виховання дітей», п. 4, 5, 6, 7, 8 Порядку зарахування 

дітей на цілодобове перебування до закладів, які здійснюють інституційний догляд і 

виховання дітей затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020               

№ 586 «Деякі питання захисту дітей в умовах боротьби з наслідками гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», п. 17 положення                       

«Про затвердження положення про прийомну сім’ю» затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 26.04.2002 № 565, «Конвенцією ООН про права дітей», положенням 

про Службу у справах дітей Маловисківської міської ради затвердженого рішенням сесії 

міської ради від 25 червня 2021 року № 698 та положенням про Комісію з питань захисту 

прав дитини, затвердженого рішенням сесії міської ради від 27 квітня 2021 року № 494. 

Беручи до уваги викладене вище. Служба у справах дітей Маловисківської міської 

ряди надає погодження на цілодобове перебування малолітньої Бойко Надії Сергіївни, 

20.06.2011 року народження у комунальному закладі «Новопразька спеціалізована школа 

Кіровоградської обласної ради» на період 2021 – 2022 навчального року. 

https://ips.ligazakon.net/document/view/t200463?ed=2020_01_16
https://ips.ligazakon.net/document/view/t012402?ed=2019_06_06
https://ips.ligazakon.net/document/view/t012402?ed=2019_06_06
https://ips.ligazakon.net/document/view/z950020?ed=2017_01_19
https://ips.ligazakon.net/document/view/z950020?ed=2017_01_19
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp200586?ed=2020_06_01&an=29
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp200586?ed=2020_06_01&an=29
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp200586?ed=2020_06_01&an=29
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Директору комунального закладу «Новопразька спеціальна школа Кіровоградської 

обласної ради»; 

- повідомляти гр. Казанак Аллу Євгенівну, 02.04.1961 року народження, гр. Казанак 

Олександра Анатолійовича, 16.06.1963 року народження, прийомних батьків малолітньої 

Бойко Надії Сергіївни, 20.06.2021 року народження, а також службу у справах дітей 

Маловисківської міської ради, про закінчення строку, індивідуального плану розвитку 

дитини, яка має особливі освітні потреби, індивідуальної програми реабілітації дитини з 

інвалідністю та актуальні потреби дитини; 

- погодити зі службою у справах дітей Маловисківської міської ради, влаштування 

Бойко Надії Сергіївни, 20.06.2011 року народження, на період 2021 - 2022 навчального року 

до комунального закладу «Новопразька спеціальна школа Кіровоградської обласної ради», на 

вихідні та святкові дні, крім канікул, але не частіше ніж один раз на два тижні у зв’язку із 

графіком роботи прийомного батька Казанак О.А.; 

- здійснювати моніторинг прибуття/вибуття Бойко Надії Сергіївни, 20.06.2021 року 

народження, яка перебуває цілодобово у закладі під час канікул, вихідних та святкових днів, 

та щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним, подавати до служби у справах дітей 

Маловисківської міської ради, відповідні аналітично-статистичні матеріали. 

Службі у справах дітей Маловисківської міської ради (Захватихата), отримавши 

інформацію про закінчення строку перебування дитини у закладі, спільно із суб’єктами 

соціальної роботи вивчити спроможність задовольнити потреби дитини у громаді за місцем 

проживання. 

Окрім цього, Службою буде подано клопотання на чергове засідання Комісії з питань 

захисту прав дитини Маловисківської міської ради з питанням, надання дозволу на 

цілодобове перебування малолітньої Бойко Надії Сергіївни, 20.06.2011 року народження у 

комунальному закладі «Новопразька спеціалізована школа Кіровоградської обласної ради» на 

період 2021 – 2022 навчальних років із подальшим затвердженням рішення на засіданні 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради. 

Рекомендувати виконавчому комітету Маловисківської міської ради, затвердити 

рішення «Про доцільність цілодобового перебування дитини у КЗ «Новопразька спеціальна 

школа Кіровоградської обласної ради» на період 2021 – 2022 навчального року» та висновок 

Комісії з питань захисту прав дитини Маловисківської міської ради від 21.10.2021. 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради                                                       Людмила ЛИННИК 
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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  11 листопада  2021 року           № 416  

 

м. Мала Виска 

 
Про встановлення опіки та призначення 

опікуна і затвердження висновку 

 

 

Розглянувши звернення гр. Міронової Алевтини Миколаївни, 28.08.1958 року 

народження, яке надійшло 19.10.2021, № М-2012-П, до Маловисківської міської ради, щодо 

доцільності встановлення опіки над онуками Мануйлович Анастасією Віталіївною, 

24.02.2010 року народження, Кузнєцовим Богданом Віталійовичем, 27.09.2012 року 

народження, які залишились без батьківського піклування, витяг з протоколу засідання 

дев’ятої Комісії з питань захистку прав дитини Маловисківської міської ради від 21.10.2021, 

клопотання служби у справах дітей Маловисківської міської ради від 26.10.2021 № 320                  

«Про встановлення опіки та призначення опікуна і затвердження висновку», рішення 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 07.10.2021 № 376 «Про надання 

Кузнєцову Б.В., 27.09.2012р.н., статусу дитини, позбавленої батьківського піклування», 

рішення виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 07.10.2021 № 377                   

«Про надання Мануйлович А.В., 24.02.2010р.н., статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування». 

Виходячи з інтересів дитини, відповідно до ст.ст. 243, 244, 247, 249                          

Сімейного кодексу України, ст.ст. 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67 Цивільного кодексу 

України, п.п. 3, 40, 42, 57 - 60 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, 

пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом 

прав дитини». 

Керуючись пп. 4 п. “б” ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Конвенцією ООН про права дітей», положенням про Службу у справах дітей 

Маловисківської міської ради затвердженого рішенням сесії міської ради від 25 червня    2021 

року № 698 та положенням про Комісію з питань захисту прав дитини, затвердженого 

рішенням сесії міської ради від 27 квітня 2021 року № 494, виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради, –  

 

 

ВИРІШИВ: 
 



87 
 

1.Встановити опіку над Мануйлович Анастасією Віталіївною, 24.02.2010 року народження, 

Кузнєцовим Богданом Віталійовичем, 27.09.2012 року народження, які залишились без 

батьківського піклування, які у відповідності до рішення виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради від 07.10.2021 № 376 «Про надання Кузнєцову Б.В., 

27.09.2012р.н., статусу дитини, позбавленої батьківського піклування», рішення виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради від 07.10.2021 № 377 «Про надання Мануйлович А.В., 

24.02.2010р.н., статусу дитини, позбавленої батьківського піклування» набули статусу дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

2.Призначити гр. Міронову Алевтину Миколаївну, 28.08.1958 року народження, опікуном 

Мануйлович Анастасії Віталіївни, 24.02.2010 року народження, Кузнєцова Богдана 

Віталійовича, 27.09.2012 року народження. 

3.Начальнику служби у справах дітей Маловисківської міської ради, ознайомити гр. 

Міронову Алевтину Миколаївну, 28.08.1958 року народження, з умовами встановлення опіки, 

правами та обов’язками, що виникають при встановленні опіки. 

4.Затвердити висновок Комісії з питань захисту прав дитини «Про доцільність встановлення 

опіки та призначення опікуна» на підставі витягу з протоколу засідання дев’ятої Комісії від 

21.10.2021, (згідно додатку 1). 

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

діяльності виконавчих органів ради, заступника голови Комісії з питань захисту прав дитини 

Маловисківської міської ради Жовтило А.В.. 

 

 

 

Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                         Олександр БАКАЛІНСЬКИЙ       
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Додаток № 1 

до рішення виконкому 

міської ради  від11.11. 

2021 року № 416 

 

 

ВИСНОВОК 

 

комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради про доцільність встановлення опіки над Мануйлович Анастасією 

Віталіївною, 24.02.2010 року народження, Кузніцовим Богданом Віталійовичем, 

27.09.2012 року народження, і призначення опікуна, гр. Міроновової Алевтини 

Миколаївни, 28.08.1958 року народження 

 

 На чергове засідання Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради від 11 листопада 2021 року на підставі письмового звернення 

гр. Міронової Алевтини Миколаївни, 28.08.1958 року народження, яке надійшло до 

Маловисківської ради 19.10.2021 № М-2012-П, щодо доцільності встановлення опіки над 

онуками Мануйлович Анастасією Віталіївною, 24.02.2010 року народження, Кузніцовим 

Богданом Віталійовичем, 27.09.2012 року народження, і призначення її гр.Міронової А.В. яка 

проживає та зареєстрована за адресою: вулиця Кудрівська, 55, місто Мала Виска, 

Кіровоградської області,опікуном. 

Громадянка гр. Міронова Алентина Миколаївна, 28.08.1958 року народження, 

уродженка села Солоділово, Камишловського району, Свердловської області, Росія. 

Паспорт серії ЕА номер 652389 виданий 10 серпня 1999 року, Маловисківським РВ УМВС 

України в Кіровоградській області. 

Громадянка України. Зареєстрована та проживає за адресою: вулиця Кудрівська, 55, місто 

Мала Виска, Кіровоградської області. 

Не одружена. 

На обліку управління соціального захисту Маловисківської районної державної 

адміністрації не перебуває, державні соціальні допомоги не отримує. 

Зареєстрована та перебуває на обліку в Головному управлінні ПФУ в Кіровоградській області 

і отримує пенсію. 

Отримує пенсію за віком сума виплат за період з березня 2021 року по червень 2021 

року, складає 1769,00 грн., з липня 2021 року по серпень 2021 року, складає 1854.00 грн. 

Відповідно до довідки департаменту інформаційних технологій за обліками МВС громадянка 

України гр. Міронова Алевтина Миколаївна, 28.08.1958 року народження, уродженка села 

села Солоділово, Камишловського району, Свердловської області, Росія. на території України 

станом на 06.09.2021, не знятої чи не погашеної судимості не має та в розшуку не перебуває. 

Згідно висновку стану здоров’я від 31.08.2021 медичні протипоказання не знайдено.  

Наркологічних, психіатричних захворювань у відповідності з поданими довідкою Серія 

12ЯЯТ № 036228 від 02.03.2021 року та сертифікатом Серія 12ЯЯТ № 481200 від 01.03.2021 

року не виявлено. 

Протипоказання нарколога, психіатра відсутні, що підтверджується відповідними 

сертифікатами. 

У відповідності з довідкою з місця проживання про склад сім’ї від 31.08.2021, № 2050, 

гр. Міронова Алевтина Миколаївна 28.08.1958 року народження, проживає разом з онуками 
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Мануйлович Анастасією Віталіївною, 24.02.2010 року народження, Кузніцовим Богданом 

Віталійовичем, 27.09.2012 року народження, за адресою: вулиця Кудрівська, будинок 55, 

місто Мала Виска, Кіровоградської області. 

Згідно копії домової книги прописки та реєстрації за адресою вулиця Кудрівська, 55, 

місто Мала Виска, Кіровоградської області, зареєстровані та проживають гр. Міронова 

Алевтина Миколаївна, 28.08.1958 року народження, гр.Кузніцова( Ленченко) Анна Сергіївна, 

1978 року народження, Міронов Олександр Сергійович, 1985 року народження, Кузнєцов 

Богдан Віталійович,2012 року народження, Мануйлович Анастасія Віталіївна, 2010 року 

народження. 

Відповідно до довідки – характеристики від 31.08.2021 № 2652, наданої виконавчим 

комітетом Маловисківської міської ради гр. Мануйлович Алевтина Миколаївнаі, 28.08.1958 

року народження, яка проживає та зареєстрована за адресою: вулиця Кудрівська, будинок 55, 

місто Мала Виска, Кіровоградської області, компрометуючі матеріали відносно                           

гр. Міронової А.М.., 28.08.1958р.н., відсутні. 

Громадянка Міронова Алевтина Миколаївна, 28.08.1958  року народження, у 

відповідності до договору купівлі-продажу,№ 1601 виданий 14.09.1994, державним 

нотаріусом Маловискісько нотаріальної контори, Кіровоградської області, є власником 

житлового будинку за адресою: вулиця Кудрівська, (Коротченка) будинок 55, місто Мала 

Виска, Кіровоградської області. 

Мотиви встановлення опіки полягають в тому, що малолітні, Мануйлович Анастасія 

Віталіївна, 24.02.2010 року народження та Кузнєцов Богдан Віталійович, 27.09.2012 року 

народження, були позбавлені батьківського піклування у відповідності до рішень 

Маловисківського районного суду Кіровоградської області від 05.08.2021,  яке набрало 

законної сили 07.09.2021, та рішення від 10.08.2021, яке набрало законної сили 10.09.2021, 

про позбавлення батьківських прав Кузніцової А.С. відносно малолітніх дітей Мануйлович 

А.В. та Кузнєцова Б.В., та у відповідності до рішення виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради  від 07.10.2021, № 376, № 377 «Про надання Кузнєцову Б.В., 07.10.2012 р.н., 

Мануйлович А.В., 24.02.2010р.н., статусу дитини, позбавленої батьківського піклування», 

набули статусу дітей, позбавлених батьківського піклування. 

На підставі заяви гр. Міронової Алевтини Миколаївни, 28.08.1958 року народження 

від 19.01.2021, «Про тимчасове влаштування онуків Мануйлович Анастасію Віталіївну, 

24.02.2010 року народження, Кузніцова Богдана Віталійовича, 27.09.2012 року народження, 

до її сім'ї», які залишились без батьківського піклування, та поданих документів, які 

надійшли до виконавчого комітету Маловисківської міської ради та наказу начальника 

служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради, № 1/в, 

№2/в від 19.01.2021  «Про тимчасове влаштування неповнолітніх дітей, які залишились без 

батьківського піклування», малолітніх дітей онуків Мануйлович Анастасію Віталіївну, 

24.02.2010 року народження, Кузніцова Богдана Віталійовича, 27.09.2012 року народження, 

до її сім'ї баби гр. Міронової А.М., 28.08.1958 року народження, яка проживає та 

зареєстрована за адресою: вулиця Кудрівська, 55, місто Мала Виска, Кіровоградської області 

на тимчасове проживання та виховання до прийняття рішення щодо визначення постійної 

форми влаштування дітей. 

Обстеживши умови проживання сім’ї гр. Міронової Алевтини Миколаївни, 28.08.1958 

року народження, матеріальне забезпечення, статус сім’ї, взаємовідносини в сім’ї і відповідні 

документи. 

Беручи до уваги, матеріальне забезпечення, статус, взаємовідносини між бабою гр. 

Міроновою А.М. та онуками Мануйлович А.В., Кузніцовим Б.В., враховуючи думку дітей та 

відповідні документи, й те, що опіка встановлюється з метою забезпечення особистих 
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немайнових прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх осіб, а також повнолітніх осіб, які за 

станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права та обов’язки. Опікун або 

піклувальник призначаються переважно з осіб, які перебувають у сімейних, родинних 

відносинах з підопічним, з урахуванням особистих стосунків між ними, можливості особи 

виконувати обов’язки опікуна чи піклувальників. 

З умовами встановлення опіки, правами та обов’язками, що виникають при 

встановленні опіки, гр. Міронова Алевтина Миколаївна 28.08.1958 року народження, 

ознайомлена. 

Керуючись підпунктом 4 пункту б частини першої статті 34, статтею 40 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в України», статтями 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63 

Цивільного кодексу України, Правилами опіки та піклування, затвердженими наказом 

Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, 

Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України 

від 26.05.1999 № 34/166/131/88. 

Комісія з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської міської ради, 

вважає за доцільне: 

- встановити опіку над Мануйлович Анастасією Вікторівною, 24.02.2010 року 

народження, Кузнєцовим Богданом Вікторовичем, 27.09.2012 року народження; 

- призначити опікуном гр. Міронову Алевтину Миколаївну, 28.08.1958 року 

народження. 

Рекомендувати виконавчому комітету Маловисківської міської ради прийняти та 

затвердити рішення «Про встановлення опіки та призначення опікуна» і затвердити висновок 

Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської міської ради. 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради                                               Людмила  ЛИННИК 
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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  11 листопада  2021 року           №  417 

м. Мала Виска 

 

Про попередження гр. Хавренко М.І., 

27.12.1990р.н., за ухилення від виконання 

батьківських обов’язків і затвердження 

висновку Комісії з питань захисту прав 

дитини від 21.10.2021 

 

Розглянувши клопотання служби у справах дітей Маловисківської міської ради                 

від 26.10.2021 № 320 «Про попередження гр. Хавренко, 27.12.1990р.н., за ухилення від 

виконання батьківських обов’язків», витяг з протоколу дев’ятого засідання Комісії з питань 

захисту прав дитини Маловисківської міської ради від 21.10.202, та подані документи. 

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, пп. 2
1
 п. «б» ч. 1 ст. 34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 164, ст. 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 дітей Маловисківської міської ради затвердженого 

рішенням сесії міської ради від 25 червня 2021 року № 698 та положенням про Комісію з 

питань захисту прав дитини, затвердженого рішенням сесії міської ради              від 27 квітня 

2021 року №, з метою соціально-правового захисту малолітніх дітей, виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради, - 

ВИРІШИВ: 

 

1. Попередити гр. Хавренко Марину Іванівну, 27.12.1990 року народження,                            

за ухилення від виконання батьківських обов’язків, відносно дітей Ніколаєвої Інни 

Романівни, 04.07.2011 року народження, Хавренко Анастасії Русланівни, 09.09.2013 року 

народження, Хавренко Софії Олександрівни, 16.09.2018 року народження, а саме: ч. 2, ч. 3,   

ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу України, піклування про дітей, 

слідкування за стан здоров’я, фізичним, духовним та моральним розвитком, поваги до прав 

дітей та її людської гідності, виховання в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові 

до своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини, готування їх до самостійного життя 

і обов’язок батьків утримувати дітей, що у відповідності з ч. 4, ст. 155,  п. 2, ч. 1                ст. 

164, ст. 180 Сімейного Кодексу України, є підставою позбавлення батьківських прав у 

судовому порядку. 

 

2. Встановити гр. Хавренко Марині Іванівні, 27.12.1990 року народження, термін у строк 

тридцяти робочих днів, починаючи з наступного дня проведення Комісії з питань захисту 
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прав дитини, з метою усунення причин ухилення та неналежного виконання батьківських 

обов’язків, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу 

України. 

3. Закріпити за сім’єю гр. Хавренко М.І., міждисциплінарну команду для організації 

соціального захисту дітей у складі: 

- спеціаліста служи у справах дітей Маловисківської міської ради Рудого С.І.; 

- фахівця з соціальної роботи Комунального підприємства «Маловисківський центр 

надання соціальних послуг», Горової О.В.; 

- завідувача Паліївської філії «Гімназія – ЗДО» Маловисківський ліцей імені                    

Г.М. Перебейноса, Грек Н.В.; 

- практикуючого психолога Паліївської філії «Гімназія – ЗДО» Маловисківський ліцей 

імені Г.М. Перебейноса; 

- класного керівника 5 класу Паліївської філії «Гімназія – ЗДО» Маловисківський ліцей 

імені Г.М. Перебейноса, Панасенко В.О.; 

- класного керівника 3 класу Паліївської філії «Гімназія – ЗДО» Маловисківський ліцей 

імені Г.М. Перебейноса, Ценцуру Т.І.; 

- медичної сестри Паліївської філії «Гімназія – ЗДО» Маловисківський ліцей імені                    

Г.М. Перебейноса; 

- інспектора ювенальної превенції Маловисківського відділу поліції, Перехрест І.І.. 

4. У разі невиконання даного рішення гр. Хавренко М.І., 27.12.1990р.н., Службі у 

справах дітей, подати на чергове засідання Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради клопотання, щодо доцільності позбавлення               

гр. Хавренко Марини Іванівни, 27.12.1990 року народження, батьківських прав відносно 

дітей Ніколаєвої Інни Романівни, 04.07.2011 року народження, Хавренко Анастасії 

Русланівни, 09.09.2013 року народження, Хавренко Софії Олександрівни, 16.09.2018 року 

народження, у сім’ї матері гр. Хавренко М.І., 27.12.1990р.н., у відповідності з п. 2, п. 4, ч. 1 

ст. 164 Сімейного Кодексу України зі подальшим вирішенням питання у судовому порядку. 

5. Затвердити висновок Комісії з питань захисту прав дитини, про попередження                 

гр. Хавренко Марини Іванівни, 27.12.1990 року народження, за ухилення від виконання                

ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу України, а саме, піклування про 

дітей Ніколаєву Інну Романівну, 04.07.2011 року народження, Хавренко Анастасію 

Русланівну, 09.09.2013 року народження, Хавренко Софію Олександрівну, 16.09.2018 року 

народження, слідкування за їх станом здоров’я, фізичним, духовним та моральним 

розвитком, поваги до прав дітей та їх людської гідності, виховання в дусі поваги до прав та 

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

готування їх до самостійного життя і обов’язок батьків утримувати дітей, утримування дітей 

до досягнення повноліття, що у відповідності з п. 2, ч. 1 ст. 164 Сімейного кодексу України,  є 

підставою позбавлення батьківських прав у судовому порядку на підставі витягу з протоколу 

засідання дев’ятої Комісії з питань захисту прав дитини Маловисківської міської ради від 

21.10.2021 (згідно додатку 1). 

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

діяльності виконавчих органів ради, заступника голови Комісії з питань захисту прав дитини 

Маловисківської міської ради Жовтило А.В. 

 

Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                         Олександр БАКАЛІНСЬКИЙ       
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Додаток № 1 

до рішення виконкому міської ради  

від 11.11.2021 року № 417 

   

ВИСНОВОК 

комісії з питань захисту прав дитини Маловисківської міської ради 

про попередження гр. Хавренко Марини Іванівни, 27.12.1990 року народження 

за ухилення від виконання батьківських обов’язків 

у порядку ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу України, відносно 

дітей Ніколаєвої Інни Романівни, 04.07.2011 року народження, 

Хавренко Анастасії Русланівни, 09.09.2013 року народження, 

Хавренко Софії Олександрівни, 16.09.2018 року народження 
  

 На засідання комісії з питань захисту прав дитини Маловисківської міської ради    

(далі - Комісія) від 21 жовтня 2021 року на підставі клопотання служби у справах дітей 

Маловисківської міської ради (далі - Служба), винесено питання, щодо винесення 

попередження гр. Хавренко Марині Іванівні, 27.12.1990 року народження, яка проживає з 

дітьми Ніколаєвою Інною Романівною, 04.07.2011 року народження, Хавренко Анастасією 

Русланівною, 09.09.2013 року народження, Хавренко Софією Олександрівною, 16.09.2018 

року народження, за адресою: вулиця Івана Богуна, 12, місто Мала Виска, Новоукраїнського 

району, Кіровоградської області, за ухилення від виконання батьківських обов’язків, а саме: 

ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу України, піклування про дітей, 

стан здоров’я, фізичний, духовний та моральний розвиток, поваги до прав дітей та їх 

людської гідності, виховання в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї 

сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини, готування їх до самостійного життя і 

обов’язок батьків утримувати дітей, що у відповідності з ч. 4, ст. 155, п. 2, ч. 1 ст. 164 

Сімейного Кодексу України, є підставою позбавлення батьківських прав у судовому порядку. 

У період часу з серпня по жовтень 2021 року, гр. Хавренко М.І., 27.12.1990 р.н., 

ухиляється від виконання батьківських обов’язків у порядку ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1,         

ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу України, піклування про дітей Ніколаєву Інну Романівну, 

04.07.2011 року народження, Хавренко Анастасію Русланівну, 09.09.2013 року народження, 

Хавренко Софію Олександрівну, 16.09.2018 року народження, слідкування за їх станом 

здоров’я, фізичним, духовним та моральним розвитком, поваги до прав дітей та їх людської 

гідності, виховання в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та 

родини, свого народу, своєї Батьківщини, готування їх до самостійного життя і обов’язок 

батьків утримувати дітей до досягнення ним повноліття, що у відповідності з ч. 4, ст. 155,     

п. 2, ч. 1 ст. 164 Сімейного Кодексу України, є підставою позбавлення батьківських прав у 

судовому порядку. 

Окрім цього, гр. Хавренко М.І., не влаштувала доньку Хавренко С.О., 16.09.2018р.н., 

до дошкільного закладу, не надає їй належного догляду та не приділяє уваги. В наслідок чого 

дитина позбавлена виховання та навчання в освітніх закладах. 

Сім’я гр. Хавренко М.І., проживає у будинку співмешканця. 

Власне помешкання у гр. Хавренко М.І., відсутнє. 

Будинок складається з однієї житлової кімнати, кухні та коридору. Опалення в 

будинку пічне. Дрова для опалення в наявності. Світло підключене. 

Присадибна ділянка оброблена. Ведеться підсобне господарство (свині). На подвір’ї 

прибрано, чисто. 
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 Під час неодноразових обстежень умов проживання сім’ї гр. Хавренко М.І., за місцем 

проживання, по вулиці Івана Богуна, 12, місто Мала Виска, Новоукраїнського району, 

Кіровоградської області, встановлено. 

 У будинку частково не створено умови для виховання та розвитку дітей. 

 З серпня по жовтень 2021 року, умови проживання в будинку не покращились.

 Двоє старших дітей відпочивають на одному дивані в кухні, в кімнаті біля печі де 

знаходиться стіл та стільці за якими сім’я харчується. Постільна білизна в наявності у 

зношеному стані. Місце для виконання домашніх завдань відсутнє. Одяг та взуття у 

малолітніх, в наявності, де які речі чисті нові, а деякі старі, зношені, брудні. 

 Санітарно-гігієнічні умови у межах норми. Продукти харчування в наявності у 

достатній кількості. 

 Станом на жовтень 2021 року, на обліку в Маловисківському районному центрі 

зайнятості, гр. Хавренко М.І., як така що шукає роботу не перебуває. 

 Сім’я проживає за рахунок державних соціальних допомог малозабезпеченим сім’ям, 

матері одиначки, тимчасових заробітків співмешканця. 

 Кошти отримані за рахунок державної допомоги гр. Хавренко М.І., використовуються 

на придбання одягу, взуття, їжі та оплати за світло. 

 Інший дохід в сім’ї відсутній. 

 Неодноразово з гр. Хавренко М.І., представниками Служби, спільно з фахівцями 

відділу з соціальної роботи КП «Центр надання соціальних послуг Маловисківської міської 

ради», представником відділу поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП, 

проводилась індивідуальна профілактична робота. 

 Сім’я гр. Хавренко М.І., з серпня 2021 року, перебуває на обліку Служби, як така, що 

опинилась у складних життєвих обставинах і знаходилась під соціальним супроводом. 

 Малолітня Ніколаєва Інна Романівна, 04.07.2011 року народження, була вилучена з 

сім`ї та поміщена до КЗ «Центр соціально-психологічної реабілітації для дітей» 

Кіровоградської обласної ради в місті Кропивницький у зв’язку із загрозою для життя та 

здоров’я дитини з боку матері гр. Хавренко М.І., де й перебуває по теперішній час. 

 У відповідності до поданої інформації з відділу поліції № 1 (м. Мала Виска), 

Новоукраїнського РВП, яка надійшла 20.10.2021 до служби у справах дітей Маловисківської 

міської ради, по факту завдання легких тілесних ушкоджень малолітній Ніколаєвій Інні 

Романівні, 04.07.2011 року народження у порядку ч. 1 ст. 125 КК України відносно матері   

гр. Хавренко М.І., 27.12.1990р.н. порушено кримінальне провадження, яке знаходиться на 

стадії досудового розгляду. 

 Враховуючи викладене вище та обставини, що сім’я гр. Хавренко М.І., усвідомила 

вчинене, взята під соціальний супровід та облік Служби, як така, що опинилась у складних 

життєвих обставинах у зв’язку з ухиленням від виконання батьківських обов’язків, і те, що 

гр. Хавренко М.І., виявила бажання змінити спосіб проживання та виховання дітей, 

керуючись ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, п. 2, ч. 1 ст. 164 ст. 180 Сімейного кодексу 

України, ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства», Конституцією України, Цивільним 

кодексом України, «Конвенцією ООН про права дітей», Законом України «Про місцеве 

самоврядування», постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 

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

положенням про Службу у справах дітей Маловисківської міської ради затвердженого 

рішенням сесії міської ради від 25 червня 2021 року № 698 та положенням про Комісію з 

питань захисту прав дитини, затвердженого рішенням сесії міської ради від 27 квітня 2021 

року № 494. 
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Комісія з питань захисту прав дитини Маловисківської міської ради, вважає за 

доцільне: 

1. Винести попередження гр. Хавренко Марині Іванівні, 27.12.1990 року народження, за 

ухилення від виконання ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу 

України, а саме, піклування про дітей Ніколаєву Інну Романівну, 04.07.2011 року 

народження, Хавренко Анастасію Русланівну, 09.09.2013 року народження, Хавренко Софію 

Олександрівну, 16.09.2018 року народження, слідкування за їх станом здоров’я, фізичним, 

духовним та моральний розвиток, поваги до прав дітей та їх людської гідності, виховання в 

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

своєї Батьківщини, готування їх до самостійного життя і обов’язок батьків утримувати дітей, 

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

позбавлення батьківських прав у судовому порядку. 

2. Встановити гр. Хавренко Марині Іванівні, 27.12.1990 року народження, термін у строк 

тридцяти робочих днів, починаючи з наступного дня проведення Комісії з питань захисту 

прав дитини, з метою усунення причин ухилення та неналежного виконання батьківських 

обов’язків, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу 

України. 

3. Закріпити за сім’єю гр. Хавренко М.І., міждисциплінарну команду для організації 

соціального захисту дітей у складі: 

- спеціаліста служи у справах дітей Маловисківської міської ради Рудого С.І.; 

- фахівця з соціальної роботи Комунального підприємства «Маловисківський центр 

надання соціальних послуг», Горової О.В.; 

- завідувача Паліївської філії «Гімназія – ЗДО» Маловисківський ліцей імені Г.М. 

Перебейноса, Грек Н.В.; 

- практикуючого психолога Паліївської філії «Гімназія – ЗДО» Маловисківський ліцей 

імені Г.М. Перебейноса; 

- класного керівника 5 класу Паліївської філії «Гімназія – ЗДО» Маловисківський ліцей 

імені Г.М. Перебейноса, Панасенко В.О.; 

- класного керівника 3 класу Паліївської філії «Гімназія – ЗДО» Маловисківський ліцей 

імені Г.М. Перебейноса, Ценцуру Т.І.; 

- медичної сестри Паліївської філії «Гімназія – ЗДО» Маловисківський ліцей імені   

Г.М. Перебейноса; 

- інспектора ювенальної превенції відділу поліції № 1 (м. Мала Виска), 

Новоукраїнського РВП, Перехрест І.І.. 

4. У разі невиконання гр. Хавренко М.І., 27.12.1990р.н., рекомендацій Комісії, Службі у 

справах дітей, подати на чергове засідання Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради клопотання, щодо доцільності позбавлення                

гр. Хавренко Марини Іванівни, 27.12.1990 року народження, батьківських прав відносно 

дітей Ніколаєвої Інни Романівни, 04.07.2011 року народження, Хавренко Анастасії 

Русланівни, 09.09.2013 року народження, Хавренко Софії Олександрівни, 16.09.2018 року 

народження, у сім’ї матері гр. Хавренко М.І., 27.12.1990р.н., у відповідності з п. 2, п. 4, ч. 1 

ст. 164 Сімейного Кодексу України зі подальшим вирішенням питання у судовому порядку. 

Рекомендувати виконавчому комітету Маловисківської міської ради, затвердити 

рішення «Про попередження гр. Хавренко М.І., 27.12.1990р.н., за ухилення від виконання 

батьківських обов’язків відносно дітей» і затвердити висновок Комісії з питань захисту прав 

дитини Маловисківської міської ради від 21.10.2021. 

  Керуючий справами виконавчого комітету 

 Маловисківської міської ради      Людмила ЛИННИК 
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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  11 листопада  2021 року           №  418 

 

м. Мала Виска 

 
Про внесення змін до рішення                     

№ 324 від 14 вересня 2021 року                   

та затвердження списків дітей,                    

які опинились у складних                       

життєвих обставинах і проживають                            

на території Маловисківської міської 

територіальної громади 

 

 

Розглянувши клопотання служби у справах дітей Маловисківської міської ради від 

26.10.2021 №320 «Про внесення змін до рішення № 324 від 14 вересня 2021 року та 

затвердження списків дітей, які опинились у складних життєвих обставинах і проживають                            

на території Маловисківської територіальної громади», витяг з протоколу засідання дев’ятої 

Комісії з питань захисту прав дитини Маловисківської міської ради від 21.10.2021. 

Керуючись статтями 140, 146 конституції України, пп. 4, п. «б», ч. 1, ст. 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про органи і служби 

справах дітей та спеціальні установи для дітей», постановою Кабінету Міністрів України 

«Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах» від 1 червня 2020 р. № 585, постановою Кабінету Міністрів України                     

«Про організацію надання соціальних послуг» від 1 червня 2020 р. № 587, положенням про 

Службу у справах дітей Маловисківської міської ради затвердженого рішенням сесії міської 

ради від 25 червня 2021 року № 698 та положенням про Комісію з питань захисту прав 

дитини, затвердженого рішенням сесії міської ради від 27 квітня 2021 року № 494, з метою з 

метою захисту та забезпечення реалізації прав, свобод дитини, виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради, - 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Маловисківської міської 

ради   № 324 від 14 вересня 2021 року «Про внесення змін до рішення № 170 від 

13 травня 2021 року та затвердження списку дітей, які опинились у складних 
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життєвих обставинах і проживають на території Маловисківської міської 

територіальної громади» та затвердити в новій редакції список дітей, які 

опинилися у складних життєвих обставинах і проживають на території 

Маловисківської міської територіальної громади (згідно додатку № 1). 

2. Контроль за виконанням 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                         Олександр БАКАЛІНСЬКИЙ       
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Додаток № 1 

до рішення виконкому 

від  11.11.2021 року № 418  

 

СПИСОК  

 

дітей, які опинились у складних життєвих обставинах і проживають на території 

Маловисківської міської територіальної громади станом на 21.10.2021 

 

№ 

п/п 
П.І.П. дитини 

Дата 

народження 

П.І.П. батьків, 

(опікунів, 

піклувальників, 

прийомних 

батьків) 

Адреса 

проживання 

Причини 

складних 

життєвих 

обставин 

1. 
Савіна Ольга 

Вікторівна 

09.11.2004р.

н. 

Савіна Інна 

Михайлівна, 

21.07.1983р.н. 

вулиця 

Петрича, 45 

«А», село 

Паліївка, 

Новоукраїнськ

ого району, 

Кіровоградсько

ї 

області 

низький 

виховний 

потенціал 

батьків 

ухилення від 

виконання 

батьківських 

обов’язків, 

систематичне 

вживання 

батьками 

алкогольних 

напоїв, сім’я в 

якій існує 

ризик передачі 

дітей до 

закладів для 

дітей-сиріт та 

дітей, які 

позбавлені 

батьківського 

піклування 

2. 

Савін 

Михайло 

Вікторович 

17.11.2008р.

н. 

3. 

Савіна 

Антоніна 

Вікторівна 

15.03.2013р.

н. 

4. 

Громчук 

Вікторія 

Олександрівн

а 

21.03.2007р.

н. 

Громчук 

Тетяна 

Миколаївна, 

07.02.1974р.н., 

вулиця 

Шкільна, 68, 

село Паліївка, 

Новоукраїнськ

низький 

виховний 

потенціал 

батьків 
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5. 

Заболотна 

Людмила 

Олександрівн

а 

15.04.2012р.

н. 

Заболотній 

Олександр 

Станіславович

, 

15.03.1982р.н. 

ого району 

Кіровоградсько

ї 

області 

ухилення від 

виконання 

батьківських 

обов’язків, 

сім’я в якій 

існує ризик 

передачі дітей 

до закладів для                 

дітей-сиріт та 

дітей, які 

позбавлені 

батьківського 

піклування 

6. 

Заболотний 

Ярослав 

Олександрови

ч 

09.09.2018р.

н. 

7. 

Корвяков 

Володимир 

Миколайович 

11.03.2015р.

н. 

Корвякова 

Олена 

Андріївна, 

05.09.1975р.н. 

вулиця О. 

Ковтуна 140, 

місто Мала 

Виска, 

Новоукраїнськ

ого району, 

Кіровоградсько

ї області 

подано позов 

про 

позбавлення 

матері гр. 

Корвякової 

О.А., 

батьківський 

прав відносно 

сина 

Корвякова 

В.М.,  за 

ухилення від 

виконання 

батьківських 

обов’язків 

8. 

Бобейко 

Вероніка 

Віталіївна 

29.06.2015р.

н. 
Бобейко 

Антоніна 

Михайлівна, 

18.02.1975р.н. 

Бобейко 

Віталій 

Григорович, 

12.12.1981р.н. 

вулиця 

Матросова, 12, 

кв. 2, місто 

Мала Виска,  

Новоукраїнськ

ого району, 

Кіровоградсько

ї 

області 

низький 

виховний 

потенціал 

батьків 

ухилення від 

виконання 

батьківських 

обов’язків, 

сім’я в якій 

існує ризик 

передачі дітей 

до закладів для 

дітей-сиріт та 

9. 

Бобейко 

Андрій 

Віталійович 

29.07.2009р.

н. 

10. 

Бобейко 

Катерина 

Віталіївна 

24.05.2004р.

н. 
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дітей, які 

позбавлені 

батьківського 

піклування 

12. 

Шупейко 

Сергій 

Володимиров

ич 

09.01.2006р.

н. 

Шупейко 

Наталія 

Іванівна, 

11.12.1985р.н. 

вулиця 

Київська, 44, 

місто Мала 

Виска, 

Новоукраїнськ

ого району, 

Кіровоградсько

ї області 

низький 

виховний 

потенціал 

матері 

ухилення від 

виконання 

батьківських 

обов’язків, 

сім’я в якій 

існує ризик 

передачі 

дитини до 

закладів для 

дітей-сиріт та 

дітей, які 

позбавлені 

батьківського 

піклування 

13. 

Шупейко 

Вадим 

Олександрови

ч 

04.05.2007р.

н. 

14. 

Шупейко 

Артем 

Дмитрович 

06.02.2010р.

н. 

15. 

Шупейко 

Крістіна 

Дмитрівна 

20.02.2013р.

н. 

16. 

Шупейко 

Анастасія 

Вікторівна 

16.11.2015р.

н. 

17. 

Шупейко 

Вікторія 

Вікторівна 

29.01.2019р.

н. 

18. 

Пантилєєва 

Таїсія 

Олександрівн

а 

03.05.2008р.

н. Пантилєєва 

Наталія 

Іванівна, 

22.01.1974р.н., 

Болотський 

Олександр 

Анатолійович, 

20.10.1968р.н. 

провулок 

Шкільний, 7, 

село 

Краснопілка,  

Новоукраїнськ

ого 

району, 

Кіровоградсько

ї 

області 

ухилення від 

виконання 

батьківських 

обов’язків, 

існує ризик 

позбавлення 

матері 

батьківських 

прав 

19. 

Пантилєєв 

Дмитро 

Олександрови

ч 

13.03.2014р.

н. 

20. 

Пантилєєв 

Гнат 

Олександрови

ч 

01.03.2014р.

н. 

21. 
Громчук  

Іван Іванович  01.07.2004р.н. Громчук 

Олена 

Ігорівна, 

27.01.1980р.н., 

Громчук Іван 

вулиця 

Матросова 123, 

місто Мала 

Виска, 

Новоукраїнськ

низький 

виховний 

потенціал 

батьків, 

ухилення від 

22. 
Громчук  

Каріна Іванівна  30.03.2007р.н. 

23. 
Громчук  

Віталій Іванович 24.09.2010р.н. 

24. Громчук  11.06.2013р.н. 
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Сергій Іванович Михайлович, 

01.01.1977р.н 

ого району, 

Кіровоградсько

ї області 

виконання 

батьківських 

обов’язків, 

існує ризик 

позбавлення 

батьківських 

прав 

25. 
Громчук  

Артем Іванович 11.05.2016р.н. 

26. 
Громчук Максим 

Іванович 17.03.2019р.н. 

27. 
Корнієнко Аліна 

Миколаївна 
06.06.2006р.н. 

Корнієнко Світлана 

Борисівна, 

05.06.1983р.н. 

вулиця 

Матросова 103, 

місто Мала 

Виска, 

Новоукраїнськ

ого району, 

Кіровоградсько

ї області 

низький 

виховний 

потенціал 

матері, 

ухилення від 

виконання 

батьківських 

обов’язків, 

існує ризик 

позбавлення 

батьківських 

прав 

28. 

Корнієнко 

Костянтин 

Миколайович 

15.04.2010р.н. 

29. 
Корнієнко Богдана 

Миколаївна 
25.02.2012р.н. 

30. 
Корнієнко Артем 

Миколайович 
15.12.2013р.н. 

31. 
Корнієнко Єва 

Миколаївна 
04.03.2020р.н. 

32. 
Ніколаєва Інна 

Олексіївна 
04.07.2011р.н. 

Хавренко Марині 

Іванівні, 

27.12.1990р.н. 

вулиця Івана 

Сухомлина, 12, 

місто Мала Виска, 

Новоукраїнського 

району, 

Кіровоградської 

області 

низький 

виховний 

потенціал 

матері, 

ухилення від 

виконання 

батьківських 

обов’язків, 

існує ризик 

позбавлення 

батьківських 

прав 

33. 
Хавренко Анастасія 

Русланівна 
09.09.2013р.н. 

34. 
Кубриш Ельіра 

Анатоліївна 
18.08.2009р.н. 

Опікун 

Клочко Любов 

Іванівна, 

26.06.1962р.н. 

вулиця О.Ковтуна, 

56, місто Мала виска, 

Новоукраїнського 

району, 

Кіровоградської 

області 

Сім’я в якій 

існує фізична 

загроза для 

опікуна з боку 

підопічної 
 

34 – дитини 

10 – сімей 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради                                                              Людмили ЛИННИК 
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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  11 листопада  2021 року           №  419 

 

м. Мала Виска 

 

Про надання дозволу  на 

проведення робіт по  видаленню 

зелених насаджень   за межами 

населеного пункту с.Мануйлівка   

Маловисківської міської 

територіальної громади 

  

 Розглянувши заяву: гр.  Атрашкової Надії Миколаївни №А-1733-П від 02.09.2021 року, 

кадастровий № 3523183200:02:000:0091 площею 6,07 га,   яку вона обробляє особисто, з 

проханням надати дозвіл на проведення підрізуванню гілок крайнього ряду полезахисної 

лісосмуги  та  вирубки   самосійних насаджень породи «Клен Американський» протяжністю 

134 м. та інших порід,  враховуючи  те, що самосійні насадження  породи «Клен 

американський» та інших порід  біля полезахисної  лісосмуги розрослись в напрямку  

земельних ділянок (паїв) на 2 метра та гілки крайнього ряду лісосмуги нагнуті в сторону 

вищевказаних  земельних ділянок (паїв) чим заважають проведенню повноцінного обробітку 

ґрунту  затіняють посіви та перешкоджають збору урожаю, враховуючи акт обстеження 

зелених насаджень № 18  від 08.09.2021 року та відповідно до додаткового обстеження 

проведеного міською радою спільно з старостою Мануйлівського старостинського округу  

Бараніком М.М. акт від 12.10.2021 року, відповідно до ст.30, ст.33 Закону України «Про 

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

пунктів», постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року №1045  «Про 

затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» та 

рішення сесії Маловисківської міської ради №488 від 27 квітня 2021 року «Про створення 

комісії з обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню на території 

Маловисківської міської ради», беручи до уваги пропозиції комісії при виконавчому комітеті 

міської ради щодо  доцільності проведення вищевказаних робіт, виконавчий комітет  

Маловисківської міської ради,- 
  

 

В И Р І Ш И В:    
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1. Надати гр.  Атрашковій  Надії Миколаївні дозвіл на проведення підрізуванню гілок 

крайнього ряду полезахисної лісосмуги  та  вирубки самосійних насаджень діаметром 

кореневої шийки до 5 см. породи «Клен Американський» та інших порід, яка знаходяться  

біля її земельної ділянки (пай) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

кадастровий № 3523183200:02:000:0091 площею 6,07 га.   

2. Попередити гр. Атрашкову Надію Миколаївну: 

 - дотримуватися правил безпеки при проведенні вищевказаних робіт; 

            - вищевказані роботи провести до 25.12.2021 року.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  старосту Мануйлівського 

старостинського округу Бараніка М.М. 

   

  

     

Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                         Олександр БАКАЛІНСЬКИЙ       
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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  11 листопада  2021 року           №  420 

м. Мала Виска 

 

Про надання дозволу  на проведення 

робіт по  видаленню зелених 

насаджень  на території м. Мала 

Виска  

 

Розглянувши колективну заяву  мешканців будинку № 59 по вул.Центральна в м.Мала 

Виска,   від 07  жовтня 2021 року вх. № Ко-1957-П, з  проханням провести обстеження   дерев 

на прибудинковій території, які своїм гіллям руйнують покрівлю будинку, на підставі акта 

обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню № 23  від 25 жовтня 2021 року, 

згідно висновку комісії якої дерева, які ростуть біля будинку своїм гіллям шкодять елементам 

будинку (покрівля, водовідвідні лотки тощо), комісія вирішила:  підрізати гілля у дерев 

породи «Каштан» в кількості 3 од., та «Липа» - 1 д., які ростуть в сторону багатоквартирного 

житлового  будинку,  по вул. Центральна, 59 в місті Мала Виска,  відповідно до ст. 30 Закону 

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

населених пунктів», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо охорони тваринного світу» №322-VIII від 9 квітня 2015 року, відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року №1045  «Про затвердження 

Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» та рішення  сесії 

Маловисківської міської ради №488 від 27 квітня 2021 року «Про створення комісії з 

обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню на території Маловисківської 

міської ради»,  беручи до уваги пропозиції комісії при виконавчому комітеті міської ради 

щодо  доцільності проведення вищевказаних робіт, виконавчий комітет  Маловисківської 

міської ради,- 

В И Р І Ш И В: 

 

1.Надати  дозвіл  КП «Мала Виска-МКП»  без оплати їх відновлювальної вартості на  

проведення   робіт  по  підрізуванню гілля у дерев породи «Каштан» в кількості 3 од., та 

«Липа» - 1 д., які ростуть в сторону багатоквартирного житлового  будинку,  по вул. 

Центральна, 59 в місті Мала Виска. 

 

2.Попередити керівника комунального підприємства «Мала Виска МКП»  Лисенка 

В.П. дотримуватися правил безпеки при проведенні вищевказаних робіт. 
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3. Територію на місці проведених робіт привести в належний санітарний стан. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

  

 

 

 

Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                         Олександр БАКАЛІНСЬКИЙ       
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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  11 листопада  2021 року                              №  421 

м. Мала Виска 

 

Про надання дозволу  на проведення 

робіт по  видаленню зелених 

насаджень  на території м. Мала 

Виска  

  

Розглянувши  заяву  гр.Сінельник Віти Іванівни по вул.О.Кошового 11, кв.4  в м.Мала 

Виска,   від  19  жовтня 2021 року вх. № С-2013-П/20, з  проханням провести обстеження    

дерева, який може завдати шкоди при падінні, на підставі акта обстеження зелених 

насаджень, що підлягають видаленню № 25  від 25 жовтня 2021 року, згідно висновку комісії   

виявили дерево, породи «Горіх» в кількості 1 од., яке знаходиться на близькій відстані від 

стіни будинку в якому проживають громадяни, дане дерево нахилене в сторону 

багатоквартирного житлового будинку, має розлогі бокові гілки, які нависають над 

покрівлею дому та знаходяться біля лінії ЛЕП, в зв’язку з його віковим станом та небезпекою 

падіння на житловий будинок та лінію ЛЕП,  комісія вирішила, видалити 1 - дерево породи  

«Горіх» по вул.О.Кошового 11, в місті Мала Виска,  відповідно до ст. 30 Закону України 

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

пунктів», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

охорони тваринного світу» №322-VIII від 9 квітня 2015 року, відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року №1045  «Про затвердження Порядку 

видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» та рішення  сесії 

Маловисківської міської ради №488 від 27 квітня 2021 року «Про створення комісії з 

обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню на території Маловисківської 

міської ради»,  беручи до уваги пропозиції комісії при виконавчому комітеті міської ради 

щодо  доцільності проведення вищевказаних робіт, виконавчий комітет  Маловисківської 

міської ради,- 

В И Р І Ш И В:  

 

1.Надати  дозвіл  КП «Мала Виска-МКП»  без оплати їх відновлювальної вартості на  

проведення   робіт  по  видаленню дерева породи «Горіх» в кількості 1 од.  по   

вул.О.Кошового 11, в місті Мала Виска. 

2. Попередити керівника комунального підприємства «Мала Виска МКП»  Лисенка 

В.П.: 
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-  дотримуватися правил охорони праці та безпеки при проведенні вищевказаних 

робіт; 

-  деревину спиляних дерев оподаткувати та надавати, згідно поданих заявок, 

структурним підрозділам міської ради за актом-приймання передачі; 

-  забезпечити наведення санітарного порядку в 5-денний термін після проведення 

робіт.  

 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.  

 

 

 

Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                         Олександр БАКАЛІНСЬКИЙ       
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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  11 листопада  2021 року                        №  422 

м. Мала Виска 

 

Про надання дозволу  на проведення 

робіт по  видаленню зелених 

насаджень  на території м. Мала 

Виска  

 

Розглянувши  заяву  гр.Швець Наталії Федорівни по провул.Авіаційний, 46/53 в м.Мала 

Виска,   від  18  жовтня 2021 року вх. № Ш-2003-П, з  проханням провести обстеження   

аварійного дерева, який може завдати шкоди, на підставі акта обстеження зелених насаджень, 

що підлягають видаленню № 24  від 25 жовтня 2021 року, згідно висновку комісії   виявили 

дерево, породи «Береза» в кількості 1 од., яке знаходиться в аварійному стані та повністю 

сухе, в зв’язку з його віковим станом  комісія вирішила, видалити аварійне дерево породи  

«Береза» по провул.Авіаційний, 46/53 в місті Мала Виска,  відповідно до ст. 30 Закону 

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

населених пунктів», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо охорони тваринного світу» №322-VIII від 9 квітня 2015 року, відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року №1045  «Про затвердження 

Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» та рішення  сесії 

Маловисківської міської ради №488 від 27 квітня 2021 року «Про створення комісії з 

обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню на території Маловисківської 

міської ради»,  беручи до уваги пропозиції комісії при виконавчому комітеті міської ради 

щодо  доцільності проведення вищевказаних робіт, виконавчий комітет Маловисківської  

міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В:  

 

1.Надати  дозвіл  КП «Мала Виска-МКП»  без оплати їх відновлювальної вартості на  

проведення   робіт  по  видаленню дерева породи «Береза» в кількості 1 од.  по   

провул.Авіаційний, 46/53  в місті Мала Виска. 

2. Попередити керівника комунального підприємства «Мала Виска МКП»  Лисенка 

В.П.: 

-  дотримуватися правил охорони праці та безпеки при проведенні вищевказаних 

робіт; 

-   
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- деревину спиляних дерев оподаткувати та надавати, згідно поданих заявок, 

структурним підрозділам міської ради за актом-приймання передачі; 

-  забезпечити наведення санітарного порядку в 5-денний термін після проведення 

робіт.  

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                         Олександр БАКАЛІНСЬКИЙ       
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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  11 листопада  2021 року                           № 423  

м. Мала Виска 

 

Про надання дозволу на виділення  

місця для родинного поховання 

     

       Керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.ст. 8, 25, 

30 Закону України «Про поховання та похоронну справу» та розглянувши заяву№ К-2002-П 

від 18.10.2021р. гр. Кручініної Віри Володимирівни про надання дозволу на виділення 

земельної ділянки для двох могил біля вже захороненого Кручініна Миколи Олександровича 

на території Центрального кладовища в м.Мала Виска для родинного поховання сім’ї 

Кручініних, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

 

                                                                В И Р І Ш И В : 

 

1. Надати дозвіл на виділення гр. Кручініній Вірі Володимирівні на території 

Центрального кладовища в м.Мала Виска в п’ятому ряду на ділянці № 7,  місця №15 та 

№ 16 для здійснення родинного поховання. 

2. Комунальному підприємству «Мала Виска МКП» здійснити заходи щодо виділення в 

натурі (на місцевості) вказаних ділянок шляхом встановлення відміток (стовбців, 

прапорців тощо) та забезпечити їх збереження. 

3. Після виділення місць, для родинного поховання, утримання в належному естетичному 

та санітарному стані могил, місць родинного поховання покладається на Заявника та 

здійснюється за рахунок власних коштів.  

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

      

Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                         Олександр БАКАЛІНСЬКИЙ       
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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  11 листопада  2021 року           № 424  

м. Мала Виска 

Про надання дозволу на розміщення 

зовнішньої реклами 4ДПРЗ Головного 

управління державної служби України  

з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській  

області  

     

         Керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12, 16 

Закону України «Про рекламу», рішенням Маловисківської міської ради №1644 від 25 липня 

2019 року «Про затвердження правил розміщення зовнішньої  реклами на території 

Маловисківської територіальної громади» та розглянувши заяву № К-2001-П від 18.10.2021 р. 

4 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області,  яке зареєстровано за адресою 

вул. Курчатова, 21, м. Новоукраїнка, Новоукраїнського району, Кіровоградської області, з 

проханням надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами за наступними адресами у м. 

Мала Виска: вул. Центральна, 69, вул. Центральна, 82, вул. Велігіна, 155 Б, виконавчий 

комітет Маловисківської міської ради,- 

 

                                                                В И Р І Ш И В : 

 

1.Надати дозвіл 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області на розміщення 

зовнішньої реклами (біл-борду) розміром 6м на 3м за адресою: м. Мала Виска, вул. 

Центральна, 69 на фасаді будівлі магазину «Маркет-РССТ» терміном на один рік. 

 

2.Надати дозвіл 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області на розміщення 

зовнішньої реклами (біл-борду) розміром 6м на 3м за адресою: м. Мала Виска, вул. 

Центральна, 82 на фасаді будівлі Будинку культури терміном на один рік. 

 

3.Надати дозвіл 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області на розміщення 

зовнішньої реклами (банеру) розміром 5,8м на 3,7м за адресою: м. Мала Виска, вул. Велігіна, 

155 Б на фасаді будівлі 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області терміном на 

п’ять років. 

 

4.Надати дозвіл 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області на розміщення 

зовнішньої реклами (сіті-лайт) розміром 1,8м на 1,2м за адресою: м. Мала Виска, вул. 

Велігіна, 155 Б  терміном на п’ять років.  
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5. ДПРЗ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області здійснити заходи щодо розміщення 

рекламної інформації. 

 

6.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                         Олександр БАКАЛІНСЬКИЙ  
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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  11 листопада  2021 року           № 425  

 

м. Мала Виска 

Про надання дозволу на розміщення 

зовнішньої реклами 4ДПРЗ Головного 

управління державної служби України  

з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській  

області  

     

       Керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12, 16 

Закону України «Про рекламу», рішенням Маловисківської міської ради №1644 від 25 липня 

2019 року «Про затвердження правил розміщення зовнішньої  реклами на території 

Маловисківської територіальної громади» та розглянувши заяву № К-2001-П від 18.10.2021 р. 

4 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області,  яке зареєстровано за адресою 

вул. Курчатова, 21, м. Новоукраїнка, Новоукраїнського району, Кіровоградської області, з 

проханням надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами за адресою вул. Велігіна, 155 Б,  

м. Мала Виска: виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

                                                                В И Р І Ш И В : 

1. Надати дозвіл 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області на розміщення 

зовнішньої реклами (біл-борду) розміром 6м на 3м за адресою: м. Мала Виска, вул. 

Велігіна, 155 Б на спеціальній конструкції строком на 6 (шість) місяців з подальшим 

виконанням вимог вказаних в рішенні сесії Маловисківської міської ради №172 від 

29.12.2020 року «Про надання дозволу Маловисківському районному відділу ДСНС на 

розроблення проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

загальною площею 3 кв.м. терміном на 10 років для розміщення білборда для соціальної 

реклами ДСНС України за адресою: вул.Велігіна, 155 Б в м.Мала Виска, 

Кіровоградської області за рахунок земель громадської забудови Маловисківської 

міської ради, Кіровоградської області» ; 

2. В разі невиконання пункту 1 рішення втрачає чинність. 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

    

 

Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                         Олександр БАКАЛІНСЬКИЙ       
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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  11 листопада  2021 року           №  426 

м. Мала Виска 

 

Про надання дозволу на встановлення 

пам’ятного знаку на міському  

кладовищі 

     

       Керуючись ст. 30, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Законами 

України «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону культурної спадщини» та 

розглянувши лист 22.10.2021р. № 1022/общ  Об’єднаної єврейської общини України про 

надання дозволу на встановлення пам’ятного знаку на міському кладовищі, виконавчий 

комітет Маловисківської міської ради,- 

 

 

                                                                В И Р І Ш И В : 

1. Надати дозвіл Об’єднаній єврейській общині України на встановлення пам’ятного 

знаку, на міському кладовищі, що знаходиться на території Маловисківської міської 

територіальної громади, за координатами: 48.65891, 31.61765, згідно поданого ескізу 

розміром 800х400мм.  

2. Комунальному підприємству «Мала Виска-МКП» координувати дії об’єднаній 

єврейській общині Україн щодо встановлення помятного знаку. 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

      

 

 

 Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                         Олександр БАКАЛІНСЬКИЙ       
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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 11 листопада 2021 року                                                           № 427 

                                                            

м. Мала Виска 

Про розгляд заяви  

ФОП «Пономар Людмила Тимофіївна» 

   

         

         Розглянувши заяву №П-2099-П від 02.11.2021 р. ФОП «Пономар Людмила Тимофіївна», 

зареєстрована в м. Знам’янка, Кіровоградська область, вул.Привокзальна, 17 кв.46. про 

надання дозволу на встановлення платіжного терміналу у приміщенні ЦНАП, з метою 

створення зручних умов для оплати адміністративних послуг відвідувачами ЦНАПу, 

керуючись ст. 29 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий 

комітет Маловисківської міської ради,- 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати дозвіл ФОП «Пономар Людмила Тимофіївна» на встановлення платіжного 

терміналу в приміщенні ЦНАПу за адресою: м.Мала Виска, вул.Центральна, 76              

(площею 1 м
2
). 

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 

Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                         Олександр БАКАЛІНСЬКИЙ       
 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

 

 
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   11 листопада 2021 року                                         № 428 

                                                              

м. Мала Виска 

 

Про розгляд заяви  

ФОП «Пономар Людмила Тимофіївна» 

   

         

         Розглянувши заяву №П-2100-П від 02.11.2021 р. ФОП «Пономар Людмила Тимофіївна», 

зареєстрована в м. Знам’янка, Кіровоградська область, вул.Привокзальна, 17 кв.46 . про 

надання дозволу на встановлення платіжного терміналу у приміщенні КНП «Маловисківська 

лікарня», з метою створення зручних умов для оплати послуг відвідувачами КНП « 

Маловисківська лікарня», керуючись ст. 29 Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл ФОП «Пономар Людмила Тимофіївна» на встановлення платіжного 

терміналу в приміщенні КНП «Маловисківська лікарня»  за адресою м.Мала Виска, 

вул.Шевченка, б.64 площею 1 кв.м.. 

2. Координацію дій щодо встановлення платіжного терміналу у приміщенні КНП  

   «Маловисківська лікарня»  покласти на головного лікаря КНП «Маловисківська  

    лікарня» Чурпія К.Л. 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                         Олександр БАКАЛІНСЬКИЙ       
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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  11 листопада  2021 року           № 429  

м. Мала Виска 

 

Про уповноваження  інспектора з  

благоустрою щодо складання протоколів 

 про адміністративне правопорушення, 

 затвердження порядку та бланків 

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

 

З метою забезпечення належної роботи з контролю за дотриманням вимог 

статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, керуючись 

підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 38, частиною шостою статті 59 

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

Маловисківської  міської ради ,- 

ВИРІШИВ: 

1.Уповноважити інспектора з благоустрою КП «Мала Виска МКП» складати 

протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 150, 152, 154,  160, 175-1 

КУпАП. 

2.Затвердити Порядок проведення перевірок інспектором з благоустрою КП «Мала 

Виска МКП» згідно з додатком 1; 

3. Затвердити зразок протоколу про адміністративні правопорушення згідно з 

додатком 2. 

4.Затвердити зразок журналу реєстрації протоколів про адміністративні 

правопорушення згідно з додатком 3. 

5.  Затвердити зразок припису про усунення порушення Правил благоустрою 

території Маловисківської міської територіальної громади згідно з додатком 4.   

6. Рішення виконавчого комітету № 224 від 11.08.2016 визнати таким, що втратило 

чинність. 

   
Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                         Олександр БАКАЛІНСЬКИЙ                                                                                                                  
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                                                                              Додаток № 1 

                                                                                                до рішення виконкому 

   від 11.11.2021 № 429 

ПОРЯДОК  

ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК ІНСПЕКТОРОМ  

ІЗ БЛАГОУСТРОЮ КП «Мала Виска МКП» 

1.1.Інспектор має право брати участь у спільних рейдах та перевірках з 

санітарно-епідеміологічною службою й іншими службами. Графік зазначених 

спільних рейдів і перевірок затверджується виконкомом Маловисківської 

міської ради або міським головою. 

1.2.Інспектор має право самостійно проводити планові та позапланові перевірки 

дотримання громадянами, підприємствами, установами, організаціями, 

фізичними особами-підприємцями Маловисківської міської територіальної 

громади  законодавства у сфері благоустрою. 

1.3.Планові перевірки проводяться відповідно до  щомісячного графіку, що 

затверджується директором КП,  при необхідності за погодженням з міським 

головою. 

1.4.Позапланові перевірки проводяться у разі надходження заяв, скарг, 

службових, доповідних записок або у разі явного загальновідомого порушення 

законодавства у сфері благоустрою. 

1.5.При проведенні перевірок інспектор повинен мати при собі службове 

посвідчення та направлення на перевірку, що затверджується директором КП  

«Мала Виска МКП». 

1.6.Якщо під час перевірки виявлені причини та умови, які можуть спричинити 

порушення благоустрою, інспектор зобов’язаний скласти та видати офіційний 

документ – припис, який є обов’язковим для виконання в термін до десяти 

календарних діб особами, які його отримали. 

У приписі зазначається: дата і місце його складання, посада, прізвище, ім’я, по 

батькові особи, яка склала припис, відомості про особу, на яку складений 

припис, та надаються пропозиції щодо усунення причин та умов, які 

спричиняють порушення благоустрою. 
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Припис підписується особою, яка його склала, і особою, на яку він складений. 

У разі відмови особи отримати припис в графі «Припис одержав» робиться про 

це запис. 

Якщо виявлені порушення стосуються робіт з озеленення, косіння газонів, 

прибирання території, відсутності урн і т.п., порушник повинен усунути 

виявлені порушення в триденний термін після надання припису. В разі не 

усунення порушень, дані види робіт (за згодою міського голови) можуть 

виконуватися КП,  яке надає порушнику рахунок за виконані роботи. Витрати, 

понесені КП,  внаслідок виконання згаданих вище робіт, підлягають сплаті 

порушником в повному обсязі добровільно в п’ятиденний термін з дати 

отримання порушником рахунку і акту виконаних робіт чи стягуються в 

судовому порядку. 

1.7.Інспектор під час перевірки об’єкту благоустрою, виявивши порушення 

вимог Правил благоустрою, зобов’язаний на винну особу скласти протокол про 

вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 152 

Кодексу України про адміністративні правопорушення. При вчиненні однією 

посадовою чи фізичною особою двох або більше адміністративних 

правопорушень, протокол про вчинення адміністративного правопорушення 

складається за кожне правопорушення окремо. 

Протокол про адміністративне правопорушення складається відповідно до 

вимог чинного законодавства. 

У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце 

його складення, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала протокол; 

відомості про особу порушника, місце, час вчинення і суть адміністративного 

правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане 

правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення 

порушника, інші відомості, необхідні для вирішення справи. 

Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також 

зазначається в протоколі. 

Протокол підписується особою, яка його склала і особою, яка вчинила 

адміністративне правопорушення; при наявності свідків і потерпілих протокол 

може бути підписано також і цими особами. 
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У разі відмови особи, яка вчинила правопорушення, від підписання протоколу, 

в ньому робиться запис про це. Особа, яка вчинила правопорушення, має право 

подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до 

протоколу, а також викласти мотиви свого відмовлення від його підписання. 

При складанні протоколу порушникові роз’яснюються його права і обов’язки, 

передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення, 

про що робиться відмітка у протоколі. 

1.8.Після складення протоколу, він у п’ятиденний строк надсилається на 

розгляд до адміністративної комісії при виконавчому комітеті Маловисківської 

міської ради. 

1.9.Відшкодування майнової шкоди, заподіяної об’єкту благоустрою під час 

вчинення адміністративного правопорушення, здійснюється у Порядку 

встановленому Правилами благоустрою, затверджених сесією Маловисківської 

міської ради. В разі не усунення порушень особою, винною у порушенні правил 

благоустрою, у разі якщо це не усунення може привести до погіршення  

санітарно-епідеміологічної ситуації, або спричинити інші негативні наслідки, 

роботи по усуненню наслідків цих правопорушень можуть виконуватися КП  (за 

погодженням з головою), яке надає порушнику рахунок за виконані роботи. 

Витрати, понесені КП  внаслідок виконання згаданих вище робіт, підлягають 

сплаті порушником в повному обсязі добровільно в п’ятиденний термін з дати 

отримання порушником рахунку і акту виконаних робіт на  рахунок 

Маловисківської міської ради чи стягуються в судовому порядку. 

1.10.Виконання робіт комунальним підприємством «Мала Виска МКП» у 

випадках, зазначених в п.п. 5.6., 5.9. цього положення проводиться за цінами, 

встановленими для даного виду робіт на день виконання робіт. Виконання робіт 

включає в себе відшкодування витрат, понесених КП (паливно-мастильні 

матеріали та інше) та вартість робіт. 

1.11. Форми приписів, актів перевірки і протоколів про порушення 

законодавства у сфері благоустрою затверджуються рішенням виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради. 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради                                           Людмила ЛИННИК 

 



121 
 

Додаток №  2  

до рішення виконавчого комітету 

від 11.11.2021 року  № 429 
____________________________________________________________________________________ 

(місце складання протоколу) 

____________________________________________________________________________________ 

(адреса: індекс, область, район,місто,  село, де складений протокол)  
 

ПРОТОКОЛ №____  

про адміністративне правопорушення 

 ____     __________20__ р.                              о __ год. ___ хв. 

               (дата складання протоколу) 

Я,________________________________________________________________ 

(посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

керуючись статтями 254, 255, 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення склав (ла) 

цей протокол про те, що 

 гр.________________________________________________________________ 

(П.І.Б., дата народження, особи, щодо якої складено протокол) 

_______________________________________________________________ 

(назва документа, що посвідчує особу, серія, номер, коли і ким видано) 

__________________________________________________________________ 

місце народження______________________________________________________________ 

місце роботи, посада____________________________________________________________ 

місце проживання (реєстрації)___________________________________________________ 

телефон______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(дата, місце та суть правопорушення) 

_____________________________________________________________________________________________ 

вчинив(ла) правопорушення, передбачене ч.____ст.____ КУпАП, а саме 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________ чим 

заподіяв(ла) матеріальну шкоду   
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_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

                                       (характер та розмір заподіяної шкоди) 

Свідки правопорушення: 

1._______________________________________________            ____________ 

(прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання)                                                           (підпис)  

2._______________________________________________           ____________ 

3._______________________________________________           ____________ 

Потерпілі: 

1._____________________________________________                ____________ 

(прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання)                                                           (підпис) 

2.______________________________________________               ___________ 

3.______________________________________________               ___________ 

Гр. ____________________ роз’яснено його (її) права та обов’язки, передбачені ст.63 Конституції 

України (особа не несе відповідальності за відмову давати показання щодо себе, членів сім’ї чи близьких 

родичів, коло яких визначається законом), ст. 268 КУпАП (особа має право: знайомитись із матеріалами 

справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання) 

___________________________     _____________________________ 

       (підпис про ознайомлення)        (підпис посадової особи у разі відмови) 

Пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, по 

суті порушення_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

(у разі відмови особи від пояснення про це робиться запис) 

Підпис особи, яка притягується до адміністративної відповідальності ______ 

            (підпис) 

Від пояснення та підпису відмовився(лася) у присутності свідків: 

1._______________________________________________            ____________ 

(прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання)                                                           (підпис)  

2._______________________________________________           ____________ 
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Заяви та клопотання: ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

До протоколу додаються:___________________________________________ 

 (перелік матеріалів, які додаються до протоколу) 

Підпис посадової особи, що склала протокол_______________ 

Другий примірник протоколу отримав(ла) __________________     _________ 

        (П.І.Б.)    (підпис) 

__________________________________________________________________ 

(у разі відмови особи від підпису в протоколі, про це робиться запис) 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради                                           Людмила ЛИННИК 
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Додаток №  3 

до рішення виконкому 

від 11.11.2021 року № 429 
 

 

ЖУРНАЛ 

реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення 

КП «Мала Виска МКП» 

(найменування органу) 

Розпочато ___  ____________ 20___ р. 

Закінчено  ___  ____________ 20___ р. 
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Керуючий справами виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради                                                           Людмила ЛИННИК 
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Додаток №  4  

до рішення виконкому 

від 11.11.2021 року № 429 

             

                                                                                      

    
 

Маловисківська міська рада 

КП «Мала Вика МКП» 
ПРИПИС 

про усунення порушень Правил благоустрою 

на території Маловисківської міської територіальної громади 

№ _____ 
від "_____" ________________ 20____ року                                                 __________________________ 

Мною,________________________________________________________________________ 

 (посада, прізвище,ім’я, по батькові особи, яка видала припис)  

______________________________________________________________________________ 

встановлено порушення: 
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

(відомості про особу, якій виданий припис, П.І.Б., посада або соціальний стан, адреса  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

щодо встановлених порушень, недоліків або інших обставин, які потребують ужиття необхідних та 

невідкладних заходів для їх усунення, виявлених при (плановій, позаплановій) перевірці додержання вимог 

законодавства у сфері благоустрою 

__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

(назва об’єкту, адреса ) 

На підставі Правил благоустрою території Маловисківської міської територіальної громади 

ПРОПОНУЮ 

усунути порушення Правил благоустрою Маловисківської міської територіальної громади, а саме: 

_________________________________________________________________________________________ 
                                    (вказати заходи, які необхідно здійснити для усунення порушень, та терміни їх виконання) 

____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Даний припис належить до обов’язкового виконання у ________ денний термін. У разі невиконання 

припису Ви будете притягнуті до відповідальності за статтею 152 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. 

Про виконання припису повідомити письмово 

____________________________________________________________________________ 
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за адресою: __________________________________________________________________ 

Припис видав:___________________________«____»______________20___р. 

(підпис,прізвище та ініціали,число,дата) 

Припис одержав:_________________________«____»______________20___р. 

(підпис,прізвище та ініціали,числ 
 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради                                                                Людмила ЛИННИК 
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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  11 листопада  2021 року           № 430  

 

м. Мала Виска 

 

Про  повідомну реєстрацію змін та доповнень до 

 колективного договору комунального підприємства 

«Мала Виска-МКП» укладеного між адміністрацією  

та трудовим колективом на 2019-2023 роки 

 

     Керуючись п.п.9 п.б ч.1 ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про колективні договори і угоди», постановою 

Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 року № 115 «Про порядок 

повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, 

колективних договорів», виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

                                                            ВИРІШИВ: 

 

1.Провести повідомну реєстрацію змін та доповнення до колективного договору 

між адміністрацією та трудовим колективом комунального підприємства «Мала 

Виска-МКП» на 2019-2023 роки. 

2. Керуючому справами (секретарю)  виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради зробити напис на першій сторінці змін та доповнень до  

колективного договору на 2019-2023 роки та внести в реєстр колективних 

договорів запис про повідомну реєстрації колективного договору укладеного  

між адміністрацією та трудовим колективом комунального підприємства «Мала 

Виска-МКП». 

3.Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

 

Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                         Олександр БАКАЛІНСЬКИЙ       
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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  11 листопада  2021 року           №  431 

 

м. Мала Виска 

 

Про надання пільг по батьківській 

платі за відвідування їхніми дітьми 

КЗДО «Ромашка» 

 

 Розглянувши заяви громадян міської територіальної громади з проханням 

надати пільгу по батьківській платі за відвідування їхніми дітьми КЗДО 

«Ромашка», врахувавши що заявник є багатодітною родиною, керуючись 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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 Маловисківської міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В:  

 

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

відвідування їхніми дітьми КЗДО «Ромашка» на період з 1 листопада 2021 року 

по 1 листопада 2022 року слідуючим громадянам: 

- Овчаренко-Молочко Вікторія Вікторівна – її син Овчаренко-Молочко 

Михайло. 

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                         Олександр БАКАЛІНСЬКИЙ       
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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  11 листопада  2021 року           № 432  

 

м. Мала Виска 

 

Про надання пільг по батьківській 

платі за відвідування їхніми дітьми 

КЗДО «Веселка» 

 

 Розглянувши заяви громадян міської територіальної громади з проханням 

надати пільгу по батьківській платі за відвідування їхніми дітьми КЗДО 

«Веселка», врахувавши що заявник є учасником бойових дій, керуючись 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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 Маловисківської міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В:  

 

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

відвідування їхніми дітьми КЗДО «Веселка» на період з 1 листопада 2021 року 

по 1 листопада 2022 року слідуючим громадянам: 

- Кушпіль Андрію Анатолійовичу – його син Кушпіль Артем. 

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                         Олександр БАКАЛІНСЬКИЙ                                                         
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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  11 листопада  2021 року                                                              № 433 

                                                        м. Мала Виска 

Про постановку на квартирний облік 

на позачергове забезпечення житлом 

дитини з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

 

           Розглянувши заяву гр. -------------про зарахування його на квартирний облік 

при виконавчому комітеті  міської ради, яка має статус дитини-сироти та дітей, 

позбавлених  батьківського піклування, який потребує поліпшенню житлових умов, 

керуючись  ст. 31, ст. 34 Житлового кодексу Української  РСР, пп.2 п.а ст.30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 15,18,46 Правил обліку 

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

приміщень, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР  і Укрпрофради від 11 

грудня 1984 № 470, із змінами, взявши до уваги акт обстеження житлово-побутових 

умов проживання заявника  від 03 серпня 2020 року,  виконавчий  комітет 

Маловисківської міської ради,- 

 

ВИРІШИВ: 

    1. Зарахувати на квартирний облік у позачергову чергу  при виконавчому 

комітеті Маловисківської міської ради, для  забезпечення житлом,  дитину з 

числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що 

потребують поліпшення житлових умов проживання, відповідно до поданих та 

датам реєстрації документів: 

1.1.Франчак Віталія Володимировича, 06.05.2002 року народження, як дитину 

позбавлену батьківського піклування; 

1.2.Франчак Олександр Володимирович, 05.06.2001 року народження, як дитину 

позбавлену батьківського піклування; 

1.3.Звєрєву Наталію Володимирівну, 08.07.1996 року народження, як дитина  

сирота; 
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1.4.Гроза Валентина Миколаївна, 12.02.2004 року народження, як  дитину 

позбавлену батьківського піклування; 

1.5. Василегу Олександра Григоровича, 30.06.2005 року народження, як дитину 

позбавлену батьківського піклування; 

1.6. Мамуня Мирослава Миколаївна, 28.09.1993 року народження, як дитина 

позбавлена батьківського піклування; 

1.7.Коман Юлію Іванівну, 18.08.2001 року народження, як дитина позбавлена 

батьківського піклування; 

1.8. Касьян Віталія Олеговича, 08.10.2002 року народження, як дитину дитину 

позбавлену батьківського піклування; 

1.9. Сидоренко Анастасію Анатоліївну, 07.10.1999 року народження, дитину 

позбавлену батьківського піклування; 

1.10.Курус Андрія Сергійовича, 22.11.2003 року народження, як дитину 

позбавлену батьківського піклування; 

1.11. Коман Світлану Іванівну, 13.09.1999 року народження, як дитину 

позбавлену батьківського піклування; 

1.12. Буніч Андрія Вікторовича, 12.12.1997 року народження, як дитину 

позбавлену батьківського піклування; 

1.13. Рибкіна Ярослава Васильовича, 13.03.2005 року народження, як дитину 

позбавлену батьківського піклування. 

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

квартирному обліку. 

3. Довести до відома громадян зазначених у пункті 1 підпунктах 1.1.-1.14  

даного рішення, що: 

3.1. Згідно п.25 Постанови КМУ № 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. він буде знятий з квартирного обліку. 

4. Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Маловисківської 

міської ради. 

4.Рішення набирає чинності з моменту оприлюднення. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради Людмилу ЛИННИК. 

 

Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                         Олександр БАКАЛІНСЬКИЙ       
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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 11 листопада  2021 року                                                              № 434 

                                                        м. Мала Виска 

Про надання грошової 

допомоги на лікування гр.Б. 

Я.В. 

 

Розглянувши заяву гр. К.В.Г. (паспорт ---- № -----  виданий 

Маловисківським РВ УМВС України ------ року),  яка проживає в с.П, вул. Л.У., 

.№ 86,  з проханням надати допомогу на лікування її дочки гр. Б.Я.В., 

враховуючи матеріальний стан заявника та діагноз, керуючись ст. 34 Закону 

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

про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затверджена рішенням 

міської ради № 321 від 5 березня 2021 року, беручи до уваги протокол засідання 

комісії від 08.11.2021 року № 11 виконавчий комітет Маловисківської міської 

ради,- 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

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

гривень на лікування її дочки Б.Я.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                         Олександр БАКАЛІНСЬКИЙ       
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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  11 листопада  2021 року                                                              № 435 

                                                        м. Мала Виска 

Про надання грошової 

допомоги на лікування гр.К. 

Н.М. 

 

Розглянувши заяву гр. К,Н.М. (паспорт --- № ----  виданий 

Маловисківським РВ УМВС України ----- року),  яка проживає в м.М.В., вул. К., 

.№ 99,  з проханням надати допомогу на лікування, враховуючи матеріальний 

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

самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання 

одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки, затверджена рішенням міської ради 

№ 321 від 5 березня 2021 року, беручи до уваги протокол засідання комісії від 

08.11.2021 року № 11 виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

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

гривень на лікування.  

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

видатки на соціальний захист». 

            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                         Олександр БАКАЛІНСЬКИЙ       
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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 11  листопада  2021 року                                                              № 436 

                                                        м. Мала Виска 

Про надання грошової 

допомоги на лікування гр.Н. 

В.В. 

 

Розглянувши заяву гр. Н.В.В. (паспорт --- № -------  виданий 

Придніпровським  РВ УМВС України ------ року),  яка проживає в м.М.В., вул. 

Г.К., .№ 33,  з проханням надати допомогу на лікування, враховуючи 

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

місцеве самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання 

одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки, затверджена рішенням міської ради 

№ 321 від 5 березня 2021 року, беручи до уваги протокол засідання комісії від 

08.11.2021 року № 11 виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

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

гривень на лікування.  

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

видатки на соціальний захист». 

            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                         Олександр БАКАЛІНСЬКИЙ       
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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 11 листопада  2021 року                                                              № 437 

                                                        м. Мала Виска 

Про надання грошової 

допомоги на лікування гр.М. 

С.О. 

 

Розглянувши заяву гр. М.С.В. (паспорт --- № ------  виданий 

Маловисківським РВ УМВС України ------ року),  яка проживає в м.М.В., вул. 

П., .№ 10,  з проханням надати допомогу на лікування її сина гр.М.С.О., 

враховуючи матеріальний стан заявника та діагноз, керуючись ст. 34 Закону 

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

про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затверджена рішенням 

міської ради № 321 від 5 березня 2021 року, беручи до уваги протокол засідання 

комісії від 08.11.2021 року № 11 виконавчий комітет Маловисківської міської 

ради,- 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. М.С.В. грошову допомогу у розмірі 2000,00 (дві тисячі) 

гривень на лікування її сина М.С.О..  

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

видатки на соціальний захист». 

            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                         Олександр БАКАЛІНСЬКИЙ       
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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  11 листопада  2021 року                                                              № 438 

                                                        м. Мала Виска 

Про надання грошової 

допомоги на лікування гр.О. 

Л.В. 

 

Розглянувши заяву гр. О.Л.В. (паспорт --- № ----  виданий Голованівським 

РВ УМВС України ---- року),  яка проживає в м.М.В., вул. К., .№ 24,  з 

проханням надати допомогу на лікування,  враховуючи матеріальний стан 

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

самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання 

одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки, затверджена рішенням міської ради 

№ 321 від 5 березня 2021 року, беручи до уваги протокол засідання комісії від 

08.11.2021 року № 11 виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Виділити гр. О.Л.В. грошову допомогу у розмірі 2000,00 (дві тисячі) гривень 

на лікування.  

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

соціальний захист». 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

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

 

 

Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                         Олександр БАКАЛІНСЬКИЙ       
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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 11 листопада  2021 року                                                              № 439 

                                                        м. Мала Виска 

Про надання грошової 

допомоги гр. М.Р.І. на 

усунення наслідків 

надзвичайної ситуації 

(буревію) 

  

 

Розглянувши заяву гр. М.Р.І. (паспорт ---- № ---- виданий 

Добровеличківським РВ УМВС України ----- року),  який проживає в м.М.В., 

вул. П., № 46,  з проханням надати допомогу на усунення наслідків буревію, 

який відбувся на території Маловисківської міської ТГ 20.07.2021 року, що 

призвів до пошкодження даху будинку чим завдано збитків на суму 4000,00 

грн.(акт обстеження від 03.08.21 р.),  враховуючи матеріальний стан заявника та 

вартість матеріальних збитків завданих заявнику буревієм, керуючись ст. 34 

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

Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам 

Маловисківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, 

затверджена рішенням міської ради № 321 від 5 березня 2021 року, із змінами та 

доповненнями,  беручи до уваги протокол засідання комісії від 08.11.2021 року 

№ 11, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

В И Р І Ш И В: 

1. Виділити гр. М.Р.І. одноразову матеріальну грошову допомогу у розмірі 

4000,00 (чотири тисячі) гривень на усунення наслідків надзвичайної ситуації 

природного характеру за метеорологічними умовами місцевого рівня.  

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                         Олександр БАКАЛІНСЬКИЙ       
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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 11  листопада  2021 року                                                              № 440 

                                                        м. Мала Виска 

Про надання грошової 

допомоги гр. Г.О.С. на 

усунення наслідків 

надзвичайної ситуації 

(буревію) 

  

 

Розглянувши заяву гр. Г.О.С. (паспорт ---- № ---- виданий 

Маловисківським  РВ УМВС України ---- року),  яка проживає в м.М.В., вул. П., 

№ 17,  з проханням надати допомогу на усунення наслідків буревію, який 

відбувся на території Маловисківської міської ТГ 20.07.2021 року, що призвів 

до пошкодження даху будинку чим завдано збитків на суму 3000,00 грн.(акт 

обстеження від 03.08.21 р.),  враховуючи матеріальний стан заявника та вартість 

матеріальних збитків завданих заявнику буревієм, керуючись ст. 34 Закону 

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

про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затверджена рішенням 

міської ради № 321 від 5 березня 2021 року, із змінами та доповненнями,  

беручи до уваги протокол засідання комісії від 08.11.2021 року № 11, 

виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

1. Виділити гр. Г.О.С. одноразову матеріальну грошову допомогу у розмірі 

3000,00 (три тисячі) гривень на усунення наслідків надзвичайної ситуації 

природного характеру за метеорологічними умовами місцевого рівня.  

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. 
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Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                         Олександр БАКАЛІНСЬКИЙ       
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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 11 листопада  2021 року                                                              № 441 

                                                        м. Мала Виска 

Про надання грошової 

допомоги гр. Б.Т.М. на 

усунення наслідків 

надзвичайної ситуації 

(буревію) 

  

Розглянувши заяву гр. Б.Т.М. (паспорт --- № ------ виданий 

Маловисківським  РВ УМВС України ----- року),  яка проживає в м.М.В., вул. В, 

№ 70,  з проханням надати допомогу на усунення наслідків буревію, який 

відбувся на території Маловисківської міської ТГ 20.07.2021 року, що призвів 

до пошкодження даху будинку чим завдано збитків на суму 3600,00 грн.(акт 

обстеження від 21.07.21 р.),  враховуючи матеріальний стан заявника та вартість 

матеріальних збитків завданих заявнику буревієм, керуючись ст. 34 Закону 

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

про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затверджена рішенням 

міської ради № 321 від 5 березня 2021 року, із змінами та доповненнями,  

беручи до уваги протокол засідання комісії від 08.11.2021 року № 11, 

виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

В И Р І Ш И В: 

1. Виділити гр. Б.Т.М. одноразову матеріальну грошову допомогу у розмірі 

3600,00 (три тисячі шістсот гривень) на усунення наслідків надзвичайної 

ситуації природного характеру за метеорологічними умовами місцевого рівня.  

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                         Олександр БАКАЛІНСЬКИЙ       
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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 11 листопада  2021 року                                                              № 442 

                                                        м. Мала Виска 

Про надання грошової 

допомоги гр. Л.Г.М. на 

усунення наслідків 

надзвичайної ситуації 

(буревію) 

  

Розглянувши заяву гр. Л.Г.М. (паспорт ----- № ----- виданий 

Маловисківським  РВ УМВС України ---- року),  яка проживає в м.М.В., вул. Є., 

№ 84,кв. № 15, з проханням надати допомогу на усунення наслідків буревію, 

який відбувся на території Маловисківської міської ТГ 20.07.2021 року, що 

призвів до пошкодження даху будинку чим завдано збитків на суму 1320,00 

грн.(акт обстеження від 21.07.21 р.),  враховуючи матеріальний стан заявника та 

вартість матеріальних збитків завданих заявнику буревієм, керуючись ст. 34 

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

Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам 

Маловисківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, 

затверджена рішенням міської ради № 321 від 5 березня 2021 року, із змінами та 

доповненнями,  беручи до уваги протокол засідання комісії від 08.11.2021 року 

№ 11, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

В И Р І Ш И В: 

1. Виділити гр. Л.Г.М. одноразову матеріальну грошову допомогу у розмірі 

1000,00 (одну тисячу) гривень на усунення наслідків надзвичайної ситуації 

природного характеру за метеорологічними умовами місцевого рівня.  

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                         Олександр БАКАЛІНСЬКИЙ 
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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 11 листопада  2021 року                                                              № 443 

                                                        м. Мала Виска 

Про надання грошової 

допомоги гр. М.О.І. на 

усунення наслідків 

надзвичайної ситуації 

(буревію) 

  

 

Розглянувши заяву гр. М.О.І., довірена особа мешканців житлового 

будинку по вулиці Є., № 90,  (паспорт ---- № ---- виданий Інгулецьким РВ 

Криворізького МУ УМВС України ------року),  який проживає в м.М,В., вул. Є., 

№ 90, кв. № 8,  з проханням надати допомогу на усунення наслідків буревію, 

який відбувся на території Маловисківської міської ТГ 20.07.2021 року, що 

призвів до пошкодження даху житлового будинку по вулиці Європейській, 90, 

чим завдано збитків на суму 6160,00 грн.(акт обстеження від 21.07.21 р.),  

враховуючи вартість матеріальних збитків завданих буревієм та те, що у 8-ми 

квартирному житловому будинку проживають пенсіонери, керуючись ст. 34 

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

Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам 

Маловисківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, 

затверджена рішенням міської ради № 321 від 5 березня 2021 року, із змінами та 

доповненнями,  беручи до уваги протокол засідання комісії від 08.11.2021 року 

№ 11, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Виділити гр. М.О.І. одноразову матеріальну грошову допомогу у розмірі 

6000,00 (шість тисяч) гривень на усунення наслідків надзвичайної ситуації 

природного характеру за метеорологічними умовами місцевого рівня.  

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

соціальний захист». 
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 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                         Олександр БАКАЛІНСЬКИЙ       
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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 11 листопада  2021 року                                                              № 444 

                                                        м. Мала Виска 

Про надання грошової 

допомоги гр. Р.Т.В. на 

усунення наслідків 

надзвичайної ситуації 

(буревію) 

  

 

Розглянувши заяву гр. Р.Т.В. (паспорт --- № ---- виданий Маловисківським  

РВ УМВС України ---- року),  яка проживає в м.М.В., вул. Є., № 83, кв.№ 5,  з 

проханням надати допомогу на усунення наслідків буревію, який відбувся на 

території Маловисківської міської ТГ 20.07.2021 року, що призвів до 

пошкодження даху будинку чим завдано збитків на суму 3250,00 грн.(акт 

обстеження від 21.07.21 р.),  враховуючи матеріальний стан заявника та вартість 

матеріальних збитків завданих заявнику буревієм, керуючись ст. 34 Закону 

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

про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затверджена рішенням 

міської ради № 321 від 5 березня 2021 року, із змінами та доповненнями,  

беручи до уваги протокол засідання комісії від 08.11.2021 року № 11, 

виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Виділити гр. Р.Т.В. одноразову матеріальну грошову допомогу у розмірі 

3000,00 (три тисячі) гривень на усунення наслідків надзвичайної ситуації 

природного характеру за метеорологічними умовами місцевого рівня.  

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. 
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Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                         Олександр БАКАЛІНСЬКИЙ 
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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 11 листопада  2021 року                                                              № 445 

                                                        м. Мала Виска 

Про надання грошової 

допомоги гр. Л.С.Г. на 

усунення наслідків 

надзвичайної ситуації 

(буревію) 

  

 

Розглянувши заяву гр. Л.С.Г. (паспорт ---- № ----- виданий 

Маловисківським  РВ УМВС України ------- року),  яка проживає в м.М.В., вул. 

В., № 49,  з проханням надати допомогу на усунення наслідків буревію, який 

відбувся на території Маловисківської міської ТГ 20.07.2021 року, що призвів 

до пошкодження даху будинку та покрівлі гаражу, чим завдано збитків на суму 

9680,00 грн.(акт обстеження від 21.07.21 р.),  враховуючи вартість матеріальних 

збитків завданих заявнику буревієм, керуючись ст. 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання 

одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки, затверджена рішенням міської ради 

№ 321 від 5 березня 2021 року, із змінами та доповненнями, беручи до уваги 

протокол засідання комісії від 08.11.2021 року № 11, виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Виділити гр. Л.С.Г. одноразову матеріальну грошову допомогу у розмірі 

9000,00 (девять тисяч) гривень на усунення наслідків надзвичайної ситуації 

природного характеру за метеорологічними умовами місцевого рівня.  

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. 
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Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                         Олександр БАКАЛІНСЬКИЙ  
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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 11 листопада  2021 року                                                              № 446  

                                                        м. Мала Виска 

Про надання грошової 

допомоги на лікування гр.А. 

Є.В.. 

 

Розглянувши заяву гр. А.Є.В. (паспорт ---- № ------  виданий Ленінським 

РВ УМВС України ---- року),  який проживає в м.М.В., вул. Б., .№ 31,  з 

проханням надати допомогу на лікування, враховуючи матеріальний стан 

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

самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання 

одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки, затверджена рішенням міської ради 

№ 321 від 5 березня 2021 року, беручи до уваги протокол засідання комісії від 

08.11.2021 року № 11 виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. А.Є.В. грошову допомогу у розмірі 2000,00 (дві тисячі) 

гривень на лікування.  

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

видатки на соціальний захист». 

            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                         Олександр БАКАЛІНСЬКИЙ       

 

 



149 
 

 
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 11 листопада  2021 року                                                              № 447 

                                                        м. Мала Виска 

Про надання грошової 

допомоги на лікування гр.К. 

М.Л. 

 

Розглянувши заяву гр. К.М.Л. (паспорт  № ---------  виданий  ----- року),  

яка проживає в с.П., вул. П., .№ 23,  з проханням надати допомогу на лікування, 

враховуючи матеріальний стан заявника та діагноз, керуючись ст. 34 Закону 

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

про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затверджена рішенням 

міської ради № 321 від 5 березня 2021 року, беручи до уваги протокол засідання 

комісії від 08.11.2021 року № 11 виконавчий комітет Маловисківської міської 

ради,- 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

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

гривень на лікування.  

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

видатки на соціальний захист». 

            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

 

Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                         Олександр БАКАЛІНСЬКИЙ       


