
 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  13 серпня 2020 року               №  254 

м. Мала Виска 

 

 

Про звіт про виконання міського 

бюджету об’єднаної територіальної 

громади за січень – червень 2020 року 

 

Заслухавши інформацію завідувача сектору фінансів відділу фінансів та 

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

офіційний висновок щодо виконання дохідної частини загального фонду 

міського бюджету ОТГ за   січень-червень 2020 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  Маловисківського міського бюджету об’єднаної 

територіальної громади за  січень – червень 2020  року та внести на розгляд 

чергової сесії міської ради.  

2. Подати на розгляд сесії міської ради звіт про виконання міського 

бюджету об’єднаної територіальної громади за  2020 рік,зокрема: 

2.1.Довідка про виконання доходної частини міського бюджету 

об’єднаної територіальної громади за  січень - червень 2020 року  згідно з 

додатком 1; 

2.2.Довідка про виконання видаткової частини міського бюджету 

об’єднаної територіальної громади за січень - червень 2020 року  згідно з 

додатком 2; 

2.3. Інформацію про використання коштів міського бюджету ОТГ 

(пояснююча записка до звіту про виконання Маловисківського  міського 

бюджету за січень – червень 2020 року) згідно з додатком 3. 

3. Опублікувати це рішення на офіційному сайті міської ради не пізніше 

ніж у десятиденний строк з дня його прийняття. 



4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради   Бакалінського 

О.М. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                      Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 13 серпня 2020 року               №  255 

м. Мала Виска 

 

Про звіт про виконання бюджету 

Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади за  

січень – липень 2020 року 

 

Заслухавши інформацію завідувача сектору фінансів відділу фінансів та 

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

офіційний висновок щодо виконання дохідної частини загального фонду 

міського бюджету ОТГ за   січень - липень 2020 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  Маловисківського міського бюджету об’єднаної 

територіальної громади за  січень – липень 2020  року .  

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

ніж у десятиденний строк з дня його прийняття. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради     

Бакалінського О.М. 

 

 

 

Міський голова                                                                  Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 



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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 13 серпня  2020 року                          № 256 

м. Мала Виска 

 
Про стан виконання Програми 

соціально- економічного і 

культурного розвитку території 

Маловисківської міської ради за 

січень - червень  2020 року  

 

 

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

постанови  Кабінету Міністрів  від 7 червня 2017 року № 410 та з метою соціально-

економічного і культурного  розвитку  на  території Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019-2021  роки ,  виконавчий комітет Маловисківської міської 

ради,- 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 

1. Інформацію про стан виконання Програми соціально-економічного  і 

культурного розвитку Маловисківської міської ради  за січень – червень 2020 року   взяти до 

відома (додатки додаються). 

 

2. Рішення виконавчого комітету  винести на затвердження чергової сесії міської ради. 

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

з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М. 

 

 

 

Міський голова                                         Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Додаток 1 

до  рішення  виконкому  

 від 13.08.20 № 256                                                                                                     

  

 

Інформація 



про хід виконання Програми  соціально - економічного  розвитку  Маловисківської міської  

ради  Маловисківської  міської об’єднаної територіальної  громади за  І півріччя 2020 року ,  

яка затверджена рішенням сесії від 12.12.2019  року  №   1928 . 

 

Рішенням сесії  Маловисківської міської ради  від  12 грудня  2019  року №  1928 

прийнято Програму  соціально - економічного    розвитку  Маловисківської міської ради . 

 Реалізація  програми   здійснюється  шляхом конструктивної співпраці  органу 

місцевої влади, бізнесу, громадських організацій  та  підприємств і установ   всих форм 

власності. 

 Провівши детальний аналіз виконання програми соціально-економічного розвитку   

Маловисківської міської ради  необхідно відзначити , що фінансування заходів Програми на 

січень - червень 2020  року   здійснювалась  з урахуванням   реальних можливостей  міського   

бюджету та за рахунок коштів державних субвенцій.  

Виконання заходів передбачених  Програмою  соціально-економічного та культурного  

розвитку  міської ради  в січні - червні  2020  року сприяло вирішенню основних проблем 

громади: забезпечення життєдіяльності основних галузей інфраструктури (комунальне 

господарство, освіта, культура, благоустрій населених пунктів), підвищення рівня життя та 

створення умов для задоволення потреб населення у якісних освітніх , культурних, 

соціальних  послугах,   забезпечення суб’єктами господарської діяльності соціальних 

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

заробітної плати працівникам бюджетних установ, забезпечення дієвості і стабільності 

соціального захисту громадян, забезпечення додаткових надходжень до місцевого бюджету, 

створення  інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності  території.   

  

Надання якісних адміністративних послуг 

 З метою надання мешканцям громади якісних адміністративних послуг відділами 

виконавчого комітету міської ради за шість місяців 2020 року проведено наступну роботу: 

прийнято 256 заяв про реєстрацію/зняття з реєстрації  місця проживання фізичних осіб. 

 Зареєстровано  осіб, які прибули до Маловисківської ОТГ з інших областей, районів, 

міст 51 чол. 

  Зареєстровано осіб, які вибули з ОТГ до інших областей, районів, міст  57 чол. 

 За шість місяців 2020 року зареєстровано місце проживання малолітніх дітей на 

території ОТГ, які народились у 2020 році – 31 чол. 

 За шість місяців 2020 року знято з реєстрації місця проживання 122 особи, які були 

зареєстровані на території ОТГ, в зв’язку зі смертю. 

 Кількість зареєстрованих та виданих довідок про реєстрацію місця проживання 

(додаток № 13), про зняття з реєстрації місця проживання (додаток № 16), повідомлень про 

зняття з реєстрації місця проживання (додаток № 15) 1022 шт. 

 За шість місяців 2020 року надано 125 відповідей на запити про доступ до публічної 

інформації. 

 За шість місяців 2020 року складено 27 адміністративних протоколів на осіб, які 

проживали на території ОТГ за недійсними паспортами, або без реєстрації місця проживання 

більше одного місяця. 

 

 

За  перше півріччя  2020 року, відділом  з питань державної реєстрації виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради прийнято близько 560 громадян, яким надано 

роз’яснення, правову допомогу та послуги з питань державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно (прийнято та оброблено 1253 заяви) та державної реєстрації юридичних осіб 

та фізичних осіб-підприємців (прийнято та оброблено 98 заяв та запитів). 

 За надані послуги з питань державної реєстрації до міського бюджету надійшло 

115,2 тис. грн. 



 Станом на 01.07.2020 року заяви та звернення громадян з питань державної 

реєстрації продовжують надходити - відділом оброблюється (знаходяться в черзі) 102 

прийняті заяви.  

  Створення сприятливих умов  щодо інвестиційної  привабливості об’єднаної 

територіальної громади  

З метою створення  позитивного інвестиційного клімату    здійснюються  заходи щодо 

виготовлення містобудівної документації, зокрема   замовлено в інституті «Дніпромісто» 

виготовлення генерального плану міста Мала Виска.  На даний час інститутом    

виготовленно генплан та планується проведення громадського обговорення. 

На офіційному сайті міської ради розміщена інформація щодо  вільних приміщень, та 

вільних земельних ділянок, які знаходяться у комунальній власності громади.   Розроблено 

новий інвестиційний паспорт громади та розміщено  на офіційному сайті. 

Щорічно   розміщується інформація  на «Центрально – інвестиційному  веб- порталі»  

про  Маловисківську  ОТГ та відомості   стосовно вільних  земельних ділянок у вигляді  

анкет на кожну земельну ділянку, які  можуть бути привабливими для інвестора . 

 В звітному році  до  регіональної комісії  по відбору інвестиційних проектів, що 

фінансуються за рахунок коштів  ДФРР на 2021 рік  подано 2 проекти на загальну суму  

32 368,7 тис. грн.. в т. ч. : 

 Капітальний ремонт будівлі Маловисківської ЗОШ № 3 І-ІІІ ст.. (утеплення 

фасадів,покрівлі,заміна вікон та дверей) по вул..20 років Жовтня,3 м. Мала Виска 

Кіровоградської області.Коригування. на суму  11 155,24 тис. грн.  

Капітальний ремонт  дорожнього покриття  вул..Центральна м. Мала Виска ( доріг 

комунального значення) на територій Маловисківської ОТГ на суму 21 213,413 тис. грн.

  

Виконавчим комітетом міської ради проводилася   робота щодо отримання коштів  

субвенції  з державного бюджету на соціально - економічний розвиток території, а саме: 

направлено листи  народному  депутату України  Кузбиту Ю.М.   від 10.01.2020 р. № 01-

12/66, також листи були направлені голові обласної ради та ОДА. 

 З метою отримання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію програми «Спроможна школа  для кращих результатів»  виконавчим  комітетом  

міської ради подано проектну заявку на отримання коштів по проекту Капітальний ремонт 

будівлі Маловисківської ЗОШ № 3 І-ІІІ ст.. (утеплення фасадів,покрівлі,заміна вікон та 

дверей) по вул..20 років Жовтня,3 м. Мала Виска Кіровоградської області.Коригування. на 

суму  11 155,24 тис. грн.  

В рамках реалізації проектів міжнародної технічної допомоги  Маловисківська міська 

об’єднана територіальна громада  відібрана  до   участі у проекті  DOBRE (Децентралізація 

приносить кращі результати та ефективність).  

          В компоненті  місцевого економічного розвитку   реалізовано  проект 

«Туристичний кластер «Маєток  поміщиків Кудашевих » - інновація економічного розвитку  

Маловисківської ОТГ»  на суму  743,0 тис. в т.ч  туалети модульні-75,0 тис. грн..   альтанки 5 

шт на суму 260,0 тис.грн, ярмаркові кіоски 7 шт на 280,0 тис. грн. та ліхтарі паркові 8 шт на 

128,0 тис. грн..  Також в рамках цього компоненту   реалізується  проект   «Залучення 

консультантів з розробки  проектів благоустрою громадських просторів(плейсмейкінгу) на 

суму 87,0 тис. грн., проект  на стадії  завершення.  

В рамках співпраці з  Фундацією менеджерських ініціатив (Польща)  Маловисківська 

міська рада   задекларувала  участь у проектах  «Сучасне управління комунальною сферою і 

охороною навколишнього природього середовища   в обєднаних громадах  після реформи» 

та в проекті  «Сучасна освіта- ключове завдання об’єднаних громад». 

        З метою виконання регуляторної діяльності міською радою та її виконавчими 

органами запроваджено таку організаційну систему: 

           - планування діяльності міської ради та її виконкому з підготовки проектів 

регуляторних актів; 

           -  підготовка проектів регуляторних актів та проведення аналізу їх 

регуляторного впливу; 



- оприлюднення проектів регуляторних актів та аналізу їх регуляторного впливу на 

офіційному сайті Маловисківської міської ради та у районній газеті «Маловисківські вісті»; 

- дотримання термінів обговорення проектів регуляторних актів до впровадження 

регуляторної діяльності; 

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

регуляторних актів чи вмотивоване їх відхилення; 

- забезпечення інформаційної відкритості з питань державної регуляторної політики 

(шляхом публікації відповідної інформації у районній газеті «Маловисківські вісті» та на  

офіційному сайті  Маловисківської міської ради; 

- винесення проектів на розгляд сесії міської ради; 

 - забезпеченням широкого доступу до діючих регуляторних актів.    

- здійснення відстежень результативності дій  прийнятих регуляторних актів.  

         Станом на 1 липня 2020  року затверджено зі змінами   план діяльності з підготовки 

проектів  регуляторних актів у сфері  господарської  діяльності на 2020 рік в кількості   9 

регуляторних актів та прийнято   5  регуляторних актів .    

          Виконавчим  комітетом  міської ради особлива увага приділялася здійсненню 

державної регуляторної політики, недопущення прийняття регуляторних актів, які є 

непослідовними або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти, ефективне 

запровадження діючих регуляторних актів, забезпечення публічного обговорення між 

Маловисківською міською радою та суб’єктами господарювання в ході розробки та 

прийняття регуляторних актів.   

 

 Фінансово- бюджетна політика 

   До  бюджету міської ради ОТГ за січень – червень 2020 року надійшло 48 960,6 тис. 

грн. при запланованих  48 210,9 тис. грн., або 101,6 % планових  призначень  (+ 749,7 тис. 

грн.) 

 Доходи загального фонду склали 46 162 ,1тис. грн.,або 102,6 %(+ 1 157,5 тис. грн) від  

запланованих 45 004,6 тис. грн.  

Доходи спеціального фонду  склали 2 798,5 тис. грн. або 87,0%(-407,8 тис. грн..) від 

запланованих  3 206,3 тис. грн. 

Доходи загального фонду. 

Податкові надходження  склали  25 465,1 тис. грн.. або 104,7 % планових призначень (24 

312,0 тис. грн.).  

Податки на доходи, податки на прибуток. Податку та збору на доходи фізичних осіб 

надійшло 16 025,3 тис. грн. при запланованих 14 577,8 тис. грн. (109,9%);податку на 

прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності надійшло 2,3 тис. грн. 

при запланованих 2,3 тис. грн. (100%). 

Внутрішні податки на товари та послуги. Акцизного податку з реалізації суб’єктами  

господарювання роздрібної торгівлі і підакцизних товарів надійшло 959,8 тис. грн. при 889,0 

тис. грн. запланованих , або 107,9 %.  Акцизного податку з вироблених в Україні 

підакцизних товарів (пальне)надійшло 365,2тис.грн.  Акцизного податку з ввезених на 

територію України підакцизних товарів (пальне) надійшло 1 262,0 тис.грн.  

Місцевих податків надійшло 6 822,8 тис. грн. при запланованих 7 189,2 тис. грн. або 94,9% , 

в тому числі: 

- єдиний податок – 3 988,0 тис. грн..(з юридичних осіб – 115,0 тис. грн..; з фізичних осіб – 2 

690,5 тис. грн..; з с/г товаровиробників,у яких частка с/г виробництва за попередній 

податковий рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – 1 182,5 тис. грн..); 

- земельний податок з юридичних осіб – 537,5 тис. грн..; 

- земельний податок з фізичних осіб – 210,5 тис. грн..; 

- орендна плата з юридичних осіб – 1 507,3 тис. грн..; 

- орендна плата з фізичних осіб – 284,8 тис. грн..; 

- податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки ,сплачений юридичними 

особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості – 1,8 тис. грн. ; 



- податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки,сплачений фізичними особами, 

які є власниками житлової нерухомості – 1,6 тис. грн.  

- податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки,сплачений фізичними 

особами,які є власниками нежитлової нерухомості – 7,1тис. грн.  

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами,які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості – 248,1 тис. грн.  

Неподаткових надходжень надійшло 609,0 тис. грн.. при запланованих 604,6 тис. грн.., або 

100,7 %. 

Офіційних трансфертів до бюджету громади надійшло 20 088,0 тис. грн. при  запланованих 

20 088,0 тис. грн..(100,0%), в тому числі  освітньої субвенції – 15 049,2 тис. грн..; медичної 

субвенції – 2 424,6 тис. грн.., субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

надання державної підтримки особам з особливими потребами – 140,1грн.,базової дотації  - 1 

186,8 тис.грн. ,  дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих 

з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 1 114,8 

тис. грн. та  субвенції з місцевого бюджету  за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, 

що склався на початок бюджетного періоду – 172,5 тис. грн.  

Доходи спеціального фонду. 

До спеціального фонду надійшло 2 798,5 тис. грн. при запланованих 3 206,3 тис. грн 

(87,0%), в тому числі: 

Екологічного податку надійшло 13,6 тис. грн., при запланованих 14,4 тис. грн..(94,0%) . 

Неподаткових надходжень надійшло 2 784,9 тис. грн. при запланованих 3 191,9 тис. 

грн.(87,0%)  

Офіційних трансфертів до спеціального фонду бюджету громади не надходило.. 

  З міського бюджету протягом січня - квітня 2020 року по загальному фонду проведено  

касові видатки в обсязі 43 026,4 тис. грн., що  складає  779,7% до запланованого обсягу на 

вказаний період (план з урахуванням змін – 53 973,2 тис. грн.), по спеціальному фонду на  

45,46% (план з урахуванням змін – 10 175,8 тис. грн.., касові видатки склали – 4 617,4 тис. 

грн.). 

Переважна частина коштів загального фонду спрямована на утримання соціально-

культурної сфери –  видатки склали  30 361,8 тис. грн.., питома вага складає  70,6% 

загального фонду, з них : 

• по закладах освіти –  27 452,3 тис. грн., або 63,7 % видатків загального фонду, 

• по закладах культури – 1 000,4 тис. грн. або 2,3 % видатків загального фонду,  

• на соціальний захист  та соціальне забезпечення – 1 760,7 тис. грн., або 4,1 % видатків 

загального фонду,  

• на фізичну культуру і спорт – 148,4 тис. грн. або 0,5 % видатків загального фонду. 

 

 В загальній сумі видатків  загального фонду  видатки по  захищених статтях склали   40 

490,4 тис. грн.., або  94,1% видатків загального фонду, в т.ч.  

• виплату заробітної плати з нарахуваннями –  29 235,2 тис. грн..; 

• енергоносії –   2 140,3 тис. грн.; 

• харчування та медикаменти –  372,1 тис. грн.; 

• соціальне забезпечення –  248,6  тис. грн. 

• трансферти іншим органам управління – 8 494,2 тис. грн.. 

Заборгованість по заробітній  платі з нарахуваннями станом на 30  червня  2020 року  

відсутня. 

 На охорону здоров’я в січні - червні 2020 році  направлено кошти в сумі   3 371,9 тис. грн., 

що складає  100,0  %  планових  призначень .  

Кошти медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 2 424,6 тис. грн. 

у повному  обсязі  направлено до районного бюджету в вигляді субвенції.  

Кошти міського бюджету ОТГ в сумі  225,3 тис. грн. направлено до районного бюджету на 

утримання Маловисківської ЦРЛ, в тому числі  50,3 тис.грн. для потреб інфекційного 

відділення на придбання медикаментів та  перев’язувальних матеріалів та 175,0 тис. грн. для 



забезпечення інсулінами хворих на цукровий діабет жителів об’єднаної територіальної 

громади. 

Кошти міського бюджету ОТГ в сумі 722,0 тис. грн. направлено до районного бюджету на 

утримання Маловисківського ЦПМСД ,  в тому числі  106,5 тис. грн. на придбання 

предметів, матеріалів,обладнання,медикаментів та перев’язувальних матеріалів. 

Спеціальний фонд міського бюджету. 

В загальній сумі видатків  спеціального фонду 4 617,4   тис. грн. капітальні  видатки склали   

4 098,3 тис. грн.. або 88,7 % видатків спеціального фонду. 

                        

Житлово- комунальне господарство та благоустрій 

  КІІ «Мала Виска Водоканал» надає послуги по централізованому водопостачанню та 

водовідведенню стічних вод з наступним їх очищенням. Підприємство також надає послуги 

із збирання та вивезення твердих побутових відходів. 

У червні 2020 року замінено 720 м водопровідної мережі по вул..Винниченка. За 

дольової участі населення прорито траншею, за кошти підприємства придбано пластикові 

труби на виконані роботи по прокладенню труб та підключенню абонентів до мережі. 

Щоденно контролери займаються пломбуванням та перевіркою показників лічильників у 

споживачів води, виявленням боржників, так як багато абонентів самостійно не знімають 

показники лічильників та не вчасно проводять оплату, тим паче не відкривають двері, навідь 

якщо видно або чути що хазяї вдома. В літній період практикуємо  по 2 бригади для зняття 

показників лічильників. 

Постійно проводиться ремонт водорозбірних вуличних колонок у селищах Вишневе 

(Ульянівка), Заповідне (Комсомольське) та в місті по вулицям Коцюбинського 

(Червоногвардійській), Шевченка, Першотравневій, Південній та інших. 

Кожного року проводиться хлорування води, очищення резервуарів та башт та їх ремонт.  

На протязі  звітного періоду  проводяться роботи по заміні насосного та 

електрообладнання, заміні труб на пластикові на артезіанських свердловинах, ремонт 

насосів.  

Постійно проводиться прибирання  санітарних   зон   артезіанських   свердловин, шахтних 

колодязів та мережі водовідведення. 

 На ділянці трубопроводу по вул..Шкільній встановлено на 1-му оглядовому колодцю  

сучасну пластикову кришку. 

 По об»єктивним обставинах проведена розробка нової кошторисно – проектної документації 

та проводяться роботи щодо добудови водопровідної мережі по вул..Тобілевича, Осипенка, 

Матросова м.Мала Виска, вул..Береговій с.Мануйлівка. Очікуване закінчення робіт – серпень 

2020 року. 

За 6 місяців 2020  року реалізовано води 76,0 тис.м3 на суму 1388,7 тис.грн. 

Тариф за 1 м3 води встановлено в розмірі 18,28 грн. Рівень відшкодування тарифу за 

водопостачання за 6 місяців 2020 року складає 90,1%. 

Підприємство здійснює централізоване водовідведення та проводить очистку стічних вод на 

очисних спорудах. Для цього стічні води по 11 вулицях по самотічному каналізаційному 

колектору збираються на каналізаційній насосній станції і по напірному колектору 

довжиною 3,5 км (2 вітки колектора) перекачуються на очисні споруди Загальна протяжність 

каналізаційної мережі складає 13,3 км.  

На мережі самотічного колектора знаходяться оглядові колодці глибиною від 1 до 7 метрів, 

які постійно потребують очищення та ремонту, діаметр колектора від 100 до 350 мм. 

          У зв»язку з тим. що останні роки було викрадено майже 90 відсотків кришок оглядових 

колодязів, то працівники підприємства в теплий період року виготовляють залізобетонні 

кришки для накриття оглядових колодязів як на мережах водогону, так і на мережах 

каналізації. Також закупляємо пластикові кришки. 

На 2-х каналізаційних оглядових колодцях по вул..Шкільна встановлені сучасні пластикові 

кришти. Такі ж у серпні 2020 року будуть встановлені каналізаційних оглядових колодцях на 

трубопроводі по вул..Кондратюка в кількості 5 шт.  

Потребують капітального та поточного ремонту покрівлі КНС та очисних споруд. 



За 6 місяців 2020 року пропущено стоків 23,3 тис.м3  на суму 840,6 тис.грн 

Тариф за 1 м3 відведення стічних вод встановлено в розмірі 36,17 грн. Рівень відшкодування 

тарифу за водовідведення складає 98,4%. 

Підприємство надає послуги із збирання та вивезення твердих побутових відходів. Для цього 

підприємство має спеціально обладнаний транспорт - сміттєвоз, збиранням та вивезенням 

ТПВ займаються водій сміттєвозу та вантажник. 

Кількість абонентів по наданню вказаних послуг складає складає всього 2008, в тому числі: 

- по населенню – 1949; 

- по бюджетним організаціям - 13 (лікарня, ветлікарня, санстанція, суд, міськрада,  пенсійний 

фонд, будинок культури, школа мистецтв, дитячі садки «Ромашка» та «Чебурашка», ЗОШ 

№3 та №4, Паліївська школа та дитсадок); 

-по іншим споживачам -   46.  

По мікрорайону «Вись» вивіз сміття проводиться 3 рази на тиждень, оплату проводить ЖЕД, 

ОСББ «Злагода» вул..Шевченко 7-а та «Схід-ГЗК». 

Також за вивіз сміття сплачує ОСББ «Затишок» вул..Центральній 64-а. 

За 6 місяців 2020 року  вивезено 1,9 тис.куб.м твердих побутових відходів на суму 

233,1 тис.грн. 

Рівень відшкодування тарифу за вивіз сміття за 6 місяців  2020 року складає 95,6%. 

Заборгованість за послуги станом на 01.07.2020 року складає в тис.грн.: 

  

 водопостачання водовідведення вивіз ТПВ 

Всього 14,4 20,3 22,4 

В тому числі    населення 5,8 15,7 22,7 

                         Пільги, субсидії 0 0 0 

                         Бюджетні установи 2,0 1,2 -0,7 

                         Інші організації 6,6 3,4 0,4 

 

 

На даний час на підприємстві працює 29 чоловік, середньомісячна зарплата за 6 місяців 2020 

року з урахуванням доплат до мінімальної зарплати склала 6048,14 гри. на 1 штатного 

працівника.             

З міського бюджету у 2020 році надійшло 195,0 тис.грн. на очистку каналізаційної 

мережі та 1937,3 тис.грн. на проведення робіт по проекту «Будівництво водопровідної 

мережі в м.Мала Виска Кіровоградської області». 

   За І півріччя 2020 року    комунальним  підприємством  розроблялися і здійснювалися  

ефективні та комплексі заходи з утримання території  ОТГ у належному стані, збереження 

об’єктів загального користування, а також озеленення території ОТГ.  

    Штатна чисельність  підприємства становить 39,5 штатні одиниці.  За 6 міс на 

заробітну плату використано 1715,4 тис. грн. Середня заробітна плата по підприємству 7,2 

тис. грн. 

     Протягом 2 місяців були створені тимчасові робочі місця по виконанню громадських 

робіт. Спів фінансування з районним центром зайнятості по оплаті праці громадських робіт 

склало 39,4 тис. грн. 

      Створено зелену бригаду   для озеленення та догляду території  ОТГ , виплачено по 

договорам цивільно – правового характеру винагороду . 

  Розподіл фінансування проводиться за наступними кодами класифікації видатків бюджету: 

- 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» (загальний фонд) 

Затверджено на  6 міс – 4484,4  тис.грн. 

Касові видатки за 6 міс -  3444,9 тис. грн.. ( тобто освоєно76,8%) 

- 0117670  «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» (спеціальний 

фонд) 



Затверджено на 6 міс – 976,6 тис. грн. 

Касові видатки за 6 міс   - 357,3 тис. грн.. (тобто освоєно 36,6%) 

-    118340   «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» 

Затверджено на 6 міс – 52,0 тис. грн. 

Касові видатки за 6 міс      - 15,2 тис. грн.. (тобто освоєно 29,2%) 

 На протязі  6 місяців  було закуплено тротуарну бруківку та бордюри на суму 195,0 тис. грн.  

Виконанні роботи з укладання тротуарної бруківки на алеї від перехрестя вулиць Центральна 

та Київська в сторону Містечкової (767,4 кв. м.) та міський парк, майданчик та алея по 

проекту Арт платформа створення культурно комунікативного простору (  149,5 кв.м.). 

Виплачено винагороду   по договорам цивільно- правового характеру в сумі 108,7 тис. грн.  

  Придбано суміш для грейдерування доріг 405 т. на суму  109,8 тис. грн. Грейдеровані  

вул. Матросова, Осипенко, Коротченко,  Б.Хмельницько,  К.Лібнехта,  

Шевченка, Дзержинского, Садова, Ленінградська, Пархоменка , Комсомольська Ватутіна, 

Гоголя, Первомайська, пер Ватутіна ,Первомайський старостинський округ. 

   У весняно літній період проводилися роботи по озелененню парка, клумб на території ОТГ, 

а саме: насадження, догляд, обробка препаратами від шкідників та підживлення добривами  

на загальну суму 100,1 тис. грн. По вул. Велігіна розроблено клумби та озеленено. У 

міському парку проводилась висадка дерев в кількості 120 шт.   

   Придбані матеріали  для стабільної експлуатації ЛЕП, а саме (електричні лампи, 

світильники, мережеві кабелі та інше.) на суму 149,7 тис. грн. 

   В період з січня по червень 2020 року замінено енергозберігаючі лампи по території ОТГ  в 

кількості  285 шт.   Встановлено  та замінено вуличні LED світильники по вул. Шевченка, 

Містечкова, Європейська, Велігіна, Центральна, Мирна, пров Велігіна, перехрестя вулиць 

Київська та Центральна. 

   Для ефективної і безперебійної роботи комунального підприємства  були проведені 

закупівлі господарських товарів, будівельних матеріалів, інвентарю, канцелярських товарів 

та інше на суму 370,9 тис. грн., в.т.ч  по території ОТГ с. Паліївка  15,3 тис.грн. с. 

Первомайське7,9 тис.грн. с Олександрівка 13,5 тис.грн. 

  Постійно проводяться заходи по утриманню території полігону сміттєзвалища у належному  

санітарному стані,упорядкування під’їзних шляхів. Для виконання робіт було закуплено 

дизельне паливо на суму 15,2 тис. грн. Ліквідовано стихійні сміттєзвалища по вул. 

Воровського, вул. Ковтуна,  вул. Калинова, вул. Європейська  та між вулицями 

Дзержинського і Піонерської. 

   Робітниками з благоустрою постійно проводяться роботи  по прибиранню території 

громади , збирання сміття по зупинкам, розчищення тротуарів міста та парку від сміття та 

опалого листя, білування дерев та бордюрів, косіння трави, наведення належного санітарного 

стану на кладовищах. 

  Здійснено реконструкцію та поточний ремонт пам’ятника загиблим воїнам. 

  Проведено поточні ремонти спецтехніки на суму 30,0 тис. грн.  

 На оплату послуг (інтернет, банківські, медогляд, консультаційні послуги та інше.) 

використано 39,2 тис. грн. Придбано медикаменти на суму 4,9 тис. грн.  Робітників 

забезпечено спецодягом на суму 3,3 тис. грн. 

  На протиепідемічні заходи використані кошти в сумі 88,3 тис. грн. В період карантину 

проводились дезинфікуючі заходи по території ОТГ. 

  Встановлено  на могилах, де поховані учасники АТО флагштоки  з державними прапорами 

на суму 16,7 тис. грн. Перераховані кошти на меморіальні дошки в сумі 20,0 тис. грн.  

  Придбано  дитячі ігрові майданчики та тренажери на суму 141,6 тис грн. та 

установлені в с.Олександрівка, та с.Первомайське. 

 Для потреб підприємства  придбано ручний інвентар на суму 139,8 тис. грн., а саме ( 

газонокосарка, бензопила, всмоктуючий подрібнювач, подрібнювач гілок, 

культиватор,бензоножиці.  

Для забезпечення безперебійного і безаварійного функціонування доріг  в 

Маловисківській  міській об’єднаній територіальній громаді    за січень - червень 2020 року  



за кошти місцевого бюджету проведено поточний ремонт доріг  площею  1,7  тис. м2 на суму  

540,3 тис. грн. в т.ч. : 

 м. Мала Виска   в т. ч.:  

вул Калинова  – 149,8 тис. грн., вул..Шкільна- 189,5 тис. грн.., вул..Центральна- 51,9 тис.грн.,  

мікрорайон «Вись»- 149,0 тис.грн. 

 

     Соціальна сфера   

   Підтримка сімей, дітей та молоді, гендерна політика  
З січня по червень 2020 року проведено 57 профілактичних заходів (рейдів),                  

«Діти, вулиці», «Вокзал» щодо виявлення сімей та дітей, які опинились в складних життєвих 

обставинах та виявлення малолітніх, неповнолітніх дітей у вечірній, нічний час в 

громадських місцях без супроводу дорослих та таких, що вживають алкогольні напої, 

наркотичні речовини, їх аналоги та прекурсори. Під час заходів (рейдів) було обстежено,            

89 сім’ї, з яких 42 сім’ї у яких виховується 35 дітей, перебувають на обліку Служби, як такі 

що опинились у складних життєвих обставинах. 

Із загальної кількості виявлених дітей: 

- 10 дітей віком до 6 років; 

- 13 дітей віком від 6 до 14 років; 

- 12 дітей віком від 14 до 18 років. 

Під час проведення перевірок сімей, які перебувають на обліку Служби, як такі, що 

опинились у складних життєвих обставинах, складено 42 акти обстежень умов проживання 

та було оголошено 9 попереджень батькам за неналежне виконання батьківських обов’язків, 

6 батьків - було притягнуто до адміністративної відповідальності. 

Протягом І півріччя 2020 року проведено 5 засідань Комісії з прав захисту дітей 

виконавчого комітету міської ради де було розглянуто 35 питань, з яких: 

- 5 питань щодо доцільності позбавлення батьківських прав; 

- 1 питання щодо припинення функціонування ПС; 

- 4 питання щодо винесення попереджень за порушення п. 2 ст. 150 Сімейного кодексу 

України; 

- 1 питання щодо набуття статусу дитини позбавленої батьківського піклування; 

- 1 питання щодо набуття статусу дитини-сироти; 

- 2 питання щодо доцільності встановлення опіки; 

- 6 питання щодо соціального супроводу; 

- 1 питання щодо внесення змін до списку сімей та дітей, які опинились у СЖО; 

- 1 питання щодо доцільності поповнення малолітніми дітьми ПС; 

- 7 питань щодо надання дітям статусу дитини, яка постраждала у наслідок воєнних дій 

та збройних конфліктів; 

- 9 інші питання. 

На підставі висновків Комісії з питань захисту прав дитини, прийнято та затверджено 

31 рішення виконавчим комітетом міської ради, як органом опіки та піклування з метою 

забезпечення (захисту прав дітей різних категорій). 

Подано три позовні заяви щодо позбавлення батьківських прав, по розгляду яких ще 

не винесено рішення про позбавлення батьків батьківських прав. 

Троє дітей, які набули статусу – дитини-сироти та одна дитина, яка набула статусу 

дитини, позбавленої батьківського піклування, влаштовано під опіку.  

Протягом І півріччя 2020 року під час 4 рейдів (патрулювань), рейдових груп 

громадських місць та місць масового відпочинку людей у темний період доби                  

неповнолітніх, які перебували у темну пору доби без супроводу дорослих, вживали 

алкогольні напої, тютюнові вироби, порушували порядок та виражались нецензурною 

лайкою - не виявлено. 

Під час обстеження розважальних закладів: кафе-бару «Шанхай», кафе бару                     

«У Германа», «Вегас», неповнолітніх, малолітніх, які перебували б, у закладах без супроводу 

дорослих та вживали алкогольні напої не виявлено. 



В ході обстеження громадських місцях та місцях масового відпочинку людей 

складались відповідні акти за підписами членів рейдової групи. 

Протягом І півріччя 2020 року, на території Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади неповнолітніх, які скоїли ряд злочинів не виявлено.  

З початку 2020 року - семеро дітей отримали статус дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів та території Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади. 

Факти відкритих кримінальних проваджень про вчинення злочинів щодо дітей за 

фактами отримання поранення, контузії, каліцтва; фізичного, сексуального, психологічного 

насильства; викрадення або незаконного вивезення за межі України; залучення до участі у 

діях воєнізованих чи збройних формувань; незаконного утримання, у тому числі в полоні у 

Маловисківському відділі ГУ НП поліції в області по території Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади – відсутні. 

Проведено 7 заходів індивідуальної профілактичної роботи з дітьми, які перебувають 

на внутрішньо-шкільному обліках. 

Також з початку 2020 року, Службою було виготовлено 5 інформаційних буклетів за 

темами: «З турботою про дітей», «Дитинство без насилля», «Великі права маленької дитини 

в Конвенції ООН про права дитини», «Патронат над дитиною», «Сім порад захисту від 

коронавірусної інфекції для сімей, які виховують дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування». 

  

Соціальний захист та соціальне  забезпечення   населення 

З метою якісного надання послуг населення у сфері соціального захисту населення     

за період з 01.01.2020 року по 30.06.2020 року відділом соціального захисту населення, праці 

та охорони здоров’я  прийнято документів : 

- для призначення житлової субсидії в кількості - 921 заява; 

- для призначення державних соціальних допомог в кількості – 288 заяв; 

-  для призначення пільг в кількості – 163 заяви; 

- для призначення пільг в готівковій формі в кількості – 108 заяв; 

-    для призначення допомоги на дітей фізичним особам - підприємцям, які обрали   

спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників 

єдиного податку в кількості – 8 заяв; 

- Проведений прийом документів та виплату матеріальної допомоги до дня 

вшанування учасників бойових дій на території інших держав в кількості – 62 

заяви на суму 31,0 тис.грн.; 

- Проведений прийом документів на виплату допомоги ВПО в кількості – 2 заяви на 

суму 1,5 тис. грн.; 

- Проведений прийом документів для отримання одноразової допомоги громадянам, 

які виявили бажання проходити військову службу в ЗСУ та інших формуваннях за 

контрактом на суму 20, 0 тис. грн; 

- Проведений прийом документів на виплату матеріальної допомоги до дня 

ліквідації аварії Чорнобильської катастрофи – 85 заяв на суму – 21,7 тис. грн; 

- Проведений прийом документів для виплати матеріальної допомоги до дня 

Перемоги в сумі 2,0 тис.  грн; 

- Проведений прийом документів для виплати компенсації на житлово-комунальні 

послуги інвалідам  по зору в сумі – 5 ,4 тис. грн; 

- Проведений прийом документів для виплати матеріальної допомоги інвалідам І 

групи, які користуються мережею Інтернет та пересуваються за допомогою 

технічних засобів реабілітації в сумі – 4, 8 тис. грн; 

- Проведений прийом документів для виплати матеріальної допомоги особам з 

інвалідністю, дітям інвалідам для відшкодування витрат на придбання технічних 

засобів  для використання в побутових умовах – 8,3 тис. грн; 

            Проводився прийом документів та виплати компенсаційних коштів за пільговий 

проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян на приміських маршрутах 



на суму 19,0  тис. грн., щомісячна стипендія інвалідам війни та учасникам бойових дій, яким 

виповнилося 90 років і більше на суму 3,3  тис.  грн. 

             З міського бюджету до районного у 2020 році передбачена субвенція: 

- на  відшкодування вартості встановлення телефону та знижки на абонентську плату за 

користування телефоном окремих пільгових категорій громадян, які мешкають на території 

Маловисківської об’єднаної територіальної громади  

-  компенсації   фізичним   особам,   які  надають соціальні послуги, і покриття витрат на її 

доставку . 

- для забезпечення санаторно-курортними путівками та відпочинком громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи всіх категорій та які мешкають на 

території Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади. 

            Функціонує опікунська рада щодо питань недієздатних осіб або осіб дієздатність яких 

обмежена.   

          Проводяться роз’яснення по збору документів та надається клопотання для 

оформлення осіб до будинку-інтернат. 

           Відділом соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я постійно 

проводиться роз’яснювальна робота, розміщуються роз’яснення на сайті міської ради та 

здійснюється постійне оновлення інформаційних стендів у відповідності до змін в 

законодавстві в галузі соціального захисту.  

Прийняті документи для призначення державних соціальних допомог відділом 

передається до управління соціального захисту населення Маловисківської РДА. Після 

опрацювання заяв УСЗН відділом громадянам видаються  повідомлення про призначення 

житлової субсидії та державних допомог.  

З серпня 2019 року у відділі соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради та у Паліївському старостинському 

окрузі в дослідно-промислову експлуатацію встановлено програмний комплекс «Інтегрована 

інформаційна система «Соціальна громада» для налагодження електронного документообігу 

з управлінням соціального захисту населення Маловисківської РДА. З 1 січня 2020 року по 

30.06.2020 року за допомогою ПК «Соціальна громада» до УСЗН Маловисківської РДА 

передано 911 справ для призначення житлової субсидії та 159 заяв для призначення 

державних соціальних допомог.  

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 з штатною чисельністю 28 

штатних одиниць, а саме : директор КП, бухгалтер, соціальний працівник та 25 соціальних 

робітників, які надають соціальні послуги для самотньо-проживаючих та одиноких громадян 

похилого віку вдома.  

Станом на 01.07.2020 року на обслуговуванні в комунальному підприємстві 

Маловисківський центр надання соціальних послуг перебуває 226 осіб та надаються 34 види 

таких соціальних послуг: 

 приготування (допомога в приготуванні) їжі вдома, годування; 

 придбання та доставка товарів з магазину або ринку, медикаментів за 

кошти підопічного; 

 допомога у прибиранні приміщення; 



 оформлення документів на отримання субсидій, оплата житлово-

комунальних послуг та інших видів соціальної допомоги, внесення 

платежів; 

 інші соціальні послуги..  

На сьогодні Центр надання соціальних послуг є практично єдиним постачальником 

соціальних послуг в Маловисківській громаді для певних категорій громадян, які потребують 

сторонньої допомоги – людей літнього віку та осіб з інвалідністю. Тому одним із важливих 

завдань у руслі реформи є інтегрований підхід покращення якості надання послуг. Із 

створенням Центру виникла необхідність включити до штату посаду соціального робітника, 

який для осіб з інвалідністю займається доставкою, рубанням та занесенням дров, вугілля, 

ремонтом паркану, косінням бур’янів, копанням присадибної ділянки, в зимовий час 

відкиданням снігу, тощо, який був прийнятий на роботу з 01.11.2017 року. 

Згідно запитів осіб, які перебувають на обслуговуванні надаються інші соціальні 

послуги, як наприклад, перукаря, швеї інші соціальні послуги відповідно до Державних 

стандартів. За результатами проведеної роботи складається акт виконаних робіт за надання 

платних соціальних послуг. 

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

соціальні робітники забезпечені велосипедами. Також була придбана пральна машина і 

згідно укладеного договору, найнятий працівник надає послуги прання.  

 Крім цього комунальним підприємством Маловисківський центр надання соціальних 

послуг укладений Меморандум з районним громадським об”єднанням інвалідів «Розрада» 

щодо співпраці з питань соціального захисту осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які 

мають порушення опорно-рухового апарату. Враховуються рекомендації представників ГО 

при плануванні та реалізації надання соціальних послуг для категорії особи та діти з 

інвалідністю. 

             На виконання пункту 4 Порядку «Деякі питання використання коштів, передбачених 

у державному бюджеті для придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення 

осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату», 

затвердженого Постановою КМУ від 14.03.2018 року №189, пунктом 6.2 Статуту 

комунального підприємства «Маловисківський центр надання соціальних послуг» 

передбачено надання соціальних послуг з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з 

інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату. З березня 2019 року надаються 

послуги соціального таксі. Станом на 01.07.2020 року така послуга надана 81 особі. 

              Бюджет загального фонду всього на 2020 рік складає 3098,1 тис.грн. що на 854,2 тис. 

грн..тис. більше ніж в   2019 році. 

   Станом на 01.07.2020 року надано 46952 послуги, а саме: 8447 підготовка продуктів 

для приготування їжі, 2454 доставки води, 9400 прибирання житла, 1010 розпалювань печей, 

23 доставка палива за рахунок підопічного, 2386 піднесення дров і вугілля, 2812 прополка 

бурянів, розчистка снігу, 9188  придбання продуктів, медикаментів, 2172 приготування їжі, 

188 годувань ліжко-хворих, 991 надання допомог в оплаті комунальних послуг, 198 надання 

допомог в оформленні документів, 47 представництва інтересів в органах державної влади, 

2626 замін натільної-постільної білизни, 1512 допомог при купанні, митті голови, 

розчісуванні волосся, підрізанні нігтів, 693 посадки, прополки городу, 45 забезпечень 

супроводження, 97 організації надання консультацій лікарями, 1477 прання білизни та одягу, 

1377 інші послуги. Сума платних послуг з початку року склала 41,5 тис.  грн.   

              В середньому навантаження на 1 соціального робітника становить 9 підопічних. Із 

загальної кількості осіб, які знаходяться на обслуговуванні, 106 осіб мають вік понад 80 

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

обслуговуванні знаходиться 18 осіб із значно зниженою рухомую активністю та 

ліжкохворих, послуги яким надаються соціальними робітниками щоденно. 

За статусом: інвалідів війни - 3 осіб, дітей війни 123 особи, ветеранів праці - 13 осіб. 

За звітний період взято на обслуговування 18 одиноких та самотньо проживаючих 

непрацездатних громадян.  



Крім надання соціальних послуг до Дня Перемоги привітали ветеранів війни та 

вручили продуктові набори. 

         Відповідно до наказу Мінсоцполітики від 21.06.2017 №1030 «Про деякі питання 

діяльності об’єднаної територіальної громади щодо надання послуг з соціальної 

підтримки населення» зі змінами і доповненнями згідно з наказом Мінсоцполітики від 

13.09.2017 №1457 на території Маловисківської міської ради здійснюється впровадження 

моделі адміністрування надання соціальних послуг із соціальної підтримки населенню 

(надалі - Модель) мешканцям Маловисківської ОТГ. Маловисківська об’єднана 

територіальна  громада Кіровоградської області включена до загальноукраїнського списку 

громад для впровадження Моделі. В рамках пілотного проекту, щодо діяльності ОТГ у 

сфері соціального захисту населення та захисту прав дітей, робота спрямована на 

створення базового рівня типової моделі організації об’єднаними територіальними 

громадами виконання своїх повноважень з питань соціального захисту населення та 

захисту прав дітей в межах єдиного соціального простору та за принципом "єдиного 

вікна". Проект реалізується Міністерством соціальної політики України із залученням 

міжнародної технічної допомоги Ради Європи та Світового Банку.  

             Головними напрямками роботи КП Маловисківський центр надання соціальних 

послуг населенню та відділу соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я на 

2017-2020 роки залишаються питання захисту конституційних прав, свобод та соціальних 

гарантій ветеранів України.   

 

Розвиток освіти 

 В Маловисківській ОТГ забезпечено сталий розвиток освітньої галузі відповідно до 

потреб територіальної громади. 

Комплексна Програма розвитку освіти Маловисківської міської територіальної 

громади на 2020 рік прийнята 12.12.2020 року  

На території Маловисківської ОТГ функціонує 5 закладів загальної середньої освіти, в 

яких здобувають освіту 1366 учнів у 71 класі (середня наповнюваність класів – 19,2). Всі 

заклади освіти з українською мовою навчання. Як предмет вивчається англійська мова (1366 

учнів), німецька мова (132 учні), російська мова (64 учні). Освітній процес забезпечують 137 

вчителів. В закладах загальної середньої освіти вчителі-предметники організовують роботу 32 

предметних гуртків для 575 дітей. Маловисківської ОТГ. 

         Харчоблоків – 4 (Маловисківська гімназія забезпечена буфетною продукцією). З 

міського бюджету виділено на харчування учнів 1-4 класів та пільгових категорій, на 2020 р. 

– 1377,3 тис.грн. Денна вартість харчування за кошти загального фонду – 12,5 грн. Станом на 

березень 2020 року у закладах загальної середньої освіти гарячим харчуванням охоплено  

619 учнів 1-4 класів (100%), з них 78 – пільгових категорій та 376 учнів 5-11 класів, з них – 

39 пільгових категорій. Середній показник виконання норм харчування у закладах загальної 

середньої освіти становить 78 %. 

 Закупівля продуктів харчування підпадає під дію Закону України «Про публічні 

закупівлі» та здійснюється через електронну систему ПРОЗОРО. М'ясо закуповується через 

процедуру відкритих торгів за результатами аукціону. Продукти харчування та продовольча 

сировина надходить до шкіл із супровідними документами, що свідчать про їх походження 

та якість. Згідно з нормами харчування, директорами шкіл затверджуються примірні 

двотижневі меню, які погоджуються з органами держпродспоживслужби. Відділом освіти, 

молоді та спорту постійно проводиться вивчення та аналіз стану організації харчування у 

закладах освіти.  

В закладах освіти 34 учні з малозабезпечених сімей. 31 дитина-сирота, 28 учнів з 

інвалідністю, 4 учні з числа внутрішньо переміщених осіб, 40 учнів – дітей учасників 

бойових.  



В Маловисківській ЗШ №3 І-ІІІ ступенів та Маловисківській ЗШ № 4 І-ІІІ ступенів 

організовано роботу 4 груп продовженого дня для 125 дітей 1-4-х класів. 856 учнів 

користується гарячим харчуванням, з них 822 – безплатно. 

      На території Маловисківської ОТГ функціонує Маловисківський ДЮЦ «Вись». У закладі 

функціонує 18 гуртків, де навчаються 467 учнів. Гурткова робота закладу організована за 

напрямками позашкільної освіти: декоративно-ужитковий; художньо-естетичний; 

гуманітарний; спортивний; науково-технічний; еколого-натуралістичний; туристично-

краєзнавчий. 

    З  12 березня 2020 року призупинено освітній процес в закладах дошкільної, загальної 

середньої та позашкільної освіти. Освітній процес продовжено , як дистанційна форма 

навчання. 

 Для   здійснення психологічного супроводу в умовах карантину організовано з 05. 05.2020 

року «пряму телефонну лінію» відділу освіти, молоді та спорту 5-27-43 за участі психологів, 

соціального  педагога, відповідно до графіку.            

 У період з 12 по 13 березня 2020 року у відділі освіти, молоді та спорту виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради та у всіх закладах дошкільної та загальної середньої 

освіти Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади було проведено 

комплексне вивчення стану охорони праці та безпеки життєдіяльності з проблеми: 

«Здійснення моніторингу, розроблення, впровадження та функціонування систем управління 

охороною праці та безпекою життєдіяльності на галузевому та регіональному рівні, зокрема 

шляхом комплексних вивчень управління професійними та виробничими ризиками».  

             В результаті проведення комплексного вивчення стану охорони праці та безпеки 

життєдіяльності з питань збереження життя і здоров’я здобувачів освіти у 2019/2020 

навчальному році виявлено, що робота в закладах освіти організована та  спрямована на 

профілактику випадків травматизму, забезпечення здорових, нешкідливих умов праці та 

покращення існуючого рівня охорони праці. 

          На базі Маловисківської ЗШ №4 І-ІІІ ступенів відбувся тренінг у рамках «Школи 

громадської активності», тема тренінгу «Як залучати ресурси для розвитку громади». 

     Мета тренінгу: навчити актив громади ефективно залучати та використовувати ресурси, 

аби посилити їхню спроможність розвивати свою громаду та розвинути вміння 

налагоджувати партнерські зв’язки громадськість-влада-бізнес. 

  Запрошеною тренеркою стала менеджер проектів ГО Кременчуцький інформаційно 

просвітницький центр «Європейський клуб», ОДГ/ОПЛ Лариса Гориславець. 

  З метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу учнів  Маловисківської  

громади, збереження і розвитку інтелектуального потенціалу суспільства у 2020  році 

проведено І (шкільний) та ІІ (на рівні громади) етапи Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів та забезпечено підготовку і участь переможців у ІІІ 

(обласному) етапі. 

Для забезпечення високої якості проведення І та ІІ етапів олімпіад у 2019/2020 навчальному 

році відділом освіти, молоді та спорту вжито відповідні організаційні заходи.  

За підсумками навчального року, у рамках заходів, присвячених Дню захисту дітей 

визначено претендентів на виплату міських премій призерам ІІ-IV етапів Всеукраїнський 

учнівських олімпіад з базових навчальних предметів (олімпіад) та ІІ-ІІІ етапів 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії 

наук України учнів закладів загальної середньої освіти: 

1. Крутофал Сергій Сергійович - обласний етап конкурсу-захисту науково-0дослідницьких 

робіт МАН ІІІ місце. (гімназія) 



2. Сорка Анастасія Іванівна - І місце обласного етапу Х Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу імені Тараса Шевченка. (ЗШ №3 І-ІІІ ступенів) 

3. Коноваленко Олександра Володимирівна - обласна олімпіада з математики ІІ місце. (ЗШ 

№3 І-ІІІ ступенів). 

4. Ткаченко Таїсія Олександрівна - обласний етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт МАН ІІІ місце. (гімназія) 

5.Царенко Софія Сергіївна - обласна олімпіада з екології ІІ місце. (гімназія). 

6. Услиста Олеся Володимирівна - обласна олімпіада з англійської мови ІІ місце . (гімназія). 

7. Данілов Костянтин Валентинович - обласна олімпіада з хімії ІІІ місце. (гімназія). 

8. Крячко Софія Володимирівна - обласний етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт МАН ІІІ місце. (гімназія). 

9. Кардаш Катерина Олександрівна - обласна олімпіада з трудового навчання ІІІ місце (ЗШ 

№3 І-ІІІ ступенів). 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України     «Про пом’якшення 

карантинних заходів та відновлення роботи дитячих садочків» та в зв’язку з затвердженням 

МОЗ певних правил, які необхідні для відновлення роботи  в дошкільних закладах освіти 

створено комісію по перевірці готовності дошкільних закладів освіти в період пом’якшення 

карантину», в кількості 4 осіб із залученням фахівця санітарного відділу державного нагляду 

з дотримання санітарного законодавства  Маловисківського РУ ГУ ДПСС в Кіровоградській 

області (за згодою) 
        10 червня 2020 року комісія провела обстеження дошкільних закладів освіти та визнала, 
що у всіх дошкільних закладах освіти забезпечується дотримання повітряно-теплового 
режиму, проводиться своєчасне провітрювання приміщень, заклади забезпечені необхідним 
запасом миючих та дезінфікуючих засобів.  В приміщеннях закладів освіти проводиться 
своєчасне вологе прибирання з використанням миючих та дезінфекційних засобів. З 
01.07.2020 року заклади дошкільної роботи відновили роботу. 

          За програмою «Нова Українська школа»  придбано  меблі  та обладнання  на суму 78,4 

тис. грн.. в т. ч. : ЗОШ- №3-33,6 тис.грн, ЗОШ №4 – 22,4 тис.грн, Паліївський НВК – 11,2 

тис. грн., Олександрівський НВК- 11,2 тис.грн.   

 За програмсою «Інклюзія»  придбано  гру скаледром на суму 18,0 тис.грн.         

Проведено поточних  ремонтів   на суму 132,7 тис. грн. в т. ч. : ЗОШ- №3- 64,9 тис.грн, ЗОШ 

№4 – 25,8 тис.грн, гімназія- 36,7 тис. грн.. Паліївський НВК – 3,7 тис. грн., Олександрівський 

НВК- 1,6 тис.грн.   
          Для виконання заходів забезпечення пожежної безпеки на 2020 рік заплановано 202,0 
тис. грн. Станом на 01.07. використано 161 ,0 тис. грн. 
       Для покращення матеріально- технічної бази закладів освіти було придбано  меблів на 
суму – 121,2 тис. грн.  та обладнання на суму – 23,8  тис.грн., придбано засобів  особистого 
захисту- 44,5 тис. грн.  

 

             Культура та туризм  

     На  01.07.2020 року  мережа   закладів  культури  Маловисківської  об’єднаної  

територіальної   громади  становить  всього  10  закладів , в т.ч. сільські заклади - 9. 

Бібліотеки – 4, в т.ч. сільські – 4.  Будинки  культури  та  клуби - 5, в т.ч. – сільські – 5, ДШМ 

-1. 

      Станом  на  01.07.2020  року  організовано  та  проведено    18  масових   заходів  міського  

рівня,  в  яких  взяли  участь  6780 глядачів. На проведення  заходів  витрачено 32,0 грн.   

Відділом  культури  та  туризму  організовувались  та  проводились  слідуючі  масові  заходи:  

- Новорічні  віншування жителів  громади  та  інші. 

- Фольклорне  свято Масляної. 

- Урочистості  та  святковий  концерт до Міжнародного жіночого дня 8-е Березня; 

- Церемонія  нагородження «Молода  людина  року – 2020». 

Матеріально – технічна  база закладів  культури Маловисківської  об’єднаної  

територіальної громади: 



- капітальні  ремонти у  закладах  культури  Маловисківської   ОТГ  протягом  першого 

півріччя  2020  року  не  проводились; 

- дитяча школа мистецтв ( поточний ремонт)  – 10,7 тис. грн 

 Придбано  протягом першого півріччя  2020 року  на  загальну  суму  73,9тис. грн..: 

- новорічні костюми – 6,9 тис. грн..; 

- українські жіночі костюми – 19,0 тис. грн..; 

- українські чоловічі  костюми – 14,0 тис. грн..; 

- лед прожектор – 4шт. – 12,5 тис. грн..; 

- електричне устаткування – 19,0 тис. грн..       

 Створені умови для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними 

можливостями у  4  закладах культури, що становить  40 %: 

 облаштовано пандусами   4   заклади – Олександрівський будинок культури, Первомайський 

сільський будинок культури та  сільська бібліотека, Вишневський сільський клуб). 

      На протипожежні заходи витрачено   15,0 тис. грн.   

                        Основні  завдання  сільських  бібліотек – виконання просвітницької функції, 

будучи інформаційно – дозвіллєвим  центром  сільської  громади.  Протягом   першого 

півріччя  2020 року   бібліотеки  забезпечували   обслуговування  користувачів  згідно  

навантаження. ( на 0,75  ставки  -  375  користувачів, на 0,5 ставки – 250 користувачів.). 

Соціально – культурна діяльність  бібліотек  полягає у  організації  та  проведенні  

різноманітних  заходів, зокрема: годин  цікавої інформації, уроки – реквієми, виставки однієї  

книги, історико – краєзнавчі години, книжкові  виставки, поетичні  години, диспути, 

літературні  години тощо.  

             Загальна  кількість  користувачів  сільських  бібліотек  громади   - 875  осіб. За перше 

півріччя  2020  року – 635.  Бібліотечний  фонд складає 33529 примірників  книг на  суму 

224,0 грн,  що  дає  змогу  популяризувати і  розкривати  через  книгу  історичну  та  

культурну  спадщини українського  народу.  

 Пріоритетним  напрямком  вважається   робота  з  дітьми   та  молоддю. Поповнились  

фонди  сільських  бібліотек протягом   першого півріччя 2020  року  на  373  примірники  

книг  на  суму 45,8 грн. Списання книжкового  фонду  не відбувалось.  

Кількість  виданих  книг  за   перше півріччя 2020  року  - 6025. 

 Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного 

показника попереднього періоду - 39  %. 

 Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного 

показника попереднього періоду - 102 % .     

      Протягом  першого півріччя  2020 року  закладами  культури проведено  33  культурно – 

масовий захід  обслуговано  586 чоловік.      

   Заходи спрямовані на утвердження патріотизму, духовності і моральності, формування 

національної свідомості населення шляхом відзначення державних свят, знаменних та 

пам’ятних дат з історії України .  

 Маловисківська дитяча школа мистецтв - це спеціалізований мистецький навчальний 

заклад, заснований в 1967 році як музична школа. В 1990 році реорганізована в дитячу школу 

мистецтв. 

 З 2016 року заклад підпорядковано Маловисківській міській раді. Школа являється 

методичним центром в регіоні. 

Учнівський контингент  у  2019-2020 навчальному році  - 235. 

Розмір  батьківської  плати  за  навчання  у  Маловисківській  дитячій  школі  мистецтв   

встановлено   згідно  рішенням сесії  Маловисківської  міської  ради «Про  затвердження 

розміру щомісячної батьківської плати за навчання дітей  у  Маловисківській  дитячій  школі  

мистецтв  міської ради»  від  25 липня   2019  року  № 1649.    

Кількість учнів пільгових категорій складає 70 чол.,з них: 

 на 100% звільнені від оплати 64 учні, 

 6 учнів платять по 50%. 

 Кількість учнів на одну педагогічну ставку - 9 чоловік (18 годин). 

Кількість  діто – днів – 32900. 



Витрати на навчання одного  учня, який отримує освіту у дитячій школі мистецтв  складають 

13538 грн.  

 Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у ДШМ у плановому 

періоді відповідно до  фактичного показника попереднього періоду не збільшилась.  

Надходження  по  батьківській  платі – 106,3 тис. грн. Відсоток обсягу плати за навчання у 

ДШМ в загальному обсязі видатків ДШМ – 14,6 %. 

 

 

  

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету Маловисківської міської ради                                          Л.ЛИННИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 



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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 13 серпня  2020 року               № 257 

м. Мала Виска 

 
Про затвердження паспортів 
маршруту шкільних автобусів 
 

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про освіту», ст. 21 Закону України «Про повну 
загальну середню освіту», Законів України «Про дорожній рух», «Про автомобільний 
транспорт», Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, 
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року №176, 
наказу № 278 від 07.05.2010 року «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження 
паспорта автобусного маршруту», керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з метою подальшого врегулювання питань організації перевезень 
до місць навчання учнів, дітей та педагогічних працівників дошкільних і загальноосвітніх 
навчальних закладів шкільними автобусами виконавчий комітет Маловисківської  міської 
ради,- 

 
ВИРІШИВ: 

 
1. Затвердити паспорт № 1 маршруту шкільного автобуса (назва маршруту – м. Мала 
ВискаМаловисківська ЗШ № 3 І-ІІІ ступенів) – с. Первомайське (додається). 
2. Затвердити паспорт № 2 маршруту шкільного автобуса (назва маршруту – м. Мала Виска 
(Маловисківська ЗШ № 3 І-ІІІ ступенів) – с. Олександрівка (додається). 
3. Затвердити паспорт № 3 маршруту шкільного автобуса (назва маршруту – м. Мала Виска 
(Маловисківська ЗШ № 3 І-ІІІ ступенів) – с. Паліївка (додається). 
4. Затвердити паспорт № 4 маршруту шкільного автобуса (назва маршруту – м. Мала Виска 
(Маловисківська ЗШ № 3 І-ІІІ ступенів) – с. Заповідне (додається). 
5.Затвердити паспорт № 5 маршруту шкільного автобуса (назва маршруту – м. Мала Виска  – 
с. Паліївка (додається). 
6. Директору Маловисківської ЗШ № 3 І-ІІІ ступенів (Шусь І.С.) використовувати шкільні 
автобуси відповідно до затвердженого Положення про використання шкільних автобусів та 
відповідно до паспортів маршруту шкільних автобусів. 
7. Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради 
(Шпак А.В.) здійснювати контроль за використанням шкільних автобусів відповідно до 
Положення про використання шкільних автобусів та паспортів маршруту шкільних 
автобусів: 
8. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 
 
 
 
 
 Міський голова                                                           Ю.ГУЛЬДАС 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  13 серпня  2020 року                    № 258 

м. Мала Виска 

 

Про виплату стипендій Маловисківського 

міського голови «Гордість громади» для 

дітей та молоді Маловисківської міської 

ради 

 

Керуючись Законами України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», Про позашкільну освіту», Положення про стипендію Маловисківського 

міського голови, затвердженим рішенням Маловисківської міської ради № 808 

від 21.12.2017 року, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити протокол №1 від 31 липня 2020 року засідання експертної 

комісії з призначення стипендій Маловисківського міського голови 

«Гордість громади» для дітей та молоді Маловисківської міської ради. 

2. Провести виплату стипендій Маловисківського міського голови «Гордість 

громади» обдарованим учням  в сумі 30600 грн. (тридцять тисяч шістсот 

гривень 00 коп.), згідно з додатком 1 до цього рішення. Стипендії 

виплачуються в розмірі 200 грн. на місяць з 01 вересня 2020 р. по 01 

червня 2021 року. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

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

 

 

 

Міський голова                                                               Ю. ГУЛЬДАС 

                                                                              

 



 

 

 

                                                                            Додаток № 1 

 до рішення виконкому 

                                                                                              від 13.08.2020 р. №258 

 

ПРОТОКОЛ №1 

засідання експертної комісії з призначення стипендій 

Маловисківського міського голови «Гордість громади» для дітей та молоді 

Маловисківської міської ради 

від «31» липня 2020 року 

 

Присутні:  

Голова комісії ЖОВТИЛО А.В. 

Секретар комісії Мельчуцький В.Г. 

Члени комісії – Шпак А.В., Рижикова Ю.О., Артишко В.В., Кузьмич В.П., 

 Прилуцький М.М. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про призначення стипендій Маловисківського міського голови «Гордість 

громади» для дітей та молоді Маловисківської міської ради. 

 

Слухали: 

Шпак А.В., яка повідомила, що заклади освіти подали на розгляд 

експертної комісії списки претендентів на стипендій Маловисківського 

міського голови «Гордість громади» з підтверджуючими документами та 

просять нагородити: 

1. Касьян Олександр Анатолійович – бронзовий призер Чемпіонату України 

з легкої атлетики, м. Кропивницький, переможець Всеукраїнських 

змагань, м. Черкаси (1 місце). 

2. Кудря Каріна Дмитрівна – срібний призер Всеукраїнських змагань з 

легкої атлетики, м. Черкаси. 

3. Чуйко Дар’я Вадимівна – срібний призер Всеукраїнських змагань з дзюдо, 

м. Київ. 

4. Стець Кіріл Володимирович – переможець Всеукраїнських змагань з 

дзюдо, м. Київ. 

5. Кардаш Катерина Олександрівна – обласна учнівська олімпіада з 

трудового навчання м. Кропивницький, диплом ІІІ ст. 

6. Данілов Костянтин Валентинович – обласна олімпіада з хімії ІІІ місце. 

7. Крутофал Сергій Сергійович – обласний етап конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт МАН ІІІ місце.  

8. Сорока Анастасія Іванівна – І місце обласного етапу Х Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка. 

9. Коноваленко Олександра Володимирівна – обласна олімпіада з 

математики ІІ місце.  



10. Крячко Софія Володимирівна – обласний етап конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт МАН ІІІ місце. 

11. Ткаченко Таїсія Олександрівна – обласний етап конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт МАН ІІІ місце.  

12. Ляшецький Олександр Олександрович – ІІ місце обласного конкурсу 

«Ерудит-квартет». 

13. Фокша Дар’я Дмитрівна – обласна олімпіада з української мови та 

літератури ІІІ місце. 

14. Пилипенко Ілля Віталійович – диплом ІІ ступеня регіонального конкурсу 

мистецтв «Співограй». 

15. Русол Анна Євгеніївна – диплом І ступеня фестивалю-конкурсу юних 

музикантів «Дивограй». 

16.  Чернецька Сніжана Русланівна – диплом лауреата І ступеня 

Міжнародного фестивалю-конкурсу «Сходинки до майстерності» м. 

Кропивницький. 

17.  Пухирь Валерія Петрівна – диплом ІІІ ступеня обласного конкурсу з 

образотворчого мистецтва «Веселкові фарби». 

Рішення (прийнято шляхом голосування: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0): 

 

1. Призначити грошові стипендії Маловисківського міського голови 

«Гордість громади» та нагородити: 

 

№

з/п 

Прізвище, ім’я 

учня 

Досягнення учнів  Сума 

стипенд

ії (грн.) 

1. Касьян 

Олександр 

Анатолійович  

бронзовий призер Чемпіонату України з 

легкої атлетики, м. Кропивницький, 

переможець Всеукраїнських змагань, м. 

Черкаси (1 місце). 

1800 

2. Кудря Каріна 

Дмитрівна Кудря Каріна Дмитрівна – 

срібний призер Всеукраїнських змагань з 

легкої атлетики, м. Черкаси. 

1800 

3. Чуйко Дар’я 

Вадимівна  

срібний призер Всеукраїнських змагань з 

дзюдо, м. Київ. 

1800 

4. Стець Кіріл 

Володимирович  

переможець Всеукраїнських змагань з дзюдо, 

м. Київ. 

1800 

5. Кардаш 

Катерина 

Олександрівна  

обласна учнівська олімпіада з трудового 

навчання м. Кропивницький, диплом ІІІ ст. 

1800 

6. Данілов 

Костянтин 

Валентинович  

обласна олімпіада з хімії ІІІ місце. 1800 

7. Крутофал Сергій 

Сергійович  

обласний етап конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт МАН ІІІ місце. 

1800 



8. Сорока 

Анастасія 

Іванівна  

І місце обласного етапу Х Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу імені Тараса 

Шевченка. 

1800 

9. Коноваленко 

Олександра 

Володимирівна  

обласна олімпіада з математики ІІ місце. 1800 

10. Крячко Софія 

Володимирівна  

обласний етап конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт МАН ІІІ місце. 

1800 

11. Ткаченко Таїсія 

Олександрівна  

обласний етап конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт МАН ІІІ місце. 

1800 

12. Ляшецький 

Олександр 

Олександрович  

ІІ місце обласного конкурсу «Ерудит-

квартет». 

1800 

13. Фокша Дар’я 

Дмитрівна  

обласна олімпіада з української мови та 

літератури ІІІ місце. 

1800 

14. Пилипенко Ілля 

Віталійович 

диплом ІІ ступеня регіонального конкурсу 

мистецтв «Співограй». 

1800 

15. Русол Анна 

Євгеніївна 

диплом І ступеня фестивалю-конкурсу юних 

музикантів «Дивограй». 

1800 

16. Чернецька 

Сніжана 

Русланівна 

диплом лауреата І ступеня Міжнародного 

фестивалю-конкурсу «Сходинки до 

майстерності» м. Кропивницький. 

1800 

17. Пухирь Валерія 

Петрівна 

диплом ІІІ ступеня обласного конкурсу з 

образотворчого мистецтва «Веселкові фарби». 

1800 

   30600 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради                                           Л.ЛИННИК 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

  



У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 13 серпня 2020 року                      № 259 

м. Мала Виска 

 

Про хід сплати 

землекористувачами земельного 

податку та орендної плати 

 

Заслухавши інформацію начальника земельного відділу міської ради 

І.А.Цибульського  про  хід сплати землекористувачами – юридичними та 

фізичними особами - земельного податку та орендної плати, керуючись ст. 33 

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

Маловисківської міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Інформацію начальника земельного відділу міської ради 

І.А.Цибульського про хід сплати землекористувачами – юридичними та 

фізичними особами - земельного податку та орендної плати прийняти до 

відому. 

 2. Зобов’язати начальника земельного відділу міської ради 

І.А.Цибульського: 

2.1.До 31.12.2020 року створити базу кількісного і якісного обліку 

земельних ділянок по території міської об’єднаної територіальної громади за 

площею, складом угідь та правовим статусом. 

2.2. Активізувати та посилити роботу з платниками податку по сплаті 

земельного податку та орендної плати. 

2.3. Здійснювати постійний контроль за:  

- ходом збору земельного податку та орендної плати з юридичних та 

фізичних осіб; 

- ходом сплати заборгованості за минулі роки; 

- використанням земельних ділянок за цільовим призначенням. 

2.4. Опубліковувати на офіційному сайті міської ради: 

 роз’яснення щодо термінів та порядку сплати платежів за землю; 

 хід надходжень плати за землю в міський бюджет; 

 надавати інформацію щодо вільних земельних ділянок.  

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Бакалінського О.М. 

 

 

 



 

Міський голова                                               Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 



 

від 13 серпня 2020 року                         №  260 

м. Мала Виска 

 

Про організацію та проведення 

Дня сіл Вишневе та Краснопілка на 

території Маловисківської міської ОТГ 

________________________________ 

 

         З  метою  організації  змістовного  дозвілля  жителів  громади, з  метою  

популяризації  кращих  національних  традицій,  звичаїв  та  обрядів  

українського  народу, згідно з комплексною  Програмою розвитку  культури, 

краєзнавства  та  туризму  на  2020 рік, керуючись ст.32 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Маловисківської 

міської ради,- 

 

                                                           ВИРІШИВ: 

1. Підготувати та провести свято Дня  села  Вишневе  20.09. 2020 року  та Дня 

села Краснопілка (свято борщу) 13.09.2020 року. 

2. Виділити кошти на підготовку та проведення заходів в сумі 5000 (п’ять  

тисяч ) грн. відповідно до кошторису витрат згідно з додатком 1. 

3. Відділу фінансів, економіки та бухгалтерського обліку міської ради видатки 

у сумі 5000,00 грн. профінансувати за рахунок коштів, передбачених в міському 

бюджеті на 2020 рік на виконання з комплексною  Програмою розвитку  

культури, краєзнавства  та  туризму  на  2020 рік 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

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

 

 

 

 

  Міський голова                                                                      Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

                                                                         Додаток 1 

 до рішення виконкому 

                                                                                       від 13.08.20. № 260 

 

 

Кошторис витрат 

до святкування Дня сіл Вишневе 

та Краснопілка  у 2020 році 

 

 



№  Найменування заходів Витрати  (тис. грн.) 

 

1. Придбання атрибутів, призів, нагород для 

проведення розваг, конкурсів та музично - 

розважальної програми в селі Вишневе. 

 

3000,00 

2. Придбання атрибутів, призів, нагород для 

проведення розваг, конкурсів та музично - 

розважальної програми в с. Краснопілка 

 

2000,00 

 Всього:  5000,00 

 

  

 

Керуючий справами  виконавчого комітету  

Маловисківської міської ради                                               Л.ЛИННИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 13 серпня 2020 року               №  261 

м. Мала Виска 

 
Про виділення грошової 

допомоги на відшкодування 



 компенсації за проїзд  

окремим пільговим категоріям 

 громадян на приміських та  

міжміських маршрутах загального 

 користування автомобільним  

транспортом по території  

об’єднаної територіальної громади  

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

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

Маловисківської міської ради від 28.11.2019 року № 1872 « Про затвердження Програми 

відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на 

приміських та міжміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом 

по території Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки», 

виконавчий комітет Маловисківської  міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

 

       1. Надати грошову допомогу для відшкодування компенсації за проїзд окремим 

пільговим категоріям громадян на приміських та міжміських маршрутах загального 

користування автомобільним транспортом по території  об’єднаної територіальної громади, 

згідно доданих списків на загальну суму 3852,98 грн. 

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

на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян». 

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

питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

Міський голова                                                                                              Ю. ГУЛЬДАС 

 
 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 від  13 серпня 2020 року                                                                   № 262 

 



Про відмову у затвердженні висновку 

опікунської ради при виконавчому 

комітеті Маловисківської міської ради 

про доцільність встановлення опікуном 

Петренко Олександра Олександровича, 

18.10.1972 р.н. над  Петренко Василем  

Олександровичем, 15.03.1958 р.н. 

 

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 55,56,67,71,72,74 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 незадовільні житлово-побутові умови проживання   гр. Петренка 

Олександра Олександровича, 1972 р.н., виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. У затвердженні висновку опікунської ради при виконавчому комітеті 

Маловисківської міської ради про доцільність встановлення опікуном Петренко 

Олександра Олександровича, 18.10.1972 р.н. над  Петренко Василем 

Олександровичем, 15.03.1958 р.н. відмовити. 

2. Рекомендовано опікунській раді при виконавчому комітеті Маловисківської міської 

ради провести повторне обстеження житлово-побутових умов проживання гр. 

Петренка О.О. на відповідність житла санітарним та житловим нормам.   

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

діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

Міський голова                                                 Ю. ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 від  13 серпня 2020 року                                                                   № 263 

 



Про затвердження висновку опікунської ради 

при виконавчому комітеті Маловисківської 

міської ради про доцільність встановлення 

опікуном Міхліченко Ксенію Олексіївну, 

03.01.1981 р.н. над Балабановою Людмилою 

Федорівною, 03.04.1950 р.н. у разі визнання її 

Маловисківським районним судом 

недієздатною 

 

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 55,56,67,71,72,74 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 протокол засідання опікунської ради при виконавчому комітеті 

міської ради від 05 серпня 2020 року № 1,   виконавчий комітет Маловисківської міської 

ради,- 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити висновок опікунської ради при виконавчому комітеті Маловисківської 

міської ради про доцільність встановлення опікуном Міхліченко Ксенію Олексіївну, 

03.01.1981 р.н. над Балабановою Людмилою Федорівною, 03.04.1950 р.н. у разі 

визнання її Маловисківським районним судом недієздатною. 

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

діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                   Ю. ГУЛЬДАС 

 
 
 
 
 

 

Додаток № 1 

до рішення виконкому 

від 13.08.2020 р. № 263 

 

 

 

ВИСНОВОК 

Опікунської ради при виконавчому комітеті Маловисківської міської ради 

про доцільність встановлення опікуном Міхліченко Ксенію Олексіївну, 03.01.1981 р.н. 

над Балабановою Людмилою Федорівною, 03.04.1950 р.н. у разі визнання її 

Маловисківським районним судом недієздатною 

 



На засіданні Опікунської ради при виконавчому комітеті Маловисківської міської 

ради від  5  серпня 2020 року було розглянуто заяву, яка надійшла до Маловисківської 

міської ради 22 липня 2020 року та зареєстрована за № М-1017 П. 

Одночасно в провадженні Маловисківського районного суду знаходиться справа за 

заявою Міхліченко Ксенії Олексіївни, заінтересована особа: Орган опіки та піклування 

Маловисківської міської ради, про визнання Балабанової Людмили Федорівни недієздатною 

та призначення опікуна (Ухвала від 01.06.2020 року, справа № 392/664/20).  

 Вивчивши обставини цього питання, розглянувши на засіданні опікунської ради при 

виконавчому комітеті Маловисківської міської ради документи та довідки, надані заявником, 

встановлено наступне. 

Міхліченко Ксенія Олексіївна, паспорт ЕВ 279167 від 02.03.2011 року, виданий 

Маловисківським РВУМВС у Кіровоградській області та Балабанова Людмила Федорівна, 

паспорт ЕА 692533 від 05.01.2000 року, виданий Маловисківським РВУМВС у 

Кіровоградській області, спільно проживають та зареєстровані за однією адресою: м. Мала 

Виска, вул. Шевченко 1 кв.19, заявник являється донькою потенційної підопічної.  

Медичні довідки підтверджують, що Балабанова Людмила Федорівна має діагноз – 

атеросклеротична деменція з параноїдальними включеннями. 

Міхліченко Ксенія Олексіївна доглядає за мамою, піклується про неї, забезпечує її 

усім необхідним. За станом здоров'я, відповідно до медичної довідки протипоказань щодо 

виконання повноважень опікуна у гр. Міхліченко К.О. не встановлено. 

Керуючись  ст.60, 63 ЦКУ, Правилами опіки та піклування, затверджених спільним 

наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти 

України, Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства праці та соціальної 

політики України, від 26.05.1999 № 34/166/131/88, Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,   опікунська рада при виконавчому комітеті Маловисківської 

міської ради вважає доцільним призначити Міхліченко Ксенію Олексіївну опікуном над її 

мамою Балабановою Людмилою Федорівною у разі визнання її Маловисківським районним 

судом недієздатною.  

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради                                                Л.ЛИННИК 

 

 

 

 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 від  13 серпня 2020 року                                                                   № 264 

 
 

 



Про затвердження висновку опікунської 

ради при виконавчому комітеті  

Маловисківської міської ради про 

доцільність встановлення опікуном 

Дутко Галину Дмитрівну, 06.11.1979 р.н. 

над Капінусом Іваном Миколайовичем, 

07.03.1941 р.н. у разі визнання його 

Маловисківським районним судом 

недієздатним 

 

 

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 55,56,67,71,72,74 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 протокол засідання опікунської ради при виконавчому комітеті 

міської ради від 05 серпня 2020 року № 1,   виконавчий комітет Маловисківської міської 

ради,- 

 

ВИРІШИВ: 

 

3. Затвердити висновок опікунської ради при виконавчому комітеті Маловисківської 

міської ради про доцільність встановлення опікуном Дутко Галину Дмитрівну, 

06.11.1979 р.н. над Капінусом Іваном Миколайовичем, 07.03.1941 р.н. у разі визнання 

його Маловисківським районним судом недієздатним. 

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

діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

Міський голова                                                     Ю. ГУЛЬДАС 

 

 

 

 
 

Додаток № 1 

до рішення виконкому 

від 13.08.2020 р. № 264 

 

 

ВИСНОВОК 

Опікунської ради при виконавчому комітеті Маловисківської міської ради 

про доцільність встановлення опікуном Дутко Галину Дмитрівну, 06.11.1979 р.н. над 

Капінусом Іваном Миколайовичем, 07.03.1941 р.н. у разі визнання його 

Маловисківським районним судом недієздатним 

 

На засіданні Опікунської ради при виконавчому комітеті Маловисківської міської 

ради від 5 серпня 2020 року було розглянуто заяву, яка надійшла до Маловисківської міської 

ради 13 липня 2020 року та зареєстрована за № Д-932-П. 

Одночасно в провадженні Маловисківського районного суду знаходиться справа за 

заявою Дутко Галини Дмитрівни, заінтересована особа: Орган опіки та піклування 



Маловисківської міської ради, про визнання Капінуса Івана Миколайовича недієздатним та 

призначення опікуна (Ухвала від 08.11.2019 року, справа № 392/1585/19).  

 Вивчивши обставини цього питання, розглянувши на засіданні опікунської ради при 

виконавчому комітеті Маловисківської міської ради документи та довідки, надані заявником, 

встановлено наступне. 

Дутко Галина Дмитрівна, паспорт ЕА 951628 від 13.08.2002 року, виданий 

Маловисківським РВУМВС у Кіровоградській області та Капінус Іван Миколайович, 

посвідка про народження серія А № 2752945, видана Бюро ЗАГС Маловисківського району, 

спільно проживають за однією адресою: Маловисківський р-н, с. Краснопілка, вул. Польова 

21. 

На підставі Висновку судово-психіатричної експертизи від 24.04.2020 року № 186, 

виданою КНП «Обласною клінічною психіатричною лікарнею Кіровоградської обласної 

ради» встановлено, що Капінус Іван Миколайович в даний час страждає хронічним 

психічним захворюванням у формі важкої розумової відсталості та за своїм психічним 

станом не може розуміти значення своїх дій  і розумно керувати ними, потребує опіки. 

Дутко Галина Дмитрівна доглядає за Капінусом Іваном Миколайовичем, піклується 

про нього, забезпечує його усім необхідним. За станом здоров'я, відповідно до медичної 

довідки протипоказань щодо виконання повноважень опікуна у неї не встановлено. 

Керуючись  ст.60, 63 ЦКУ, Правилами опіки та піклування, затверджених спільним 

наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти 

України, Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства праці та соціальної 

політики України, від 26.05.1999 № 34/166/131/88, Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,   опікунська рада при виконавчому комітеті Маловисківської 

міської ради вважає доцільним призначити Дутко Галину Дмитрівну опікуном над 

Капінусом Іваном Миколайовичем у разі визнання його Маловисківським районним судом 

недієздатним.  

 

Керуючий справами виконавчого комітету  

Маловисківської міської ради                                           Л.ЛИННИК 

 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  13 серпня 2020 року                                                                               №  265 

м. Мала Виска 

Про надання одноразової 

матеріальної допомоги  

гр. Онойко Сніжані Анатоліївні 

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



         Розглянувши заяву громадянина Онойко Сніжани Анатоліївни (паспорт № 003971205 

виданий 26 вересня 2019 року), яка проживає у м. Мала Виска по вул. Чабана, буд. №  34, з 

проханням надати матеріальну допомогу, як громадянину, який виявив бажання проходити 

військову службу в Збройних силах України та інших формуваннях за контрактом, строком 

на 3 (три) роки, який набирає чинності з 24 червня 2020 року керуючись ст. 34 Закону 

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

про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади  на 2020 - 2022 роки, затвердженої рішенням міської ради 

№ 1871 від 28 листопада 2019 року, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Надати гр. Онойко Сніжані Анатоліївні одноразову матеріальну допомогу у розмірі 

5000 (п’ять тисяч) грн.  

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

соціальний захист». 

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

питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                   Ю. ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 13 серпня 2020 року                                            №  266 

м. Мала Виска 

 

Про впорядкування (зміну) адресних  

номерів об’єктів нерухомого майна  

по вул. Центральна в м. Мала Виска 

  

                 Керуючись ч. 1 ст. 52, ч.6 ст. 59  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до Положення про порядок присвоєння 



поштових адрес об’єктам нерухомості на території Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням сесії міської ради 

від 28.11.2019 року за № 1857, з метою впорядкування адресних реквізитів за 

фактичним розташуванням об’єкту нерухомого майна (житлового будинку), 

виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

ВИРІШИВ: 

       

1. Змінити поштову адресу житловому приміщенню (квартира) з вул. 

Центральна, будинок  № 70, квартира № 2 на вул. Центральна, будинок № 

70 квартира № 2 а. 

2. Направити дане рішення в Маловисківське бюро технічної інвентаризації 

для внесення змін до технічної документації житлового будинку (квартира). 

3. Гр. Небозі Л.І внести відповідні зміни до Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно.  

4. Начальнику загального відділу Маловисківської міської ради Берегуленко 

Т.М. внести зміни до адресного реєстру Маловисківської міської ОТГ. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського     

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

 

 

 

Міський голова                                                                            Ю.ГУЛЬДАС 

 

 
 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 13 серпня 2020 року                                            №  267 

м. Мала Виска 

 

Про впорядкування (зміну) адресних  

номерів об’єктів нерухомого майна  

по вул.Велігіна в м. Мала Виска 

  

                 Керуючись ч. 1 ст. 52, ч.6 ст. 59  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до Положення про порядок присвоєння 

поштових адрес об’єктам нерухомості на території Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням сесії міської ради 

від 28.11.2019 року за № 1857, з метою впорядкування адресних реквізитів за 



фактичним розташуванням об’єкту нерухомого майна (житлового будинку), 

виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

ВИРІШИВ: 

       

6. Змінити поштову адресу житловому приміщенню (будинок) з вул. Велігіна, 

будинок  № 35  на вул. Велігіна, будинок № 45. 

7. Направити дане рішення в Маловисківське бюро технічної інвентаризації 

для внесення змін до технічної документації житлового будинку (квартира). 

8. Гр. Поторському В.П. внести відповідні зміни до Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно.  

9. Начальнику загального відділу Маловисківської міської ради Берегуленко 

Т.М. внести зміни до адресного реєстру Маловисківської міської ОТГ. 

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського     

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

 

 

 

Міський голова                                                                            Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 13 серпня 2020 року                       № 268 

 

м. Мала Виска 

 

Про розгляд заяв громадян щодо 

надання пільг по батьківській платі 

за відвідування їхніми дітьми 

дошкільного навчального закладу 

міської ради «Ромашка» м.Мала 

Виска 

 

 Розглянувши заяви громадян міської об’єднаної територіальної громади з 

проханням надати пільгу по батьківській платі за відвідування їхніми дітьми 

дошкільних навчальних закладів міської ради «Ромашка» м.Мала Виска, 

врахувавши, що сім”ї багатодітні, батьки дітей учасники бойових дій, 

керуючись ст. 32 Закону 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 

дошкільного навчального закладу міськради «Ромашка» на період з 1 серпня 

2020 року по 1 серпня 2021 року наступним громадянам: 

- Мельникову Сергію Геннадійовичу –його син Мельников Іван; 

- Горовому Олександру Володимировичу – його син Горовий Ілля. 

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

відвідування дошкільного навчального закладу міськради «Ромашка» на період 

з 1 серпня 2020 року по 1 серпня 2021 року наступним громадянам: 

- Жученя Ользі Василівні– її дочки: Жученя Поліна і Марія; 

- Ткаченко Олександру Миколайовичу –його сини Ткаченко Нікіта та 

Кіріл, дочка Ткаченко Софія; 

-Шевченко Анні Володимирівні--- син Шевченко Микола та дочка 

Шевченко Марина; 

- 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. 

 

 

 

 

Міський голова                                                 Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 13 серпня 2020 року                       № 269 

м. Мала Виска 

 

Про розгляд заяв громадян щодо 

надання пільг по батьківській платі 

за відвідування їхніми дітьми 

дошкільного навчального закладу 

міської ради «Чебурашка» м.Мала 

Виска 

 

 Розглянувши заяви громадян міської об’єднаної територіальної громади з 

проханням надати пільгу по батьківській платі за відвідування їхніми дітьми 

дошкільних навчальних закладів міської ради «Чебурашка» м.Мала Виска, 

врахувавши, що батьки дітей учасники бойових дій, керуючись ст. 32 Закону 

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 

дошкільного навчального закладу міськради «Чебурашка» на період з 1 серпня 

2020 року по 1 серпня 2021 року наступним громадянам: 

- Пашкову Ярославу Олександровичу –його син Пашков Тимофій. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

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

 

 

 

 

Міський голова                                                 Ю.ГУЛЬДАС 

 
 

  
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 13 серпня 2020 року                             №  270  

 

м. Мала Виска 

 

 

Про розгляд заяв громадян щодо надання 

пільг по батьківській платі за навчання у 

Маловисківській школі мистецтв міської 

ради 

  

            Розглянувши заяви громадян міської територіальної громади з проханням надати 

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

Маловисківської міської ради, врахувавши статус учасників бойових дій, діти Героя 

Небесної Сотні, їх сімейний та фінансовий стан, керуючись ст. 32  Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 

06.07.1992 року № 374 «Про плату за навчання у державних школах естетичного виховання 

дітей», від 25.03.1997 року № 260 «Про встановлення розміру плати за навчання у державних 

школах естетичного виховання дітей, рішення сесії Маловисківської міської ради від 

25.07.2019 року № 1649 «Про затвердження  розміру щомісячної батьківської плати за 

навчання дітей в Маловисківській дитячій школі мистецтв», виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. При навчанні дитини надати пільгу у нижчезазначеному розмірі кожному, по 

батьківській платі за навчання їхніми дітьми у Маловисківській школі естетичного 

виховання дітей, на період навчального року з 1 вересня 2020 року по 01 червня 2021 

року, слідуючим громадянам: 

     1.1 Діти-сироти, діти-інваліди, діти, які втратили годувальника  та діти позбавлені 

батьківського піклування: 



- Кибукевич Наталія Василівна-дочка Кибукевич Вікторія (100 %); 

1.2. Діти з багатодітних сімей: 

- Шевченко Анна Володимирівна-дочка Підгорна Валерія (100 %); 

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

питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                              Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  13 серпня 2020 року                                  № 271 

м. Мала Виска 

 

Про виділення коштів на 

поховання гр. С.В.І.   

 

Розглянувши заяву гр. С.І.М.  ( ЕВ № ---- виданий Маловисківським РВ 

УМВС України ------ року), яка проживає за адресою: вул.П., № 43, с. П, 

Кіровоградська область, з проханням виділити кошти на поховання її чоловіка 

гр. С.В.І., який помер 16.07.2020 року та на день смерті не працював і в центрі 

зайнятості на обліку не перебував, керуючись ст. 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  ст.8 Закону України «Про поховання та 

похоронну справу», постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 

року № 99 „Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких 

категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка 

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

одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської ОТГ 

на 2020-2022 роки, затверджена рішенням сесії від 28 листопада 2019 року № 

1871, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити кошти у розмірі 2000,00 (дві тисячі) гривень гр. С.І.М. на 

поховання  її чоловіка гр.С.В.І.. 

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

видатки на соціальний захист». 



          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

 Міський голова                                                                        Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 13 серпня  2020 року                                    № 272 

м. Мала Виска 

 

Про зарахування на квартирну чергу  

 
 Розглянувши заяву гр. Санжаровського Артема Олеговича, про зарахування його на 

квартирний облік при виконавчому комітеті  міської ради, як учасника бойових дій, 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», відповідно до п.19 

ч.1 ст.6 Закону України від 22.10.1993 року № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального значення, ст.ст. 15,18,44 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, 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 при виконавчому комітеті Маловисківської 

міської ради, осіб, що потребують поліпшення житлових умов проживання: 

1.1.Санжаровського Артема Олеговича, 13.07.1990 р.н., як учасника бойових дій, 

потребуючого поліпшення житлових умов. 

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

3. Довести до відома гр.Санжаровському Артему Олеговичу, 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. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради Линник Л.І. 

 

 

 



Міський голова                                                                                    Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 13 серпня  2020 року                               №  273 

м. Мала Виска 

 

Про надання грошової 

допомоги на лікування гр.  

Л.М.М. 

 

Розглянувши заяву гр. Л.М.М.(паспорт ---№ ----- виданий 

Маловисківським РВ УМВС України ----- року),  який проживає в м. М.В., 

вул.Ш., буд.№ 9, кв.№ 9 з проханням надати допомогу на лікування поранення, 

яке було отримане під час виконання бойового завдання у зоні проведення 

ООС, захищаючи цілісність та незалежність України, керуючись ст. 34 Закону 

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

про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженим 

рішенням міської ради № 1871 від 28 листопада 2019 року, виконавчий комітет 

Маловисківської  міської ради,- 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. Л.М.М. грошову допомогу у розмірі 5000,00 ( п’ять тисяч) 

гривень на лікування та реабілітацію.  

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

видатки на соціальний захист». 

            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

 

 

 



 

Міський голова                                                  Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 13 серпня  2020 року                               №  274 

м. Мала Виска 

 

Про надання грошової 

допомоги на лікування гр.  

Б.В.С. 

 

Розглянувши заяву гр. Б.В.С. (паспорт --- № ----виданий Маловисківським 

РВ УМВС України ---- року),  який проживає в м. М.В. пров.С., буд.№ 25 з 

проханням надати допомогу на лікування  гомілкової кістки, яка не зрослася 

після перелому, враховуючи матеріальний стан заявника, керуючись ст. 34 

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

Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, 

затвердженим рішенням міської ради № 1871 від 28 листопада 2019 року, 

виконавчий комітет Маловисківської  міської ради,- 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. Б.В.С.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. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                  Ю.ГУЛЬДАС 



 

 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 13 серпня  2020 року                               №  275 

м. Мала Виска 

 

Про надання грошової 

допомоги на лікування гр.  

М.В.Б. 

 

Розглянувши заяву гр. М.В.Б.(паспорт --- № ---- виданий 

Маловисківським РВ УМВС України ---- року),  яка проживає в м. М.В., вул.П., 

буд.№ 103 з проханням надати допомогу на лікування, враховуючи 

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

самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання 

одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженим рішенням 

міської ради № 1871 від 28 листопада 2019 року, виконавчий комітет 

Маловисківської  міської ради,- 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. М.В.Б.і 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. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                  Ю.ГУЛЬДАС 

 



 

 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 13 серпня  2020 року                               №  276 

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. (без реєстрації), буд.№ 33 з проханням надати допомогу на лікування, 

враховуючи матеріальний стан заявника, керуючись ст. 34 Закону України 

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

надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженим 

рішенням міської ради № 1871 від 28 листопада 2019 року, 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. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                  Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 13 серпня  2020 року                               № 277 

м. Мала Виска 

 

Про надання грошової 

допомоги на лікування гр.  

Г.В.В. 

 

Розглянувши заяву гр. Г.В.В. (паспорт ---№ --- виданий Маловисківським 

РВ УМВС України ----- року),  яка проживає в м. М.В., вул.М., буд.№ 35 з 

проханням надати допомогу на лікування, враховуючи матеріальний стан 

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

Україні», Програмою та Положенням про надання одноразової матеріальної 

допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020-2022 роки, затвердженим рішенням міської ради № 1871 від 28 

листопада 2019 року, виконавчий комітет Маловисківської  міської ради,- 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. Г.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. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                  Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 



У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 13 серпня  2020 року                               №  278 

м. Мала Виска 

 

Про надання грошової 

допомогу на усуненні 

наслідків пожежі будинку гр. 

В.Н.В. 

 

Розглянувши заяву гр. В.Н.В. (паспорт ----№ -----)  виданий 

Маловисківським РВ УМВС України ------- року),  яка проживає в м. М.В., 

вул.Л.П., буд.№ --- з проханням надати допомогу на усунення наслідків пожежі  

на горищі житлового будинку по вул.. Л.П., № 39 у місті М.В., яка сталася 

27.07.2020 року, враховуючи завдані збитки, керуючись ст. 34 Закону України 

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

надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженим 

рішенням міської ради № 1871 від 28 листопада 2019 року, актом про пожежу 

від 27 липня 2020 року, виконавчий комітет Маловисківської  міської ради,- 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. В.Н.В. грошову допомогу у розмірі 2000,00 ( дві тисячі) 

гривень на усунення наслідків пожежі у житловому будинку.  

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

видатки на соціальний захист». 

            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

 

 

 

 

Міський голова                                                  Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 



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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 13 серпня  2020 року                               №  279 

м. Мала Виска 

 

Про надання грошової 

допомоги на лікування гр.  

Б.М.В.. 

 

Розглянувши заяву гр. Б.М.В. (паспорт   ---- № ------)  виданий 

Маловисківським РВ УМВС України ---- року),  який проживає в м. М.В., 

вул.П., буд.№ 50 з проханням надати допомогу на лікування, враховуючи 

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

самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання 

одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженим рішенням 

міської ради № 1871 від 28 листопада 2019 року, виконавчий комітет 

Маловисківської  міської ради,- 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. Б.М.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. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                  Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

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



В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 13 серпня  2020 року                               №  280 

м. Мала Виска 

 

Про надання грошової 

допомоги на лікування гр. 

Г.М.С.  

 

Розглянувши заяву гр. Г.М.С. (паспорт ---№ ----)  виданий 

Маловисківським РВ УМВС України ----- року),  який проживає в с. П.  з 

проханням надати допомогу на лікування, враховуючи матеріальний стан 

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

Україні», Програмою та Положенням про надання одноразової матеріальної 

допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020-2022 роки, затвердженим рішенням міської ради № 1871 від 28 

листопада 2019 року, виконавчий комітет Маловисківської  міської ради,- 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. Г.М.С. 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. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                  Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 



 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 13 серпня  2020 року                               №  281 

м. Мала Виска 

 

Про надання грошової 

допомоги на лікування гр.  

З. В.С. 

 

Розглянувши заяву гр. З.В.С. (паспорт ---№ ----)  виданий 

Маловисківським РВ УМВС України ---- року),  який проживає в м. М.В., 

вул.Г., буд.№ --- з проханням надати допомогу на лікування, враховуючи 

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

самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання 

одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженим рішенням 

міської ради № 1871 від 28 листопада 2019 року, виконавчий комітет 

Маловисківської  міської ради,- 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. З.В.С. грошову допомогу у розмірі 1000,00 ( одну тисячу) 

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. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                  Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 



 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 13 серпня  2020 року                               № 282  

м. Мала Виска 

 

Про надання грошової 

допомоги на лікування гр.  

П.Т.П. 

 

Розглянувши заяву гр.П.Т.П. (паспорт --- № --------)  виданий 

Маловисківським РВ УМВС України ----- року),  яка проживає в м. М.В., 

вул.О.К., буд.№ 42 з проханням надати допомогу на лікування, враховуючи 

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

самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання 

одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженим рішенням 

міської ради № 1871 від 28 листопада 2019 року, виконавчий комітет 

Маловисківської  міської ради,- 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. П.Т.П. грошову допомогу у розмірі 1000,00 ( одну тисячу) 

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. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                  Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 



 

від 13 серпня  2020 року                               №  283 

м. Мала Виска 

 

Про надання грошової 

допомоги на лікування гр.  

Р.А.П. 

 

Розглянувши заяву гр. Р.А.П. (паспорт -----№ -----)  виданий 

Маловисківським РВ УМВС України ----- року),  яка проживає в м. М.В., 

вул.В., буд.№ , кв. №  з проханням надати допомогу на лікування, враховуючи 

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

самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання 

одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженим рішенням 

міської ради № 1871 від 28 листопада 2019 року, виконавчий комітет 

Маловисківської  міської ради,- 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. Р.А.П. грошову допомогу у розмірі 1000,00 ( одну тисячу) 

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. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                  Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 



від 13 серпня  2020 року                               № 284  

м. Мала Виска 

 

Про надання грошової 

допомоги на лікування гр. 

С.Л.Д.  

 

Розглянувши заяву гр.С.Л.Д. (паспорт----- № -----)  виданий 

Маловисківським РВ УМВС України ----- року),  яка проживає в м. М.В., 

вул.В., буд.№ 7 з проханням надати допомогу на лікування, враховуючи 

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

самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання 

одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженим рішенням 

міської ради № 1871 від 28 листопада 2019 року, виконавчий комітет 

Маловисківської  міської ради,- 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. С.Л.Д. грошову допомогу у розмірі 500,00 ( п’ятсот) 

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. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                  Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 13 серпня  2020 року                               № 285  



м. Мала Виска 

 

Про надання грошової 

допомоги на лікування гр. 

К.А.О.  

 

Розглянувши заяву гр.К.А.О. (паспорт --№ ----)  виданий 

Маловисківським РВ УМВС України ----- року),  яка проживає в м. М.В., 

вул.П.,буд.№ 46 з проханням надати допомогу на лікування, враховуючи 

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

самоврядування в Україні», Програмою та Положенням про надання 

одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженим рішенням 

міської ради № 1871 від 28 листопада 2019 року, виконавчий комітет 

Маловисківської  міської ради,- 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. К.А.О. 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. 

 

 

 

Міський голова                                                  Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 13 серпня  2020 року                                              № 286 



                                                      м. Мала Виска 

 

Про визначення місць для 

проведення передвиборної 

агітації під час проведення на 

території Маловисківської 

міської ОТГ місцевих виборів 

25 жовтня 2020 року 

 

З метою забезпечення рівних можливостей усіх суб’єктів виборчого 

процесу щодо вільного здійснення передвиборної агітації під час підготовки до 

місцевих виборів 25 жовтня 2020 року та  дотримання на території 

Маловисківської міської ОТГ вимог Конституції України щодо вільного 

вираження громадянами своїх поглядів і переконань, керуючись ст. 34 

Конституції України, ст. 12 Закону України “Про політичні партії в Україні”,   

ст.40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий 

комітет Маловисківської міської ради,-  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Визначити місця для розміщення агітаційних палаток передвиборної 

агітації на території Маловисківської міської ОТГ: 

- м. Мала Виска, перехрестя вул. Центральна та вул. Містечкова; 

- м. Мала Виска, вул. Центральна, біля магазину «Колос»; 

- м. Мала Виска, вул. Центральна, центральна площа міста; 

- м. Мала Виска, вул. Центральна, площа біля будинку культури; 

- м. Мала Виска, вул. Шевченка, площа біля магазину «Файно»; 

- с. Первомайське, біля приміщення Первомайського старостату;  

- с. Краснопілка, біля приміщення ФАПу; 

- с. Заповідне, біля приміщення дитячого садочку; 

- с. Паліївка, біля приміщення Паліївського старостату; 

- с. Вишневе, біля приміщення сільського клубу; 

- с. Олександрівка, біля приміщення сільського будинку культури; 

- с. Миролюбівка, біля приміщення сільського будинку культури; 

- с. Лозуватка, біля приміщення сільського будинку культури; 

- с. Мануйлівка, біля приміщення сільського будинку культури. 

2.  Визначити місця для розклеювання передвиборної агітації на території 

Маловисківської міської ОТГ у місті Мала Виска (дошки оголошень) 

розміщені по: 

- вул. Шевченка біля будинку №5; 

-  перехрестя вул. Європейська та вул. Велігіна біля ліцею- інтернату; 

- вул. Центральна біля міського ринку; 

- вул. Центральна біля магазину «Сова»; 

- перехрестя вул. Центральна та вул. Містечкова біля магазину «Файно». 

 3.     КП «Мала Виска МКП» забезпечити: 

         - належний санітарний стан місць для розміщення палаток для агітації; 

         -  провести необхідні роботи щодо відновлення стендів для розміщення  



        матеріалів передвиборної агітації;   

         - демонтувати з 00:00 до 06:00 24 жовтня 2020 року матеріали         

        передвиборної агітації розміщені на дошках оголошень зазначених у  

        пункті 2 даного рішення.  

3. Забороняється усім суб’єктам виборчого процесу розміщувати : 

 

-        друковані передвиборні агітаційні матеріали, політичну рекламу та 

повідомлення про перебіг виборчого процесу на пам’ятках архітектури, на 

об’єктах культурної спадщини, на будинках і в приміщеннях органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і 

організацій державної та комунальної форми власності, парканах, стовпах, 

деревах, автобусних зупинках, а також у місцях, де вони перешкоджають 

безпеці дорожнього руху; 

-        носії політичної реклами на зовнішній поверхні та всередині 

транспортних засобів громадського користування, у тому числі таксі, у 

приміщеннях та на будівлях автобусної станції та залізничного вокзалу; 

         -        друковані передвиборні агітаційні матеріали у невизначених 

спеціально для цього  місцях. 

 

4. Під час проведення інформаційної компанії дотримуватись правил 

благоустрою та утримувати прилеглу територію у належному санітарному 

стані. 

5. Загальному відділу Маловисківської міської ради забезпечити 

оприлюднення даного рішення на офіційному сайті Маловисківської 

міської ради. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського 

О.М.  

 

Міський голова                                                                                Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 13 серпня  2020 року                                              № 287 

                                                      м. Мала Виска 

 

Про надання приміщення Маловисківській  



міській територіальній виборчій комісії 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

 

Керуючись пунктом 1частини 1 статті 201 Виборчого кодексу Украни, 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради,- 

 
ВИРІШИВ: 

 

1. Надати приміщення (актову залу)  позашкільного навчального закладу 

«Маловисківський міський будинок дитячої та юнацької творчості 

Маловисківської міської ради Кіровоградської області», який знаходиться за 

адресою: Кіровоградська область, м.Мала Виска, вул.Центральна,буд.№ 107 

Маловисківській міській територіальній виборчій комісії.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського 

О.М. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                 Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 13 серпня  2020 року                                              № 288 

                                                      м. Мала Виска 



Про надання приміщень для 

забезпечення роботи виборчих 

комісій на виборах 25 жовтня 

2020 року 

  

            Відповідно  до  постанови Верховної Ради України про призначення 

чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 

на 25 жовтня 2020 року, постанови Центральної виборчої комісії  від 28  

серпня  2020 року № 204 та інших нормативних документів, керуючись 

пунктом 5 частини другої статті 38 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" та задля реалізації їхніх повноважень у організації 

та проведенні чергових виборів, виконавчий комітет Маловисківської міської 

ради,-  

ВИРІШИВ: 

1. Надати приміщення для забезпечення роботи виборчих комісій на виборчих 

дільницях, утворених на постійній основі на території Маловисківської міської 

ОТГ, згідно з додатком. 

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського 

О.М.  

 

 

  Міський голова                                                                              Ю. ГУЛЬДАС





                                                                                                                                                                                                               Додаток № 1 

до рішення виконкому 

                                                                                                                                                                                                                             від 13.08.2020 р.№ 288 

 

ПЕРЕЛІК ПРИМІЩЕНЬ 

для роботи виборчих дільничних комісій на постійній основі 

  

№ 

округу 

№ 

дільниці 
Опис меж виборчої дільниці 

Поточна к-сть 

виборців на 

виборчій 

дільниці (без 

"вибувших") / 

НСП 

Приміщення для голосування Приміщення дільничної виборчої комісії Наявніс

ть 

стаціона

рної 

лінії 

зв'язку 

Адреса 
Місцезнахо-

дження  
Площа 

(кв.м)  
Адреса  

Місцезнахо-

дження  
Площа  

(кв.м)  

101 350322 м.Мала Виска – вул.В.Бровченка, 

вул.Євгенія Маланюка, вул.Зарічна, 

вул.І.Богуна, вул.І.Франка, 

вул.Калинова, вул.Кооперативна, 

вул.Л.Толстого, вул.Л.Українки, 

вул.Миколи Проценка, вул.Мирна, 

вул.Містечкова: 1–69, 71–73, 75–81, 83, 

85, 87–93; вул.Молодіжна, 

вул.Новомиргородське шосе, 

вул.П.Кочерги, вул.Проліскова, 

вул.Радісна, вул.Українська, 

вул.Центральна: 1–43; вул.Челюскіна, 

вул.Чехова, вул.Яблунева, пров.Євгенія 

Маланюка, пров.Зарічний, пров.І 

Центральний, пров.ІІ Центральний, 

пров.Калиновий, пров.Містечковий, 

пров.Тихий, роз’їзд Войнівка 

1594 / 33 

(велика) 

вул.В.Бровченка, 30, 

м.Мала Виска, 

Маловисківський р-н, 

Кіровоградська обл., 

26200 

ветеринарна 

лікарня, 

актова зала 

85 вул.В.Бровченка, 

30, м.Мала Виска, 

Маловисківський р-

н, Кіровоградська 

обл., 26200 

ветеринарна 

лікарня, 

робочий 

кабінет 

105 Так 

101 350323 м.Мала Виска – вул.Будівельна, 

вул.Б.Хмельницького, 

вул.В.Винниченка, вул.Героїв Крут, 

вул.Горіхова, вул.Зоряна, вул.І.Мазепи, 

вул.Київська, вул.Кудрівська, 

вул.Л.Панкова, вул.Матусівська, 

вул.Містечкова: 70–70А, 74, 82, 84, 

86А, 95–189; вул.Південна, 

2030 / 47 

(велика) 

вул.Шкільна, 3, 

м.Мала Виска, 

Маловисківський р-н, 

Кіровоградська обл., 

26200 

школа №3, 

вестибюль 

295 вул.Шкільна, 3, 

м.Мала Виска, 

Маловисківський р-

н, Кіровоградська 

обл., 26200 

школа №3, 

класна 

кімната 

320 Так 



№ 

округу 

№ 

дільниці 
Опис меж виборчої дільниці 

Поточна к-сть 

виборців на 

виборчій 

дільниці (без 

"вибувших") / 

НСП 

Приміщення для голосування Приміщення дільничної виборчої комісії Наявніс

ть 

стаціона

рної 

лінії 

зв'язку 

Адреса 
Місцезнахо-

дження  
Площа 

(кв.м)  
Адреса  

Місцезнахо-

дження  
Площа  

(кв.м)  

вул.Професійна, вул.П.Сагайдачного, 

вул.Спортивна, вул.Степова, 

вул.Транспортна, вул.Центральна: 45–

70; вул.Шевченка: 4, 6, 12–44, 76–88; 

вул.Шкільна, вул.9 Травня, 

пров.Будівельний, пров.Г.Красного, 

пров.І Професійний: 5–11, 15–44; 

пров.ІІ Професійний: 4–9; 

пров.Київський, пров.Л.Панкова, 

пров.Поштовий, пров.Річний 

101 350324 м.Мала Виска – вул.Берегова, 

вул.Велігіна: 1–41, 43, 49, 53, 55, 57, 59, 

61; вул.Вишнева, вул.Гагаріна, 

вул.Гоголя: 1–47, 49, 51; 

вул.Г.Перебийноса, вул.Європейська: 

31/1, 41/6–43, 45–47/1, 49, 51–81; 

вул.Князька, вул.Комунальна, 

вул.Космонавтів, вул.Мічуріна, 

вул.М.Коцюбинського, вул.О.Ковтуна: 

2–52/36; вул.Першотравнева, 

вул.Польова, вул.Привокзальна: 1–73, 

75–75/30; вул.Севастопольська, 

вул.Тимірязєва, вул.Центральна: 71–

133, 135, 139, 141, 143, 145–147, 149–

155, 157; пров.Береговий, 

пров.Гагаріна, пров.Дружби, 

пров.Європейський, пров.Заводський, 

пров.Княжий, пров.Севастопольський, 

пров.Холодноярський, пров.Шевченка 

1674 / 35 

(велика) 

вул.Центральна, 63, 

м.Мала Виска, 

Маловисківський р-н, 

Кіровоградська обл., 

26200 

районний 

будинок 

культури, 

танцювальна 

зала 

288 вул.Центральна, 63, 

м.Мала Виска, 

Маловисківський р-

н, Кіровоградська 

обл., 26200 

районний 

будинок 

культури, 

гримерні 

313 Так 

101 350325 м.Мала Виска – вул.Європейська: 83–

93А; вул.Шевченка: 1–3, 5, 7–9, 72; 

пров.І Професійний: 13/56; пров.ІІ 

Професійний: 3А; 

910 / 4 

(середня) 

вул.Шевченка, 56/1, 

м.Мала Виска, 

Маловисківський р-н, 

Кіровоградська обл., 

професійно-

технічне 

училище 

№16, 

80 вул.Шевченка, 56/1, 

м.Мала Виска, 

Маловисківський р-

н, Кіровоградська 

професійно-

технічне 

училище 

№16, каб.102 

110 Так 



№ 

округу 

№ 

дільниці 
Опис меж виборчої дільниці 

Поточна к-сть 

виборців на 

виборчій 

дільниці (без 

"вибувших") / 

НСП 

Приміщення для голосування Приміщення дільничної виборчої комісії Наявніс

ть 

стаціона

рної 

лінії 

зв'язку 

Адреса 
Місцезнахо-

дження  
Площа 

(кв.м)  
Адреса  

Місцезнахо-

дження  
Площа  

(кв.м)  

26200 вестибюль обл., 26200 

101 350326 м.Мала Виска – вул.Велігіна: 42–42/25, 

44–48, 52, 54, 56/16, 58–58/17, 60, 62–

137; вул.Гоголя: 48, 50, 52–189; 

вул.Залізнична, вул.Матросова, 

вул.О.Ковтуна: 53/9–195; вул.Осипенка, 

вул.Привокзальна: 74, 76–138; 

вул.Промениста, вул.Сонячна, 

вул.Тобілевича, вул.Центральна: 134, 

136–136А, 140, 142, 144–144А, 148, 156, 

158–210, МПС; пров.Авіаційний, 

пров.Гоголя, пров.О.Ковтуна, 

пров.Перемоги, пров.Привокзальний, 

пров.Сонячний, пров.Тобілевича, 

будинок МШС 

1342 / 19 

(середня) 

вул.Європейська, 17, 

м.Мала Виска, 

Маловисківський р-н, 

Кіровоградська обл., 

26200 

школа № 4, 

коридор, 2-й 

поверх 

138 вул.Європейська, 

17, м.Мала Виска, 

Маловисківський р-

н, Кіровоградська 

обл., 26200 

школа № 4, 

класна 

кімната 

163 Так 

101 350327 м.Мала Виска – вул.Бесарабська, 

вул.В.Чабана, вул.Європейська: 1–30, 

34–40, 44–44А, 48А, 50; 

вул.І.Сухомлина, вул.Квіткова, 

вул.Кондратюка, вул.О.Кошового, 

вул.Паліївська, вул.Промислова, 

вул.Пушкіна, вул.40 років Перемоги, 

пров.Бесарабський, пров.І.Сухомлина, 

пров.Квітковий, пров.Паліївський, 

пров.Промисловий, пров.40 років 

Перемоги 

1455 / 23 

(середня) 

вул.Європейська, 17, 

м.Мала Виска, 

Маловисківський р-н, 

Кіровоградська обл., 

26200 

школа №4, 

коридор, 1-й 

поверх 

138 вул.Європейська, 

17, м.Мала Виска, 

Маловисківський р-

н, Кіровоградська 

обл., 26200 

школа №4, 

кабінет хімії 

163 Так 

101 350328 с-ще Заповідне 109 / 0 (мала) вул.Садова, 3, с-ще 

Заповідне, 

Маловисківський р-н, 

Кіровоградська обл., 

26200 

дитячий 

садок 

"Ластівка", 

ігрова 

кімната 

48 вул.Садова, 3, с-ще 

Заповідне, 

Маловисківський р-

н, Кіровоградська 

обл., 26200 

дитячий 

садок 

"Ластівка", 

кабінет 

завідуючої 

68  



№ 

округу 

№ 

дільниці 
Опис меж виборчої дільниці 

Поточна к-сть 

виборців на 

виборчій 

дільниці (без 

"вибувших") / 

НСП 

Приміщення для голосування Приміщення дільничної виборчої комісії Наявніс

ть 

стаціона

рної 

лінії 

зв'язку 

Адреса 
Місцезнахо-

дження  
Площа 

(кв.м)  
Адреса  

Місцезнахо-

дження  
Площа  

(кв.м)  

101 350329 с.Краснопілка 255 / 6 (мала) пров.Козацький, 6, 

с.Краснопілка, 

Маловисківський р-н, 

Кіровоградська обл., 

26205 

сільський 

клуб, 

вестибюль 

90 пров.Козацький, 6, 

с.Краснопілка, 

Маловисківський р-

н, Кіровоградська 

обл., 26205 

сільський 

клуб, кабінет 

завідуючого 

120  

101 350330 с-ще Вишневе 195 / 1 (мала) вул.Центральна Нова, 

23/24, с-ще Вишневе, 

Маловисківський р-н, 

Кіровоградська обл., 

26200 

селищний 

клуб, 

глядацька 

зала 

80 вул.Центральна 

Нова, 23/24, с-ще 

Вишневе, 

Маловисківський р-

н, Кіровоградська 

обл., 26200 

селищний 

клуб, ігрова 

зала 

110  

101 350352 с.Олександрівка, с.Новомиколаївка, 

с.Тарасівка 

485 / 11 (мала) вул.Центральна, 1, 

с.Олександрівка, 

Маловисківський р-н, 

Кіровоградська обл., 

26243 

будинок 

культури, 

фойє 

77,8 вул.Центральна, 1, 

с.Олександрівка, 

Маловисківський р-

н, Кіровоградська 

обл., 26243 

будинок 

культури, 

зала засідань 

398,6  

101 350354 с.Паліївка 850 / 59 

(середня) 

вул.Шкільна, 1, 

с.Паліївка, 

Маловисківський р-н, 

Кіровоградська обл., 

26206 

школа, 

коридор, 1-й 

поверх 

121,9 вул.Шкільна, 1, 

с.Паліївка, 

Маловисківський р-

н, Кіровоградська 

обл., 26206 

школа, 

класні 

кімнати 

110,4  

101 350355 с.Первомайське 185 / 33 (мала) вул.Малахівська, 2, 

с.Первомайське, 

Маловисківський р-н, 

Кіровоградська обл., 

26210 

школа, 

актова зала 

100 вул.Малахівська, 2, 

с.Первомайське, 

Маловисківський р-

н, Кіровоградська 

обл., 26210 

школа, 

класні 

кімнати 

50  

101 350341 с. Миролюбівка, с. Червона Поляна 378/1 (мала) вул. Центральна 16, с. 

Миролюбівка, 

Маловисківського р-н, 

Кіровоградська обл., 

26213 

Будинок 

культури, 

глядацька 

зала 

300 вул. Центральна 16, 

с. Миролюбівка, 

Маловисківського 

р-н, Кіровоградська 

обл., 26213 

Будинок 

культури, 

музичний 

кабінет, 

кабінет 

75  



№ 

округу 

№ 

дільниці 
Опис меж виборчої дільниці 

Поточна к-сть 

виборців на 

виборчій 

дільниці (без 

"вибувших") / 

НСП 

Приміщення для голосування Приміщення дільничної виборчої комісії Наявніс

ть 

стаціона

рної 

лінії 

зв'язку 

Адреса 
Місцезнахо-

дження  
Площа 

(кв.м)  
Адреса  

Місцезнахо-

дження  
Площа  

(кв.м)  

директора 

101 350344 с. Лозуватка 515/10 Вул. Садова 54,с. 

Лозуватка, 

Маловисківського р-н, 

26230 

 

Сільський 

будинок 

культури,біл

ьярдна  зала 

90 Вул. Садова 54,с. 

Лозуватка, 

Маловисківського 

р-н, 26230 

 

Сільський 

будинок 

культури,каб

. директора 

40  

101 350345 с. Димине 64/3 (мала) вул. Кузнєцова 18, с. 

Димине, 

Маловисківського р-н, 

Кіровоградська обл., 

26230 

Сільський 

клуб, 

танцювальна 

зала 

50 вул. Кузнєцова 18, 

с. Димине, 

Маловисківського 

р-н, Кіровоградська 

обл., 26230 

сільський 

клуб, 

кімната 

репетицій 

70  

101 350346 с. Мануйлівка 476/24 (мала) вул. Водолазко 67, с. 

Мануйлівка, 

Маловисківського р-н, 

Кіровоградська обл., 

26207 

будинок 

культури, 

мала зала 

100 вул. Водолазко 67, 

с. Мануйлівка, 

Маловисківського 

р-н, Кіровоградська 

обл., 26207 

будинок 

культури, 

робоча 

кімната 

виконкому 

182  

101 350347 с. Лутківка 114/4 (мала) вул. Шевченка 15, с. 

Лутківка, 

Маловисківського р-н, 

Кіровоградська обл. 

26207 

сільський 

клуб, актова 

зала 

70 вул. Шевченка 15, с. 

Лутківка, 

Маловисківського 

р-н, Кіровоградська 

обл. 26207 

сільська 

бібліотека, 

читальна 

зала 

102  

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради                                                                                  Л.ЛИННИК 


