
 

 
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 08 жовтня 2020 року           №  319 

 

м. Мала Виска 

 

Про звіт про виконання бюджету 

Маловисківської міської ради 

об’єднаної територіальної 

громади за січень – вересень 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 - вересень 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  бюджету Маловисківської міської ради об’єднаної територіальної громади за  

січень – вересень 2020  року.  
2.  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  08 жовтня 2020 року           №  320  

м. Мала Виска 

 

Про визначення обсягу та проведення  

стратегічної екологічної оцінки проекту  

Програми соціально-еномічного розвитку  

 Маловисківської міської об’єднаної  

територіальної громади на 2021 рік 

 

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

Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку», Наказом Міністерства екології та 

природних ресурсів України від 10.08.2018 № 296 «Про затвердження Методичних 

рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного 

планування», та з метою забезпечення  здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту   

Програми  соціально-еномічного розвитку Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2021 рік, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,-  

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Погодити заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту 

Програми соціально-економічного розвитку  Маловисківської міської об’єднаної  

     територіальної громади на 2021 рік (далі проект Програми) ( додаток 1). 

 

2. Затвердити склад робочої групи, щодо забезпечення здійнення стратегічної 

екологічної оцінки проекту Програми ( додаток 2). 

 

3. Робочій групі провести стратегічну екологічну оцінку проекту Програми соціально-

еномічного розвитку Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 

2021 рік. 

 

4. Провести розгляд, реєстрацію та узагальнення пропозицій громадськості до 

стратегічної екологічної оцінки проекту Програми, згідно чинного законодавства 

України та оприлюднити результати розгляду пропозицій громадськості до 

зазначеного проекту на офіційному веб-сайті. 

 

5. З метою отримання зауважень та пропозицій, щодо стратегічної екологічної оцінки 

проекту Програми направити заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної 

оцінки  проекту Програми та Проект Програми соціально-економічного розвитку 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік до 



Департаменту екології та природних ресурсів  і Департаменту охорони здоров'я 

Кіровоградської обласної державної адміністрації. 

 

6. Контроль за виконанням даного рішення  залишаю за собою. 

 

 

 

       Міський голова                                                              Ю.Л.ГУЛЬДАС 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                 Додаток 1   

                                                                                 до рішення виконавчого коміту 

                                                                                 від 08 жовтня 2020 року № 320               

 

 

ЗАЯВА 

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту  Програми 

соціально-економічного  розвитку   

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади  на 2021 рік 

 

1. Замовник: 

Маловисківська міська рада  

2. Вид та основні цілі документа державного планування (далі –ДДП), його зв’язок з 

іншими документами державного планування 

Згідно з  пунктами  3 та 7  частини першої статті 1  Закону України   «Про стратегічну 

екологічну оцінку»  проект  Програми соціально-економічного  розвитку  

Маловисківської  міської об’єднаної територіальної громади  на 2021 рік (далі- Програми) 

є документом   державного планування (далі – ДДП)  та підлягає  проведенню  

стратегічної екологічної оцінки.  

Програма розроблена:  

відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про засади 

державної регіональної політики" та "Про державне прогнозування та розроблення 

програм економічного і соціального розвитку України"; Порядку розроблення проектів 

прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку, Бюджетної 

декларації та державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 26 квітня 2003 року №621 (із змінами), із урахуванням: положень Державної 

стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 05 серпня 2020 року №695, 

 Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року №671;  

Стратегії розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки (далі – Стартегія – 2027),  

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

на 2021-2017 роки, затверджених рішенням обласної ради від 12 березня 2020 року №743; 

 Національної доповіді "Цілі сталого розвитку: Україна", підготовленої та адаптованої для 

України у вересні 2017 року, та Глобальних цілей сталого розвитку до 2030 року, 

схвалених 25 вересня 2015 року державами-членами Організації Обꞌєднаних Націй. 

 

 Програма визначає основні  цілі  розвитку галузей (сфер діяльності)  Маловисківської 

міської ради , що відповідають  напрямам розвитку і заходам  міських  цільових програм. 

 

Стратегічна екологічна оцінка Програми дає можливість зосередитися на всебічному 

аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати 

результати цього аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків в 

процесі стратегічного планування. 

Метою СЕО є забезпечення високого рівня охорони довкілля та сприяння інтеграції 

екологічних факторів у підготовку Програми з метою забезпечення збалансованого 

(сталого) розвитку Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади. 

Метою програми є зростання добробуту і підвищення якості життя населення обєднаної 

громади за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, 

підвищення її конкурентоспроможності, як основи для збалансованого зростання 



стандартів та показників економічного розвитку, створення умов для підвищення 

ефективності використання бюджетних коштів.  

 

 

Основні   цілі  Програми: 

1) Створення   сприятливих умов  для економічного зростання ; 

 2) підвищення конкурентоспроможності Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади ; 

 3) підвищення  соціальних стандартів стандартів життя. 

 

Виконання Програми здійснюватиметься за рахунок коштів   міського бюджету , 

субвенцій з державного бюджету, обласного бюджету, коштів міжнародних фінансових 

організацій, внутрішніх та зовнішніх інвесторів.  

 

3. Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів 

діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури 

оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, 

потужності або розміщення ресурсів) 

Методологія розроблення Програми передбачає визначення основних завдань та заходів 

щодо розвитку галузей (сфери діяльності), а також орієнтовний перелік інвестиційних  

проєктів,  серед яких можуть бути проекти, що відповідно до Закону України "Про оцінку 

впливу на довкілля" підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про 

провадження планованої діяльності. Для таких проектів має бути здійснена процедура 

оцінки впливу на  довкілля. 

 

4)  Визначення ймовірних наслідків, які  можуть   мати  значний  вплив  при  реалізації  

ДДП:: 

а) для довкілля, у тому числі   для здоровя населення  : 

 В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації заходів 

Програми. Зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких складових довкілля: 

- атмосферне повітря; 

- водні ресурси; 

- відходи;  

- земельні ресурси; 

- біорізноманіття та рекреаційні зони; 

- а також наслідки для здоров’я населення. 

Оскільки Програма містить напрям «Підвищення екологічної безпеки» будуть мати місце 

позитивні наслідки для довкілля. 

б) для територій з природоохоронним статусом: 

На території  Маловисківської міської  об’єднаної територіальної  громади  розташовано    

територій та об’єктів природно-заповідного фонду, з них 1 – загальнодержавного 

значення, 7 – місцевого значення.  

Під час здійснення СЕО слід оцінити ймовірні наслідки для цих територій. 

 

в)  транскордонні  наслідкитериторії з природоохоронним статусом:   

 

 

    Керуючий справами виконавчого комітету 

    Маловисківської міської ради                                                                    Л.ЛИННИК                                                                     

 

                                                                          

 



                                                                      Додаток 2 

до рішення виконкому                                                                                                                                                                    

від 08 жовтня 2020 року № 320 

 

 

 

 

Склад  робочої  групи 

щодо забезпечення здійнення стратегічної екологічної оцінки  

проекту Програми соціально-еномічного розвитку 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік 

 

 

 

Голова робочої групи   -     БАКАЛІНСЬКИЙ Олександр Михайлович    

                                                 перший заступник міського голови з питань органів   

                                                 виконавчої влади     

 

Члени робочої групи: БАРАНОВСЬКИЙ Олексій Миколайович 

 інспектор сектору архітектури та містобудування 

 

                                                  КУДРЯ Ірина Василівна 

                                                  член ГО «Простір Ідей» 

         

                                                  НАУМЕНКО Олена Олександрівна 

                                                  економіст КП «Мала Виска Водоканал» 

 

                                                  ПІСНИЙ Сергій Анатолійович 

                                                  завідувач сектором архітектури та містобудування 

 

                                                  ТАМКО Станіслав Олександрович 

                                                  інспектор відділу земельних відносин 

 

                                                  ЦИБУЛЬСЬКИЙ Ігор Анатолійович 

                                                  начальник відділу земельних відносин 

 

 

 

 

 

 

Керуюча 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  08 жовтня 2020 року           №  321  

м. Мала Виска 

  

Про виділення коштів на забезпечення заходів,   

пов’язаних з діяльністю Маловисківської  

міської ради у жовтні-листопаді 2020 року 

 

    

      З метою фінансового забезпечення та належної організації заходів, пов’язаних з 

діяльністю Маловисківської міської ради  у жовтні – листопаді 2020 року,  керуючись 

статтею 26, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до Програми фінансового забезпечення заходів, пов’язаних з 

діяльністю Маловисківської міської ради та представницьких витрат на 2020 рік 

виконавчий комітет Маловисківської  міської ради,- 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.  Затвердити кошторис витрат для організації засідань, відзначення  свят, 

вшанувань, ювілейних дат, та інших заходів у жовтні – листопаді 2020 року, 

(додаток 1). 

2.  Відділу фінансів та бухгалтерського обліку міської ради видатки у сумі 26 000 

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

2020 рік. 

3. 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  08.10.2020 р..№ 321 

 

Кошторис витрат  

на фінансування заходів, пов’язаних з діяльністю  

Маловисківської міської ради у жовтні-листопаді 2020 року  

 

№ 

з/п 

Найменування видатків Витрати 

 (тис. грн.) 

1 

 

Живі квіти для привітань, нагороджень та 

покладань. 

5 000.00 

2 Поліграфічна, рекламна, подарункова, нагородна 

та сувенірна брендована продукція. 

15 000.00 

3 Продовольча продукція для організації засідань,  

фуршетів, частувань під час проведення заходів 

та прийому делегацій. 

6 000.00 

4   

 ВСЬОГО: 26 000,00 

 

  

 

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  08 жовтня 2020 року           №  322  

м. Мала Виска 

 

 

Про погодження Програми фінансового 

забезпечення представницьких витрат та інших 

заходів, пов’язаних з діяльністю 

Маловисківської міської ради  на  2021 рік 

 

 

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

керуючись ст..91 Бюджетного Кодексу України, з метою фінансового забезпечення 

культурно-масових заходів Маловисківської міської ради та її виконавчих органів, 

виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити Програму фінансового забезпечення представницьких витрат та інших 

заходів, пов’язаних з діяльністю Маловисківської міської ради на  2021 рік  

(додається). 

 

2. Подати дане рішення на розгляд та затвердження чергової сесії міської ради. 

 

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

ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту (голова Артишко 

В.В.) та заступника міського голови з питань  діяльності виконавчих органів ради 

Жовтило А.В. 

 

 

     Міський голова                                                                    Ю.ГУЛЬДАС 

 



 

Додаток 1 до Програми 

 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

№ 
З/ІІ 

Завдання Зміст заходів 

Цільова 
група 

(жінки/чоло
віки різних 

груп) 

Термін 

виконання 
Виконавці 

Джерела 
фінансуванн

я 

Обсяги фінансування, тис.грн. 

Очікуваний 
результат 2021 рік  

Всього І кв. II кв. III кв. IV кв. 
План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Забезпечення 

виготовлення 

відзнак 

Маловисківської 

міської ради та 

виконавчого 

комітету,  

Комплект атрибутів  

звання «Почесний 

громадянин міста 

Мала Виска»; 

атрибути премії 

О.С.Ковтуна; премії 

Г.М.Перебийноса;  

грамоти, подяки, 

папки, рамки до них 

Жителі 

громади 

незалежно 

від статі 

Протягом 

2021  

року 

Виконавчи

й комітет 

Міський 

бюджет 

7,0  6,0  6,0  6,0  25,0  Формування єдиної 

нагородної політики, 

поширення 

передового досвіду 

Маловисківської 

ОТГ 

2 Підвищення 

рівня 

інформаційного 

забезпечення та  

популяризація  

бренду Малої 

Виски та місцевої 

геральдики 

Розробка дизайну та 

виготовлення 

поліграфічної 

продукції, банерів, 

постерів, сувенірів, 

подарунків з 

використанням 

логотипу міста 

Усі жителі 

громади 

незалежно 

від статі 

Протягом 

2021  

року 

Виконавчи

й комітет 

Міський 

бюджет 

25.0  25.0  25.0  25.0  100.0  Сприяння розвитку 

туристичного 

потенціалу, 

унікального 

продукту та 

просування бренду 

ОТГ 



3 Сприяння в 

організації 

проведення 

урочистих 

державних, 

обласних, 

загальноміських, 

сільських  

заходів, 

фестивалів, 

конкурсів 

Технічне 

забезпечення 

заходів, оплата 

послуг з організації 

свят, частування 

дітей, жителів та 

гостей населених 

пунктів громади 

Діти та 

дорослі  

жителі 

громади 

незалежно 

від статі 

Протягом 

2021  

року 

Виконавчи

й комітет 

Міський 

бюджет 

25.0  25.0  50.0  25.0  125.0  Створення 

позитивного іміджу 

ОМС, високий 

рівень підготовки та 

проведення заходів, 

розвиток духовних 

та культурних 

традицій  краю 

4 Відзначення 

професійних 

свят, ювілейних 

дат та річниць, 

днів села, 

вшанування та 

привітання 

жителів громади, 

депутатів, 

керівників, 

членів 

виконкому, ради 

старійшин 

Придбання квіткової 

продукції, пам’ятних 

адрес, рамок, цінних 

подарунків 

Усі жителі 

громади 

незалежно 

від статі 

Протягом 

2021 

року 

Виконавчи

й комітет 

Міський 

бюджет 

15.0  20.0  20.0  15.0  70.00  Підвищення ролі 

кожного 

громадянина в 

суспільстві, 

моральне та 

матеріальне 

стимулювання 

ефективності 

роботи,  посилення 

довіри громадськості 

до місцевих органів 

влади 

5 Вшанування 

пам’яті трагічних 

подій, дат, 

видатних осіб, 

працівників 

установ, 

депутатів, 

загиблих героїв 

Придбання 

ритуальних вінків, 

квітів, рушників, 

лампадок  та інше. 

Молодь, 

трудові 

колективи, 

громадськіст

ь, ветерани 

війни та 

праці 

незалежно 

від статі 

Протягом 

2021  

року 

Виконавчи

й комітет 

Міський 

бюджет 

4.0  5.0  3.0  3.0  15.0  Національно-

патріотичне 

виховання, 

залучення 

громадськості до 

суспільно 

політичного життя  



6 Прийом та 

обслуговування 

іноземних 

делегацій, 

представників 

інших міст, 

регіонів, гостей 

громади під час 

офіційних 

прийомів  

Представницькі 

витрати, буфетне 

обслуговування, 

організація 

фуршетів, частувань 

Гості 

громади 

незалежно 

від статі 

Протягом 

2021  

року 

Виконавчи

й комітет 

Міський 

бюджет 

4.0  5.0  3.0  3.0  15.0  Встановлення 

міжнародних 

зв’язків, 

взаємовигідного  

співробітництва та 

вирішення питань, 

віднесених до 

компетенції органу 

місцевого 

самоврядування 

 Всього:      80.0  86.0  107.0  77  350,00   

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету  

Маловисківської міської ради                                                                                                                                 Л.ЛИННИК 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 до Програми 

 

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ 

 

 

№ 
з/п 

Назва 

показника 

Одиниця 
виміру 

Вихідні дані 

на початок 

дії програми 

І етап виконання програми 
II етап 

(20_-20_ 

роки) 

III етап 

(20_-20_ 

роки) 

2021 рік 20    рік 20     рік  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 І. Показники затрат  

1 

 Обсяг 

видатків на 

фінансування 

заходів 

програми 

 

 

надання 

одноразової 

матеріальної 

допомоги. 

 

Тис.грн 

 

350.00 

 

350.00 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

2         

 II Показники продукту  

1 

Кількість 

заходів, що 

передбачені 

програмою 

 

заходів 

 

75 

 

75 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

2 

Кількість осіб, 

на яких 

розрахована 

дія програми   

Осіб 
(у т.ч.,  

жінок  та 

чоловіків) 

 

13300 

 

13300 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 III. Показники ефективності  

1 

Середній 

розмір 

видатків на 1 

особу 

 

грн 

 

26.31 

 

26.31 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 



2 

Середній 

розмір 

видатків на 1 

захід 

 

Тис.грн 

 

4.6 

 

4.6 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 IV Показники якості  

1 

Рівень 

освоєння 

бюджетних 

коштів 

 

% 

 

0 

 

100 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Примітка: 
1. У випадку, якщо програма виконується в один етап, графи 8, 9 не заповнюються.  

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету  

Маловисківської міської ради                                                                                                                                 Л.ЛИННИК 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 до Програми 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

 

Обсяг коштів, що 

пропонується 

залучити на 

виконання Програми 

Етапи виконання програми 
Всього 

витрат на 

виконання 

Програми 

І II III 

2021рік 20 _ рік 20 _ рік 
20- 

20 

роки 

20 - 

20 

роки 1 2 3 4 5 6 7 

Обсяг ресурсів, всього, 

у тому числі: 

350.0 

 тис. грн 

- - - - 350.0 

 тис. грн 

державний бюджет - - - - - - 

сільський (селищний, 
міський)  бюджет 

350.0 

 тис. грн 

- - - - 350.0 

 тис. грн 

кошти небюджетних 

джерел 

- - - - - - 

 

 

 

 

 

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 08 жовтня 2020 року           №  323 

м. Мала Виска 

 

Про готовність підприємств та установ міської 

комунальної власності до роботи в осінньо-

зимовий період 2020-2021 роки 

 

 

Заслухавши інформації начальників КП „Мала Виска Водоканал” В.А.Аврунова, КП 

„Мала Виска - МКП” В.П.Лисенка, КП „Мала Виска житлово-експлуатаційна дільниця” 

М.П.Чмихун, начальника відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради Шпак А.В., начальнику відділу культури та туризму Рижикову 

Ю.О.  про готовність підпорядкованих міській раді підприємств до роботи в осінньо-зимовий 

період 2020-2021 років, відповідно до статті 30 Закону України „Про місцеве 

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

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Інформації керівників підприємств та установ міської комунальної власності про 

готовність підпорядкованих їм підприємств та закладів до осінньо-зимового періоду 2020-

2021 років  взяти до відому. 

 

2. Зобов’язати начальника КП „Мала Виска Водоканал” В.А.Аврунова: 

- завершити перевірку і утеплення оглядових колодязів, ремонт та ревізію  технічних 

засобів функціонування систем водозабезпечення та водовідведення; 

- завершити підготовку наявної техніки до роботи в осінньо-зимовий період; 

- забезпечити проведення всіх ремонтних робіт з дотриманням правил техніки безпеки 

та охорони праці. 

 

3. Зобов’язати начальника КП „Мала Виска - МКП” В.П.Лисенка: 

- завершити заготовку протиожеледних матеріалів; 

- створити резерв паливно-мастильних матеріалів на випадок екстремальних ситуацій; 

- забезпечити укладення договорів з підприємствами, що мають відповідну техніку, на 

розчистку вулиць міста та сільських населених пунктів міської ради від снігу. 

 

4. Зобов’язати начальника КП „Мала Виска ЖЕД” М.П.Чмихун: 

- постійно проводити огляд та ревізію систем відведення дощових та талих вод на 

будинках з м’якою покрівлею; 

- завершити утеплення вікон та дверей в під’їздах житлових будинків; 

- провести обстеження горищ, димовентиляційних каналів багатоквартирних 

житлових будинків підвідомчого житлового фонду, розташованого на вулицях Жовтневій та 

Спортивній; 

- здійснювати контроль за роботою прибудинкових автономних котелень та 

дотриманням правил техніки безпеки в них. 



 

5. Зобов’язати керівника відділу освіти, молоді та спорту Шпак А.В.: 

- здійснити завезення вугілля і дров в повному обсязі для опалення приміщень 

навчальних закладів; 

- комісійно обстежити котельні навчальних закладів міської ради; 

- завершити заготовку пізніх овочевих культур для харчування дітей. 

6. Зобов”язати начальника відділу культури та туризму Рижикову Ю.О.: 

- подати пропозиції по необхідності проведення капітального чи поточного ремонтних 

робіт у закладах культури міської ради.    

 7. 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 08 жовтня 2020 року                                №  324 

м. Мала Виска 

 

 

Погодження внесення змін до Програми 

розвитку КП Маловисківський центр 

надання соціальних послуг на 2020-2022 

роки 

 

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

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

мешканців ОТГ до якісних соціальних послуг, удосконалення діяльності та покращення 

контролю за належним виконанням Програми розвитку КП Маловисківський центр надання 

соціальних послуг, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Погодити внесення змін до Програми розвитку КП Маловисківський центр надання 

соціальних послуг на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням 60-ї сесії сьомого скликання 

від 28 листопада 2019 року, виклавши її в слідкуючій редакції: Програма розвитку КП 

Маловисківський центр надання соціальних послуг на 2021-2023 роки. 

 

2. Надати сектору фінансів міської ради розрахунки для формування відповідних розділів 

проекту програми соціально-економічного розвитку Маловисківської об’єднаної 

територіальної громади на 2021 рік (додатки 2-4). 

 

3. Контроль за виконання 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 08 жовтня 2020 року                                №  325 

м. Мала Виска 

 

 

Про відзначення Дня працівників соціальної сфери  

на території Маловисківської міської ОТГ 

 

    

      З нагоди відзначення Дня працівників соціальної сфери, керуючись частиною 1 статті 52, 

частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет Маловисківської міської ради,- 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.  Провести урочистості та святковий концерт для працівників соціальної сфери на 

території Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади 30 жовтня 

2020 року в приміщенні Маловисківської дитячої школи мистецтв. 

2. Затвердити кошторис витрат для проведення заходу, згідно з додатком 1 

3.  Видатки у сумі 4000,00 грн. профінансувати за рахунок коштів КП 

«Маловисківський центр центр надання соціальних послуг».  

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 08.10.2020 р..№ 325 

 

Кошторис витрат  

 

 для відзначення Дня працівників соціальної сфери  

на території Маловисківської міської  

об’єднаної територіальної громади 
 

№ 

з/п 

                                Найменування видатків Розпорядник коштів Витрати 

 (тис. грн.) 

1 

 

Квіти зрізані  КП «Центр надання 

соціальних послуг» 

500,00 

2 Сувеніри кращим працівникам, грамоти, 

подяки, рамки А4, листівки 

КП «Центр надання 

соціальних послуг» 

3500,00 

 ВСЬОГО:  4000,00 

 

 

 

 

 

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 08 жовтня 2020 року                                №  326 

м. Мала Виска 

 

 

Про відзначення на території ОТГ  

Дня  працівників культури та майстрів  

народного  мистецтва 

______________________________ 

 

           Керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  згідно з комплексною програмою розвитку культури, краєзнавства та  

туризму у Маловисківській ОТГ на 2020 рік,  та з нагоди Дня працівника 

культури та майстрів народного мистецтва, виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради,- 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Відділу культури та туризму виконавчого комітету Маловисківської міської 

ради забезпечити підготовку та проведення урочистостей з нагоди відзначення 

Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва 6  

листопада 2020 року о 11:00 год. в приміщенні Маловисківської школи 

мистецтв (м.Мала Виска, вул.Центральна). 

 

2. Затвердити кошторис витрат на організацію і проведення урочистостей з 

нагоди відзначення Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва згідно з   додатком 1. 

 

3. 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 08.10.2020 р. № 326 

 

 

 
  

Кошторис 

витрат на організацію і проведення урочистостей з 

нагоди відзначення Всеукраїнського дня працівників культури  

та майстрів народного мистецтва 

  

  

  

№ 
Найменування 

видатків  

Витрати 

(тис. грн..) 
Головний розпорядник коштів 

1. Оформлення  сцени   3000,00   

Відділ культури та туризму 2 Бутафорія  200,00 

3 Квіти 1800,00  
 

  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  08 жовтня  2019 року                                         № 327 

м. Мала Виска 

 

Про організацію та  проведення заходів   

з відзначення  в громаді у 2020  році  

Дня  визволення  України 

 

  Відповідно  до  ст.. 28, ст..32 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  

Україні»,  відповідно  до  плану  роботи  відділу  культури  та  туризму, з  

метою  вшанування  мужності та  героїзму захисників  України, сприяння  

дальшому  зміцненню  патріотичного  духу  у  суспільстві, виконавчий комітет  

міської ради та згідно з комплексною програмою розвитку культури, 

краєзнавства та  туризму у Маловисківській ОТГ на 2020 рік,виконавчий 

комітет Маловисківської міської ради,- 

 

ВИРІШИВ: 

 

 

1. Провести в місті Мала Виска покладання квітів  до братської  могили  

загиблим воїнам,  присвячене  Дню визволення  України  від фашистських 

загарбників   28  жовтня   2020  року  о 09.00 год 

2. Провести церемонію відкриття пам’ятного знаку «Загиблим маловищанам – 

євреям, підпільникам та партизанам, розстріляним фашистами в 1941-1944 

роках» 28 жовтня 2020 року о 10.00 год. на території нового кладовища м.Мала 

Виска. 

2.Доручити відділу культури і туризму виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради (Рижикова Ю.О.) забезпечити  підготовку  та  організацію  

проведення   заходів. 

 3. Виділити кошти на  проведення  заходу  присвячених  Дню визволення  

України від фашистських загарбників відповідно до кошторису витрат (додаток 

1). 

4.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника  

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

 

Міський голова                                                                        Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 



 

Додаток 1  

до  рішення  виконкому 

від  08.10.2020 р. №327 

 

Кошторис  витрат 

щодо  організації  та  проведення  заходів  по  відзначенню Дня  

визволення  України  від  фашистських загарбників 

на  території Маловисківської ОТГ 

  

  

  

№ 

з/п 
Найменування заходів 

Витрати 

(тис.грн.) 

1 Придбання  живих  квітів для покладань 500.00 

  Всього  500.00 

 

 
 

 

 

 

   
 

    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 08 жовтня 2020 року                                                                              №  328 

                                                                  м. Мала Виска 

 

Погодження внесення змін до міської 

Програми оздоровлення і відпочинку 

дітей Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади                                

на 2018 - 2022 роки 

 

 

Розглянувши клопотання служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради від 07 жовтня 2020 року, про внесення змін до програми 

«Оздоровлення та відпочинку дітей Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2018 – 2022 роки», затвердженої рішенням міської ради від 28 листопада                 

2019 року № 1875 «Про внесення змін до міської Програми оздоровлення і відпочинку дітей 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 - 2022 роки». 

Керуючись ст.ст. 27, 28, 32, 34, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законів України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про охорону 

дитинства», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про забезпечення                        

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

батьківського піклування», ст. 11 «Про державне прогнозування, розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України», «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про засади 

запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству», «Про торгівлю людьми», «Про доступ до публічної інформації», «Про внесення 

змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового бюджетного 

планування»ст. 75, 76 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України 

від 26.04.2003, № 621 «Про розроблення прогнозованих та програмних документів 

економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» із змінами, 

внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019, № 335, постанови 

Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року № 671 «Про схвалення Прогнозу 

економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2013 роки», Указу Президента 

України від 30 вересня 2019 року № 722/2019 «Цілі сталого розвитку України на період до 

2030 року», наказу Міністерства Фінансів України від 02.01.2019, № 1 «Про затвердження 

Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого 

підходу в бюджетному процесі», наказу Міністерства Фінансів України та Міністерства 

охорони здоров’я України від 26.05.2010, № 283/437 «Про затвердження Типового переліку 

бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у 

галузі «Охорони здоров’я» із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства 

фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 25.07.2013, № 693/633», 

Державна соціальна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 

період до 2021 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.04.2018,  

№ 273, спільного наказу Міністерства фінансів України та Міністерства соціальної політики 

України від 18.01.2017, № 57 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і 

результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист 



сім’ї та дітей»», наказу Міністерства соціальної політики України від 24.11.2016, № 4408   

«Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх 

виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері», наказу Міністерства соціальної 

політики України від 19.04.2017, № 659 «Про затвердження Типового переліку бюджетних 

програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі 

«Соціальний захист та соціальне забезпечення»», доручення голови Кіровоградської 

обласної державної адміністрації за № 01-26/48/0.1 від 16.04.2019 «Щодо забезпечення 

оздоровленням та відпочинком в стаціонарних оздоровчих закладах дітей віком                         

від 7 до 18 років», розпорядження Маловисківського міського голови від 25 вересня 2020 

року № 78/а «Про складення проекту бюджету Маловисківської міської територіальної 

громади на 2021 рік» розпорядження від 28 вересня 2020 року № 79/а «Про затвердження 

Інструкції з підготовки бюджетних запитів та прогнозу на наступні за плановим два 

бюджетні роки», розпорядження Маловисківського міського голови від 05 жовтня 2020 року 

№ 63/б «Про приведення у відповідність містких цільових програм на 2021-2023рр.», 

Конвенції «Про права дитини» від 20.11.1989 (ратифікована Україною 27.02.1991), з метою 

забезпечення середньострокового бюджетного планування терміном на 3 наступні роки та 

повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, зміцнення здоров’я дитячого населення 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади шляхом удосконалення системи 

оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення державних гарантій щодо доступності та 

якості оздоровчих та відпочинкових послуг, виконавчий комітет Маловисківської міської 

ради -  

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Погодити внесення змін до програми «Оздоровлення та відпочинку дітей 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 – 2022 

роки» затвердженої рішенням міської ради від 28 листопада 2019 року № 1875 

«Про внесення змін до міської Програми оздоровлення і відпочинку дітей 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 - 2022 

роки. 

2. Продовжити термін дії програми «Оздоровлення та відпочинку дітей 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 – 2022 

роки» включно до 2023 року. 

3. Викласти та подати на чергове засідання сесії Маловисківської міської 

ради програму «Оздоровлення та відпочинку дітей Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2018 – 2022 роки», (далі – Програма) в 

новій редакції, програма (додається). 

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 виконавчого комітету 

міської ради № 328 

від 08 жовтня 2020 року  

 

 

 

МІСЬКА ПРОГРАМА 

оздоровлення і відпочинку дітей 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади 

на 2018 - 2023 роки 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

1. Назва програми 

(назва програми повинна 

вказувати її специфіку) 

міська програма оздоровлення і відпочинку дітей 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2018 - 2023 роки 

2. ініціатор розроблення 

Програми 
виконавчий комітет Маловисківської міської ради 

3. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа про 

розроблення Програми 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про оздоровлення та відпочинок дітей», 

«Про охорону дитинства», «Про соціальну роботу з 

сім’ями, дітьми та молоддю», «Про забезпечення                        

організаційно-правових умов соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», «Про державне прогнозування, 

розроблення програм економічного і соціального 

розвитку України», «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад», «Про забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про засади 

запобігання та протидії дискримінації в Україні», 

«Про запобігання та протидію домашньому 

насильству», «Про торгівлю людьми», «Про доступ 

до публічної інформації», «Про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України щодо запровадження 

середньострокового бюджетного планування», 

Бюджетний кодекс України, постанови Кабінету 

Міністрів України від 26.04.2003, № 621                       

«Про розроблення прогнозованих та програмних 

документів економічного і соціального розвитку та 

складання проекту державного бюджету» із змінами, 

внесеними постановою Кабінету Міністрів України 

від 17.04.2019, № 335, постанови Кабінету Міністрів 

України від 29 липня 2020 року № 671                          

«Про схвалення Прогнозу економічного і соціального 

розвитку України на 2021 - 2013 роки», Указу 

Президента України від 30 вересня 2019 року                   

№ 722/2019 «Цілі сталого розвитку України на період 

до 2030 року», наказу Міністерства Фінансів України 

від 02.01.2019, № 1 «Про затвердження Методичних 

рекомендацій щодо впровадження та застосування 

гендерно орієнтованого підходу в бюджетному 

процесі», наказу Міністерства Фінансів України та 



Міністерства охорони здоров’я України                                       

від 26.05.2010, № 283/437 «Про затвердження 

Типового переліку бюджетних програм та 

результативних показників їх виконання для 

місцевих бюджетів у галузі «Охорони здоров’я» із 

змінами і доповненнями, внесеними наказом 

Міністерства фінансів України, Міністерства охорони 

здоров’я України від 25.07.2013, № 693/633», 

Державна соціальна програма забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 

2021 року, схвалена розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 11.04.2018,  № 273, спільного 

наказу Міністерства фінансів України та 

Міністерства соціальної політики України від 

18.01.2017, № 57 «Про затвердження Типового 

переліку бюджетних програм і результативних 

показників їх виконання для місцевих бюджетів у 

галузі «Соціальний захист сім’ї та дітей»», наказу 

Міністерства соціальної політики України від 

24.11.2016, № 4408 «Про затвердження Типового 

переліку бюджетних програм і результативних 

показників їх виконання для місцевих бюджетів у 

молодіжній сфері», наказу Міністерства соціальної 

політики України від 19.04.2017, № 659                          

«Про затвердження Типового переліку бюджетних 

програм і результативних показників їх виконання 

для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист 

та соціальне забезпечення»», доручення голови 

Кіровоградської обласної державної адміністрації за 

№ 01-26/48/0.1 від 16.04.2019 «Щодо забезпечення 

оздоровленням та відпочинком в стаціонарних 

оздоровчих закладах дітей віком від 7 до 18 років», 

розпорядження Маловисківського міського голови 

від 25 вересня 2020 року № 78/а «Про складення 

проекту бюджету Маловисківської міської 

територіальної громади на 2021 рік» розпорядження 

від 28 вересня 2020 року № 79/а «Про затвердження 

Інструкції з підготовки бюджетних запитів та 

прогнозу на наступні за плановим два бюджетні 

роки», розпорядження Маловисківського міського 

голови від 05 жовтня 2020 року № 63/б                        

«Про приведення у відповідність містких цільових 

програм на 2021-2023рр.», Конвенції «Про права 

дитини» від 20.11.1989 (ратифікована Україною 

27.02.1991) 

4. Головний розробник Програми служба у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради 

5. Співрозробники Програми - 

6. Відповідальний виконавець 

Програми 

служба у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради,  

7. Співвиконавці Програми відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради, фінансово-

економічний відділ виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради 



8. Термін реалізації Програми 01.06.2018 – 15.12.2023 

9. Мета Програми повноцінне оздоровлення та відпочинок дітей, 

зміцнення здоров’я дитячого населення 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади шляхом забезпечення державних гарантій 

щодо доступності та якості оздоровчих та 

відпочинкових послуг 

10. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього: 

в тому числі: 

 

 коштів сільського 

(селищного, міського) бюджету 

 коштів державного бюджету 

 коштів позабюджетних 

джерел 

 

2 539 940грн. 

 

 

 

міський бюджет 

11. Очікувані результати 

виконання 

виконання Програми дасть змогу: забезпечити 

послугами з відпочинку та оздоровлення дітей 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади за рахунок всіх джерел фінансування; 

морально-етичних засад дітей, свідомого ставлення 

дітей до збереження здоров’я, боротьби зі 

шкідливими звичками. Виконання заходів сприятиме 

створенню належних соціально-економічних умов 

для повноцінного відпочинку та оздоровленню дітей 

12. Ключові показники 

ефективності 

кількість дітей охоплених оздоровленням та 

відпочинком 

 

 

 

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма, обґрунтування 

необхідності її розв’язання 

Рівень захворюваності дітей набуває значних масштабів і потребує посилення уваги 

місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування. 

Сьогодні загальновизнаною цінністю світове співтовариство вважає стан здоров’я 

людини. Здоров’я нації розглядається як показник цивілізованості держави, що відтворює 

соціально-економічне становище суспільства. Здоров’я населення є головним критерієм 

доцільності та ефективності всіх без винятку сфер господарської діяльності. Фахівці 

вважають, що близько 75% хвороб у дорослих є наслідком умов життя у дитячі та молоді 

роки. 

Національна академія медичних наук констатує, що 80 відсотків випускників шкіл 

мають хронічні захворювання. Аналіз факторів, які впливають на здоров’я, показує, що на 

його стан 10% впливає рівень охорони здоров’я, 20% - від спадковості, 20% - від екології 

зовнішнього середовища і 50% - від способу життя. 

На стан здоров’я сучасного мешканця міської об’єднаної територіальної громади 

впливає ціла низка факторів, серед яких значне місце посідають рівень та спосіб життя, 

шкідливі звички, екологічний стан в регіоні. 

Разом з тим, в міській об’єднаній громаді у сфері відпочинку та оздоровлення існують 

проблеми, які не дозволяють в повному обсязі забезпечити потреби населення якісними 

оздоровчими послугами, зокрема: 

- недостатня мережа дитячих оздоровчих закладів не дає можливості охопити 

оздоровчими послугами всіх дітей району; 



- стан матеріально-технічної бази оздоровчих закладів не відповідає сучасним вимогам 

та потребує значного оновлення; 

- відсутні оздоровчі заклади нового типу для сімейного відпочинку; 

- організація виховного процесу та дозвілля в оздоровчих закладах не відповідає 

сучасним потребам. 

2. Визначення мети Програми 

Метою Програми є організація повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, 

зміцнення здоров’я дитячого населення Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади шляхом, забезпечення державних гарантій щодо доступності та якості оздоровчих 

та відпочинкових послуг. 
 

 

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

результативності 

Основними завданнями Програми: 

 у сфері оздоровлення та відпочинку дітей є: 
 

 збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та 

оздоровлення, особливо дітей пільгових категорій, а саме: 

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- дітей-інвалідів, які мають здатність до самообслуговування та не мають 

протипоказань; 

- дітей, в яких один із батьків зник безвісті в зоні проведення антитерористичної 

операції, операції об’єднаних сил; 

- дітей, в яких один із батьків отримав поранення в зоні проведення антитерористичної 

операції, операції об’єднаних сил під час виконання службових обов’язків чи був 

добровольцем; 

- дітей учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил; 

- дітей Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції гідності; 

- внутрішньо переміщених дітей з окупованих територій; 

- дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей; 

- дітей з девіантною поведінкою, які знаходяться на обліку служби у справах сім’ї та 

дітей виконавчого комітету міської ради і перебувають в складних життєвих обставинах; 

- дітей, що перебувають на диспансерному обліку; 

- обдарованих і талановитих дітей, які досягли особливих успіхів у тій чи іншій сфері 

діяльності (переможців, лауреатів та дипломантів олімпіад, творчих конкурсів, оглядів, 

спортивних змагань не нижче обласного рівня (1-3 особисте або командне місце), лідерів та 

активістів дитячих міських громадських організацій, відмінників навчання тощо). 

 

 Перелік документів згідно додатку 1 до Програми. 
 

 оздоровлення дітей (до 6 років включно), які мають статус дитини-сироти, дитини 

позбавленої батьківського піклування, разом з прийомними батьками чи батьками - 

вихователями: 
 

 створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей шляхом 

належної організації оздоровлення та відпочинку; 
 

 надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки; 
 

 формування та пропаганда здорового і безпечного способу життя. 
 

Напрямки діяльності і заходи реалізації Програми, наведено в додатку 2 до Програми. 

Показники результативності Програми, наведено в додатку 3 до Програми. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96


 

 

5. Проведення оцінки соціально-гендерного впливу заходів Програми 
 

1) створення умов для повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей Маловисківської 

міської об’єднаної територіальної громади, особливо дітей соціально незахищених категорій; 

2) збільшення обсягів фінансування з міського бюджету на потреби відпочинку та 

оздоровлення; 

3) підвищення якості та безпеки оздоровчих послуг для дітей; 

4) забезпечення збереження і зміцнення здоров’я дітей, розвитку позитивних якостей, 

шляхом формування здорового способу життя за рахунок впровадження новітніх методик та 

форм активного відпочинку - наметові табори, профільні табори, туристсько-краєзнавчі 

походи та екскурсії дитячого оздоровлення; 

5) збільшення кількості дітей, охоплених послугами відпочинку та оздоровлення, в 

першу чергу, дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, збільшення 

частки дітей, охоплених послугами оздоровлення; 

6) інформаційне орієнтування щодо оздоровлення та відпочинку дітей; 

7) підвищення престижу вітчизняної системи відпочинку і оздоровлення дітей; 

8) розширення меж і можливостей оздоровлення та відпочинку дітей міської об’єднаної 

територіальної громади за рахунок осінніх, зимових та весняних канікул, організація 

змістовних екскурсійних поїздок протягом навчального року тощо. 

 

 

6. Очікувані результати виконання Програми 

1. Підвищення ефективності місцевого самоврядування, установ та організацій у 

вирішенні завдань організації якісного оздоровлення та відпочинку дітей та підлітків. 

2. Поєднання організаційних, фінансових та інших можливостей органів місцевого 

самоврядування, з метою підвищення рівня комфортності умов перебування дітей у цих 

закладах, осучаснення змісту роботи дитячих закладів відпочинку, впровадження новітніх 

технологій оновлення здоров’я дітей, виховної роботи, організації дозвілля, медичного 

обслуговування та харчування за рахунок коштів міського бюджету із залученням коштів 

фермерських господарств, підприємств, установ, організацій, професійних спілок, Фонду 

соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, позабюджетних фондів, 

добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, інших джерел фінансування, не 

заборонених чинним законодавством України. 

3. Розвитку системи дитячо-юнацького туризму в міській об’єднаній територіальній 

громаді. 

 

 

7. Обсяги та джерела фінансування програми 

Програма реалізовується за рахунок коштів міського бюджету із залученням коштів 

фермерських господарств, підприємств, установ, організацій, професійних спілок, Фонду 

соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, позабюджетних фондів, 

добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, інших джерел фінансування, не 

заборонених чинним законодавством України. 

Обсяги бюджетних асигнувань визначатимуться, виходячи з необхідності 

забезпечення виконання у відповідних роках конкретних заходів Програми, орієнтовних 

витрат на їх реалізацію, обрахованих на підставі встановлених норм і нормативів, 

прогнозних цін та тарифів на послуги оздоровлення, і перевезення дітей з урахуванням 

індексу росту споживчих цін тощо, а також з урахуванням можливостей дохідної частини 

міського бюджету та спрямування на вказані цілі інших коштів, не заборонених чинним 

законодавством України.  

Заплановані обсяги фінансування заходів, навезені у додатку 4 до Програми. 

 



 

 

8. Строки та етапи виконання програми 

Загальні обсяги фінансування: 2 539 940грн., фінансування Програми здійснюється 

в межах можливостей міського бюджету. 

 у т.ч. ресурсів, необхідних для реалізації Програми в 

стаціонарних оздоровчих закладах 

2018 рік – 199999 грн. 

2019 рік – 199999 грн. 

2020 рік – 199999 грн. 

2021 рік – 499999 грн. 

2022 рік – 499999 грн. 

2023 рік – 499999 грн. 

 послуги перевезення 2018 рік – 0 грн. 

2019 рік – 6000 грн.; 

2020 рік – 8000 грн.; 

2021 рік – 100000 грн.; 

2022 рік – 100000 грн.; 

2023 рік – 100000 грн. 

Етапи реалізації програми: 1 етап 2018 – 2020 роки; 2 етап 2021 – 2023 роки. 

 

 

9. Координація та контроль за заходом виконання програми 

Контроль за виконанням Програми покладається на виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради, службу у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської 

ради, яка до 25 грудня інформує виконавчий комітет про хід виконання Програми та звітує 

перед постійною комісію міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури 

та спорту (голова Артишко В.В.) та заступником міського голови з питань виконавчих 

органів ради Жовтило А.В.. 

Основними формами контролю по реалізацією заходів Програми будуть: 

- розпорядження міського голови про встановлення контролю за ходом реалізації 

Програми; 

- звітність структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради про стан 

виконання заходів Програми. Здійснення аналізу ходу виконання Програми та прийняття 

додаткових заходів, спрямованих на досягнення мети Програми; 

- аналіз статистичної, відомчої звітності про виконання заходів та показників 

Програми; 

- висвітлення ходу реалізації Програми із залученням засобів масової інформації та 

розміщення її на офіційному сайті і LED екрані; 

- обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях постійної комісії 

міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури та спорту                            

(голова Артишко В.В.) з подальшим обговоренням на чергових засіданнях сесії міської ради; 

- проведення моніторингу та вжиття додаткових заходів згідно з рекомендаціями та 

пропозиціями Міністерства соціальної політики України та у разі необхідності – внесення 

коректив до Програми. 

 Інформація про виконання Програми готується за формою, згідно додатку 5, 6 

відповідно до «Порядку розроблення, фінансування, моніторингу цільової програми 

Маловискіської міської ради та їх виконання» затвердженого рішенням сесії 

Маловисківської міської ради від 26.09.2019 № 1756. 
 

 

Керуючий справами виконавчого комітету  

Маловисківської міської ради                                                          Л,ЛИННИК 

 
 

 



 

 

 

 

Додаток 1 

 до Програми 

 

Перелік документів для оздоровлення та відпочинку дітей 

 

1. Для дітей-сиріт 

1. Письмова заява за встановленою формою опікуна, піклувальника чи інших законних 

представників дитини; 

2. Довідка з місця проживання та про склад сім’ї; 

3. Копія паспорта опікуна, піклувальника чи інших законних представників дитини; 

4. Копія ідентифікаційного коду опікуна, піклувальника чи інших законних 

представників дитини; 

5. Копія свідоцтва про народження дитини; 

6. Копія рішення органу опіки та піклування про надання дині статусу дитини-сироти, 

дитини позбавленої батьківського піклування; 

7. Копія розпорядження про встановлення опіки; 

8. Копія єдиного квитка; 

9. Копія свідоцтва про смерть обох батьків; 

10. Довідка органу соціального захисту про перебування на обліку осіб, які мають право 

на пільги та користування ними; 

11. Довідка органу соціального захисту про те, що дитина протягом року не 

оздоровлювалась за рахунок бюджетних коштів; 

12. Довідка з навчального закладу про те, що дитина навчається у відповідному 

навчальному закладі та протягом року не оздоровлювалась за рахунок бюджетних коштів; 

13. Медична довідка 

 

2. Для дітей позбавлених батьківського піклування 

1. Письмова заява за встановленою формою опікуна, піклувальника чи інших законних 

представників дитини; 

2. Довідка з місця проживання та про склад сім’ї; 

3. Копія паспорта опікуна, піклувальника чи інших законних представників дитини; 

4. Копія ідентифікаційного коду опікуна, піклувальника чи інших законних 

представників дитини; 

5. Копія свідоцтва про народження дитини; 

6. Копія рішення суду про позбавлення батьківських прав відносно дитини/дітей; 

7. Копія рішення органу опіки та піклування про надання дині статусу дитини 

позбавленої батьківського піклування; 

8. Копія розпорядження про встановлення опіки; 

9. Копія єдиного квитка; 

10. Довідка органу соціального захисту про перебування на обліку осіб, які мають право 

на пільги та користування ними; 

11. Довідка органу соціального захисту про те, що дитина протягом року не 

оздоровлювалась за рахунок бюджетних коштів; 

12. Довідка з навчального закладу про те, що дитина навчається у відповідному 

навчальному закладі та протягом року не оздоровлювалась за рахунок бюджетних коштів; 

13. Медична довідка 

 

3. Для дітей-інвалідів, які мають здатність до самообслуговування 

та не мають протипоказань 

1. Письмова заява за встановленою формою батьків, опікуна, піклувальника чи інших 

законних представників дитини; 



2. Довідка з місця проживання та про склад сім’ї; 

3. Копія паспорта одного із батьків, опікуна, піклувальника чи інших законних 

представників дитини; 

4. Копія ідентифікаційного коду одного із батьків, опікуна, піклувальника чи інших 

законних представників дитини; 

5. Копія свідоцтва про народження дитини; 

6. Виписка з акту огляду МСЕК медико-санітарної експертної комісії; 

7. Копія пенсійного посвідчення; 

8. Довідка органу соціального захисту про перебування на обліку осіб, які мають право 

на пільги та користування ними; 

9. Довідка органу соціального захисту про те, що дитина протягом року не 

оздоровлювалась за рахунок бюджетних коштів; 

10. Довідка з навчального закладу про те, що дитина навчається у відповідному 

навчальному закладі та протягом року не оздоровлювалась за рахунок бюджетних коштів; 

11. Медична довідка 

 

4. Для дітей в яких один із батьків зник безвісті в зоні проведення 

антитерористичної операції, операції об’єднаних сил 

1. Письмова заява за встановленою формою батьків чи інших законних представників 

дитини; 

2. Довідка з місця проживання та про склад сім’ї; 

3. Копія паспорта батька, матері, чи інших законних представників дитини; 

4. Копія ідентифікаційного коду батька, матері чи інших законних представників 

дитини; 

5. Копія свідоцтва про одруження; 

6. Копія рішення суду про розірвання шлюбу; 

7. Копія свідоцтва про народження дитини; 

8. Довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення і захисті незалежності, суверенітету та терористичної цілісності України; 

9. Копія посвідчення учасника бойових дій; 

10. Копія рішення суду зниклого безвісті або оголошення померлого; 

11. Довідка органу соціального захисту про перебування на обліку осіб, які мають право 

на пільги та користування ними; 

12. Довідка органу соціального захисту про те, що дитина протягом року не 

оздоровлювалась за рахунок бюджетних коштів; 

13. Довідка з навчального закладу про те, що дитина навчається у відповідному 

навчальному закладі та протягом року не оздоровлювалась за рахунок бюджетних коштів; 

14. Медична довідка 

 

5. Для дітей, в яких один із батьків отримав поранення в зоні проведення 

антитерористичної операції, операції об’єднаних сил під час виконання 

службових обов’язків чи був добровольцем 

1. Письмова заява за встановленою формою батьків чи інших законних представників 

дитини; 

2. Довідка з місця проживання та про склад сім’ї; 

3. Копія паспорта батька, матері чи інших законних представників дитини; 

4. Копія ідентифікаційного коду батька, матері чи інших законних представників 

дитини; 

5. Копія свідоцтва про одруження; 

6. Копія рішення суду про розірвання шлюбу; 

7. Копія свідоцтва про народження дитини; 

8. Копія документа, що підтверджує безпосередню участь особи в антитерористичній 

операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та терористичної 



цілісності України або забезпеченні її проведення з безпосереднім перебуванням в районах 

антитерористичної операції у період її проведення; 

9. Копія посвідчення учасника бойових дій; 

10. Копія посвідчення інваліда війни; 

11. Довідка органу соціального захисту про перебування на обліку осіб, які мають право 

на пільги та користування ними; 

12. Довідка органу соціального захисту про те, що дитина протягом року не 

оздоровлювалась за рахунок бюджетних коштів; 

13. Довідка з навчального закладу про те, що дитина навчається у відповідному 

навчальному закладі та протягом року не оздоровлювалась за рахунок бюджетних коштів; 

14. Медична довідка 

 

6. Для дітей учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил 

1. Письмова заява за встановленою формою батьків; 

2. Довідка з місця проживання та про склад сім’ї; 

3. Копія паспорта батька, матері; 

4. Копія ідентифікаційного коду батька, матері; 

5. Копія свідоцтва про одруження; 

6. Копія рішення суду про розірвання шлюбу; 

7. Копія свідоцтва про народження дитини; 

8. Копія документа, що підтверджує безпосередню участь особи в антитерористичній 

операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та терористичної 

цілісності України або забезпеченні її проведення з безпосереднім перебуванням в районах 

антитерористичної операції у період її проведення; 

9. Копія посвідчення учасника бойових дій; 

10. Довідка органу соціального захисту про перебування на обліку осіб, які мають право 

на пільги та користування ними; 

11. Довідка органу соціального захисту про те, що дитина протягом року не 

оздоровлювалась за рахунок бюджетних коштів; 

12. Довідка з навчального закладу про те, що дитина навчається у відповідному 

навчальному закладі та протягом року не оздоровлювалась за рахунок бюджетних коштів; 

13. Медична довідка 

 

7. Дітей Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції гідності 

1. Письмова заява за встановленою формою батьків; 

2. Довідка з місця проживання та про склад сім’ї; 

3. Копія паспорта батька, матері; 

4. Копія ідентифікаційного коду батька, матері; 

5. Копія свідоцтва про одруження; 

6. Копія рішення суду про розірвання шлюбу; 

7. Копія свідоцтва про народження дитини; 

8. Копія свідоцтва про смерть; 

9. Копія документа, що підтверджує статус дитини Героя Небесної Сотні, які віддали 

життя під час Революції гідності; 

10. Довідка органу соціального захисту про перебування на обліку осіб, які мають право 

на пільги та користування ними; 

11. Довідка органу соціального захисту про те, що дитина протягом року не 

оздоровлювалась за рахунок бюджетних коштів; 

12. Довідка з навчального закладу про те, що дитина навчається у відповідному 

навчальному закладі та протягом року не оздоровлювалась за рахунок бюджетних коштів; 

13. Медична довідка 

 

8. Для внутрішньо переміщених дітей з окупованих територій 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96


1. Письмова заява за встановленою формою батьків чи інших законних представників 

дитини; 

2. Довідка з місця проживання та про склад сім’ї; 

3. Копія паспорта батька, матері чи інших законних представників дитини; 

4. Копія ідентифікаційного коду батька, матері чи інших законних представників 

дитини; 

5. Копія свідоцтва про одруження; 

6. Копія рішення суду про розірвання шлюбу; 

7. Документи, що підтверджують родинні стосунки між дитиною та заявником; 

8. Копія свідоцтва про народження дитини; 

9. Копія розпорядження чи рішення про надання дитині статусу, як такої, що 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів (при наявності); 

10. Довідка органу соціального захисту про перебування на обліку осіб, які мають право 

на пільги та користування ними; 

11. Довідка органу соціального захисту про те, що дитина протягом року не 

оздоровлювалась за рахунок бюджетних коштів; 

12. Довідка з навчального закладу про те, що дитина навчається у відповідному 

навчальному закладі та протягом року не оздоровлювалась за рахунок бюджетних коштів; 

13. Медична довідка. 

 

 

9. Для дітей з багатодітних сімей 

1. Письмова заява за встановленою формою батьків чи інших законних представників 

дитини; 

2. Довідка з місця проживання та про склад сім’ї; 

3. Копія паспорта батька, матері, чи інших законних представників дитини; 

4. Копія ідентифікаційного коду батька, матері чи інших законних представників 

дитини; 

5. Копія свідоцтва багатодітної матері, батька чи інших законних представників дитини; 

6. Копія свідоцтва про народження дитини; 

7. Копія свідоцтва дитини з багатодітної родини; 

8. Довідка органу соціального захисту про одержання державної соціальної допомоги, 

багатодітним сім’ям; 

9. Довідка органу соціального захисту про те, що дитина протягом року не 

оздоровлювалась за рахунок бюджетних коштів; 

10. Довідка з навчального закладу про те, що дитина навчається у відповідному 

навчальному закладі та протягом року не оздоровлювалась за рахунок бюджетних коштів; 

11. Медична довідка. 

 

 

10. Для дітей з малозабезпечених сімей 

1. Письмова заява за встановленою формою батьків чи інших законних представників 

дитини; 

2. Довідка з місця проживання та про склад сім’ї; 

3. Копія паспорта батька, матері, чи інших законних представників дитини; 

4. Копія ідентифікаційного коду батька, матері чи інших законних представників 

дитини; 

5. Копія свідоцтва про народження дитини; 

6. Довідка органу соціального захисту про одержання державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям; 

7. Довідка про середньомісячний сукупний дохід сім’ї за останні пів року; 

8. Довідка органу соціального захисту про те, що дитина протягом року не 

оздоровлювалась за рахунок бюджетних коштів; 



9. Довідка з навчального закладу про те, що дитина навчається у відповідному 

навчальному закладі та протягом року не оздоровлювалась за рахунок бюджетних коштів; 

10. Медична довідка 

 

 

12. Для дітей з девіантною поведінкою, які знаходяться на обліку і перебувають в 

складних життєвих обставинах 

1. Письмова заява за встановленою формою батьків чи інших законних представників 

дитини; 

2. Довідка з місця проживання та про склад сім’ї; 

3. Копія паспорта батька, матері, чи інших законних представників дитини; 

4. Копія ідентифікаційного коду батька, матері чи інших законних представників 

дитини; 

5. Копія свідоцтва про народження дитини; 

6. Лист – клопотання від служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради, про перебування сім’ї та дитини на обліку служби, як такої, 

що опинилась у складних життєвих обставина і необхідності надання дитині путівки; 

7. Довідка органу соціального захисту про те, що дитина протягом року не 

оздоровлювалась за рахунок бюджетних коштів; 

8. Довідка з навчального закладу про те, що дитина навчається у відповідному 

навчальному закладі та протягом року не оздоровлювалась за рахунок бюджетних коштів; 

9. Медична довідка 

 

13. Для дітей, що перебувають на диспансерному обліку 

1. Письмова заява за встановленою формою батьків чи інших законних представників 

дитини; 

2. Довідка з місця проживання та про склад сім’ї; 

3. Копія паспорта батька, матері, чи інших законних представників дитини; 

4. Копія ідентифікаційного коду батька, матері чи інших законних представників 

дитини; 

5. Копія свідоцтва про народження дитини; 

6. Документ, що засвідчує приналежність дитини до цієї категорії; 

7. Довідка органу соціального захисту про те, що дитина протягом року не 

оздоровлювалась за рахунок бюджетних коштів; 

8. Довідка з навчального закладу про те, що дитина навчається у відповідному 

навчальному закладі та протягом року не оздоровлювалась за рахунок бюджетних коштів; 

9. Медична довідка 

 

14. Для дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, олімпіад, 

конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад 

1. Письмова заява за встановленою формою опікуна, піклувальника чи інших законних 

представників дитини; 

2. Довідка з місця проживання та про склад сім’ї; 

3. Копія паспорта опікуна, піклувальника чи інших законних представників дитини; 

4. Копія ідентифікаційного коду опікуна, піклувальника чи інших законних 

представників дитини; 

5. Копія свідоцтва про народження дитини; 

6. Копія посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує 

відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, 

фестивалю, змагання, спартакіади міжнародного, всеукраїнського, обласного рівнів (1-3 

особисте чи командне місце), отримані упродовж останніх 3 років та завірені печаткою 

навчального закладу; 

7. Довідки про доходи членів сім’ї за останні півроку; 



8. Довідка органу соціального захисту про те, що дитина протягом року не 

оздоровлювалась за рахунок бюджетних коштів; 

9. Довідка з навчального закладу про те, що дитина навчається у відповідному 

навчальному закладі та протягом року не оздоровлювалась за рахунок бюджетних коштів; 

10. Медична довідка. 

 

15. Для дітей - відмінників навчання 

1. Письмова заява за встановленою формою опікуна, піклувальника чи інших законних 

представників дитини; 

2. Довідка з місця проживання та про склад сім’ї; 

3. Копія паспорта опікуна, піклувальника чи інших законних представників дитини; 

4. Копія ідентифікаційного коду опікуна, піклувальника чи інших законних 

представників дитини; 

5. Копія свідоцтва про народження дитини; 

6. Копії табелів за останні два роки, завірені печаткою навчального закладу 

7. Довідки про доходи членів сім’ї за останні півроку; 

8. Довідка органу соціального захисту про те, що дитина протягом року не 

оздоровлювалась за рахунок бюджетних коштів; 

9. Довідка з навчального закладу про те, що дитина навчається у відповідному 

навчальному закладі та протягом року не оздоровлювалась за рахунок бюджетних коштів; 

10. Медична довідка 

 

1. Для дітей – лідерів дитячих міських громадських організацій 

1. Письмова заява за встановленою формою опікуна, піклувальника чи інших законних 

представників дитини; 

2. Довідка з місця проживання та про склад сім’ї; 

3. Копія паспорта опікуна, піклувальника чи інших законних представників дитини; 

4. Копія ідентифікаційного коду опікуна, піклувальника чи інших законних 

представників дитини; 

5. Копія свідоцтва про народження дитини; 

6. Клопотання керівного органу громадської організації про надання дитині путівки; 

7. Довідки про доходи членів сім’ї за останні півроку; 

8. Довідка органу соціального захисту про те, що дитина протягом року не 

оздоровлювалась за рахунок бюджетних коштів; 

9. Довідка з навчального закладу про те, що дитина навчається у відповідному 

навчальному закладі та протягом року не оздоровлювалась за рахунок бюджетних коштів; 

10. Медична довідка. 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету  

Маловисківської міської ради                                                          Л,ЛИННИК 

 



 

 

 

 

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

№ 

З/П 
Завдання Зміст заходів 

Ц
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н

с
у

в
а

н
н

я
 Обсяги фінансування по роках, тис. гри. 

Очікуваний 

результат 

І рік 
ІІ рік III рік ІV рік V рік VІ рік Всього 

І кв. II кв. III кв. IV кв. 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План факт План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Завдання 

1. Оздоровлен

ня та 

відпочинок 

дітей 

Маловисків

ської 

міської 

ОТГ 

Забезпечити 

оздоровлення хлопців і 

дівча пільгових 

категорій у 

стаціонарних закладах 

хлопці, 

дівчата 

01.06.2018 – 

15.12.2023 

виконавчий 

комітет 

міської 

ради 

Міський 

бюджет 

- - - 199,9 - 199,9 - - 199,9 189,0 199,9 - 499,9 - 499,9 - 499,9 - 2099,94 - 

Забезпечення 

сприятливих 

умов для 

зміцнення 

здоров’я 

дітей 

пільгових 

категорій 

Забезпечити 

перевезення пільгових 

категорій дітей 

хлопці, 

дівчата 

01.06.2018 – 

15.12.2023 

виконавчий 

комітет 

міської 

ради 

Міський 

бюджет 

- - - - - - - - 60,0 60,0 80,0 - 100,0 - 100,0 - 100,0 - 440,0 - Забезпечення 

сприятливих 

умов для 

зміцнення 

здоров’я 

дітей 

пільгових 

категорій 

Додаток 2 до Програми 



2.  Забезпечення 

оздоровлення: 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування; 

дітей-інвалідів, які 

мають здатність до 

самообслуговування та 

не мають 

протипоказань; 

дітей, в яких один із 

батьків зник безвісті в 

зоні проведення 

антитерористичної 

операції; 

дітей, в яких один із 

батьків отримав 

поранення в зоні 

проведення 

антитерористичної 

операції під час 

виконання службових 

обов’язків; 

дітей учасників 

антитерористичної 

операції; 

внутрішньо 

переміщених дітей з 

окупованих територій; 

дітей, які постраждали 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи; 

дітей з 

малозабезпечених та 

багатодітних сімей; 

дітей з девіантною 

поведінкою, які 

знаходяться на обліку в 

секторі у справах дітей 

і перебувають в 

складних життєвих 

обставинах; 

дітей, що перебувають 

на диспансерному 

обліку; 

обдарованих і 

талановитих дітей, які 

хлопці, 

дівчата 

01.06.2018 – 

15.12.2022 

служба у 

справах 

сім’ї та 

дітей 

виконавчог

о комітету 

міської 

ради 

фінансува

ння не 

потребує 

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

Створення 

сприятливих 

умов для 

оздоровлення 

та відпочинку 

дітей 

визначених в 

програмі 



3.  Проводити на території 

міської об’єднаної 

територіальної громади 

спільної наради з 

питань підготовки та 

проведення 

оздоровлення та 

відпочинку дітей 

хлопці, 

дівчата 

01.06.2018 – 

15.12.2022 

служба у 

справах 

сім’ї та 

дітей 

виконавчог

о комітету 

міської 

ради 

фінансува

ння не 

потребує 

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

Підвищення 

престижу 

вітчизняної 

системи 

оздоровлення 

та відпочинку 

4.  Проводити на базі 

оздоровчих закладів 

роботу з питань 

профілактики 

негативних явищ у 

молодіжному 

середовищі, 

пропаганди здорового 

способу життя 

хлопці, 

дівчата 

01.06.2018 – 

15.12.2022 

служба у 

справах 

сім’ї та 

дітей 

виконавчог

о комітету 

міської 

ради 

фінансува

ння не 

потребує 

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

Формування 

здорового 

способу 

життя у дітей 

та молоді, 

боротьба із 

негативними 
проявами у 

дитячому і 

молодіжному 

суспільстві  
Примітка: 

1. В графі 6 «Джерела фінансування» вказуються джерела ресурсів, за рахунок яких буде виконуватися захід (державний, обласний, сільський (селищний, міський) 

бюджети, не бюджетні джерела - кредитні ресурси, кошти суб’єктів підприємницької діяльності, кошти населення тощо). 

2. У випадку, якщо виконання окремих заходів не потребує вкладення коштів, а головний виконавець програми все одно вважає необхідним їх включення до програми, що 

вплине на загальні результати програми, у графі 6 «Джерела фінансування» зазначається «фінансування не потребує». 

 

Керуючий справами виконавчого комітету  

Маловисківської міської ради                                                                                                  Л,ЛИННИК 

 



Додаток 3 до Програми 

 

 

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ 
 

№ 

з/

п 

Назва 

показника 

Одиниця 

виміру 

Вихідні дані 

на початок 

дії програми 

І етап виконання програми II етап виконання програми 

2018рік 2019рік 2020рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

І. Показники затрат 

1. 

Оздоровлення 

та відпочинок 

дітей 

Вартість путівки (грн.) 19999 199999 199999 199999 499999 499999 499999 

2. 
Транспортні 

перевезення 

Вартість послуги по 

перевезенню (грн.) 
0 - 60000 80000 100000 100000 100000 

II Показники продукту 

1. 

Оздоровлення 

та відпочинок 

дітей 

Кількість путівок (од.) 50 32 30 30 50 50 50 

Кількість оздоровлених дітей 50 32 30 30 50 50 50 

III. Показники ефективності 

1. 

Оздоровлення 

та відпочинок 

дітей 

% співвідношення пільгових 

категорій дітей від загальної 

кількості дітей, які проживають 

на території Маловисківської 

міської об’єднаної 

територіальної громади 

1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

IV Показники якості 

1. 

Оздоровлення 

та відпочинок 

дітей 

Кількість дітей, які 

оздоровились та відпочили в 

стаціонарних дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку 

дітей в межах Кіровоградської 

області  

50 32 0 0 0 0 0 

Кількість путівок придбаних для 

оздоровлення та відпочинку 

дітей в стаціонарних дитячих 

закладах оздоровлення та 

відпочинку дітей в межах 

Кіровоградської області 

50 - - - - - - 

Кількість дітей, які 

оздоровились та відпочили в 

стаціонарних дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку 

дітей в межах України на березі 

Чорного, Азовського морів 

0 30 30 30 50 50 50 

Кількість путівок придбаних для 

оздоровлення та відпочинку 

дітей в стаціонарних дитячих 

закладах оздоровлення та 

відпочинку дітей в межах 

України на березі Чорного, 

Азовського морів 

0 30 30 30 50 50 50 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету  

Маловисківської міської ради                                                          Л,ЛИННИК 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4  

до Програми 

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 



 

Обсяг коштів, що 

пропонується залучити на 

виконання Програми 

Етапи виконання програми Всього витрат на 

виконання 

Програми 

І ІІ 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Обсяг ресурсів, всього, у тому 

числі: 
199999 259999 279999 599999 599999 599999 2539994 

державний бюджет - - - - - - - 

сільський (селищний, міський) 

бюджет 
199999 259999 279999 599999 599999 599999 2539994 

кошти небюджетних джерел - - - - -  - 

 

 

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 08 жовтня 2020 року                                                                              №  329 

                                                                  м. Мала Виска 



 

Про доцільність позбавлення                       

гр. Чорної Я.О., 07.01.1984р.н. 

батьківських прав відносно дітей   

Чорного Д.А., 03.01.2004р.н.,              

Чорного Д.Р., 11.11.2006р.н. та 

затвердження висновку Комісії з питань 

захисту прав дитини від 22.09.2020 

 

 

Розглянувши письмове звернення гр. Жовнір Наталії Михайлівни, 02.06.1959 року 

народження, яке надійшло 17.09.2020, № Ж-1646-П до виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради, щодо позбавлення батьківських прав гр. Чорної Яни Олександрівни, 07.01.1984 

року народження, відносно дітей Чорного Данила Андрійовича, 03.01.2004 року народження, 

Чорного Дмитра Руслановича, 11.11.2006 року народження, за ухилення від виконання 

батьківських обов’язків, а саме: піклування про здоров’я дітей, їх фізичний, духовний та 

моральний розвиток, поваги до прав дітей та їх людської гідності і обов’язок батьків утримувати 

дітей, що у відповідності з ч. 4, ст. 155, п. 2, ч. 1 ст. 164 Сімейного Кодексу України є підставою 

позбавлення батьківських прав у судовому поряду. 

Клопотання служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради від 2 жовтня 2020 року, «Про доцільність позбавлення гр. Чорної Я.О., 

07.01.1984р.н. батьківських прав відносно дітей Чорного Д.А., 03.01.2004р.н., Чорного Д.Р., 

11.11.2006р.н.» та затвердження висновку Комісії з питань захисту прав дитини від 22.09.2020. 

Витяг з протоколу засідання восьмої Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого 

комітету міської ради від 22 вересня 2020 року та рішенням виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради «Про негайне відібрання Чорного Д.Р., 11.11.2006р.н. від матері» 

від 17 вересня 2020 року № 318 та подані документи. 

Керуючись підпунктом 4, п. «б», ч. 1, ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», п. 2, п. 4, ч. 1 ст. 164, ст. 180 Сімейного кодексу України,                  ст. 12 Закону 

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

Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та 

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

дітей виконавчого комітету міської ради затвердженого рішенням сесії міської ради від 26 грудня 

2019 року № 1994 та положенням про Комісію з питань захисту прав дитини, затвердженого 

рішенням сесії міської ради від 28 лютого 2019 року № 1375 та змінами внесеними рішенням 

сесії міської ради від 30 травня 2019 року № 1529, з метою соціально-правового захисту 

неповнолітніх дітей виконавчий комітет Маловисківської міської ради –  

 

 

 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. За доцільне, позбавити гр. Чорну Яну Олександрівну, 07.01.1984 року народження, 

батьківських прав відносно дітей Чорного Данила Андрійовича, 03.01.2004 року народження, 

Чорного Дмитра Руслановича, 11.11.2006 року народження за ухилення від виконання обов’язків 

по вихованню дітей, що є загрозою для їх життя та здоров’я. 

2. Затвердити висновок Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради, про доцільність позбавлення гр. Чорної Яни Олександрівни, 

07.01.1984 року народження, батьківських прав відносно дітей Чорного Данила Андрійовича, 

03.01.2004 року народження, Чорного Дмитра Руслановича, 11.11.2006 року народження за 

ухилення від виконання обов’язків по вихованню дітей, згідно додатку № 1. 

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

Чорної Яни Олександрівни, 07.01.1984 року народження, батьківських прав відносно дітей 

Чорного Данила Андрійовича, 03.01.2004 року народження, Чорного Дмитра Руслановича, 

11.11.2006 року народження, висновок Комісії з питань захисту прав дитини від 22.09.2020 «Про 

доцільність позбавлення гр. Чорної Яни Олександрівни, 07.01.1984 року народження, 

батьківських прав відносно дітей Чорного Данила Андрійовича, 03.01.2004 року народження, 



Чорного Дмитра Руслановича, 11.11.2006 року народження, за ухилення від виконання обов’язків 

по вихованню дітей». 

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

діяльності виконавчих органів радиЖовтило А.В.                                                       

 

 

Міський голова                                                Ю. ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВОК 

Комісії з питань захисту прав дитини 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради 

про доцільність позбавлення гр. Чорної Яни Олександрівни, 07.01.1984 року народження, 

батьківських прав відносно дітей Чорного Данила Андрійовича, 03.01.2004 року 

народження, Чорного Дмитра Руслановича, 11.11.2006 року народження за ухилення від 

виконання обов’язків по вихованню дітей 

 

На засідання комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Маловисківської міської ради від 22 вересня 2020 року на підставі письмового звернення    гр. 

Жовнір Наталії Михайлівни, 02.06.1959 року народження, яке надійшло 17.09.2020,             № Ж-

1646-П до виконавчого комітету Маловисківської міської ради, щодо позбавлення батьківських 

прав гр. Чорної Яни Олександрівни, 07.01.1984 року народження, відносно дітей Чорного Данила 

Андрійовича, 03.01.2004 року народження, Чорного Дмитра Руслановича, 11.11.2006 року 

народження, за ухилення від виконання батьківських обов’язків, а саме: піклування про здоров’я 

дітей, їх фізичний, духовний та моральний розвиток, поваги до прав дітей та їх людської гідності 

і обов’язок батьків утримувати дітей, що у відповідності з ч. 4, ст. 155, п. 2, ч. 1 ст. 164 Сімейного 

Кодексу України є підставою позбавлення батьківських прав у судовому поряду. 

Рішенням виконавчого комітету Маловисківської міської ради «Про негайне відібрання 

Чорного Д.Р., 11.11.2006р.н. від матері» від 17 вересня 2020 року № 318, вилучено 16 вересня 

2020 року з сім’ї матері гр. Чорної Я.О., у відповідності до акут вилучення дитини і тимчасово 

влаштовано до сім’ї баби гр. Жовнір Н.М., за адресою: вулиця Івана Сухомлина, 74, місто Мала 

Виска, Кіровоградської області. 

Додаток № 1 

до рішення виконкому міської 

ради  від 08.10.2020 року № 329 



Клопотання служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради, «Про доцільність позбавлення гр. Чорної Я.О., 07.01.1984р.н. батьківських прав 

відносно дітей Чорного Д.А., 03.01.2004р.н., Чорного Д.Р., 11.11.2006р.н. та поданих документів 

у порядку ч. 4, ст. 155, п. 2, ч. 1 ст. 164, ст. 180 Сімейного кодексу України,               ст. 12 Закону 

України «Про охорону дитинства», «Конвенцією ООН про права дітей», винесено питання про 

доцільність позбавлення гр. Чорної Яни Олександрівни, 07.01.1984 року народження, 

батьківських прав відносно дітей Чорного Данила Андрійовича, 03.01.2004 року народження, 

Чорного Дмитра Руслановича, 11.11.2006 року народження, за ухилення від виконання 

батьківських обов’язків, а саме: піклування про здоров’я дітей, їх фізичний, духовний та 

моральний розвиток, поваги до прав дітей та їх людської гідності і обов’язок батьків утримувати 

дітей, що у відповідності з ч. 4, ст. 155, п. 2, ч. 1 ст. 164 Сімейного Кодексу України є підставою 

позбавлення батьківських прав у судовому поряду. 

У період часу з 2017 року по квітень 2020 року, гр. Чорна Я.О., ухиляється від виконання 

батьківських обов’язків, а саме, не виконує п. 2, п. 3, п. 4, ст. 150, ст. 180 Сімейного Кодексу 

України, обов’язок батьків щодо поваги дітей Чорного Данила Андрійовича, 03.01.2004 року 

народження, Чорного Дмитра Руслановича, 11.11.2006 року народження, виховання, піклування 

про їх здоров’я, фізичний, духовний та моральний розвиток і обов’язок батьків утримувати дітей 

до досягнення ними повноліття. 

Окрім цього, гр. Чорна Я.О., не цікавиться навчанням чорного Д.А., Чорного Д.Р., не 

надає їм належного догляду та не приділяє уваги у вихованні. В наслідок чого неповнолітній 

Чорний Д.Р., пропускає навчання без поважних причин, знаходиться в темний період доби у 

громадських місцях без супроводу дорослих, чи то у супроводі сторонніх осіб або в них вдома. 

Сім’я гр. Чорної Я.О., проживає у будинку чоловікового батька гр. Грузін С.Л., 1966р.н.. 

Власне помешкання у сім’ї Чорної Я.О. відсутнє. 

Будинок складається з двох житлових кімнат, кухні та коридору. Опалення в будинку 

пічне. Дрова для опалення відсутні. Світло підключене, але є заборгованість. 

Присадибна ділянка оброблена. Підсобне господарство не ведеться. На подвір’ї брудно, не 

прибрано. 

 Під час неодноразових обстежень умов проживання сім’ї гр. Чорної Я.О., за місцем 

проживання, по вулиці Челюскіна, будинок 94, місто Мала Виска, Кіровоградської області, 

встановлено. 

 У будинку частково створено умови для виховання та розвитку меншої дитини. 

 З квітня 2020 року по вересень 2020 року умови проживання в будинку не покращились. 

Кімнати та будинок потребують поточних ремонтних робіт. 

 Дитина Чорний Д.Р., відпочивав на дивані в кухні біля печі де знаходиться стіл та стільці 

за яким сім’я харчується. Місце для виконання домашніх завдань відсутнє. 

 Менша дитина Грузін С.С. відпочиває на розкладному кріслі у кімнаті з батьками де в 

наявності шафа, телевізор, стіл, стілець, комп’ютер, який знаходиться у розібраному, не 

справному стані. 

 Місце для відпочинку старшого сина Чорного Д.А., який навчається у військовому ліцеї в 

місті Києві, що приїздить на канікули - відсутнє. Інша кімната облаштована для відпочинку діда. 

 Постільна білизна на дивані відсутня. На розкладному кріслі в наявності, але стара, 

зношена. Одяг та взуття дітей, зношені, брудні, де які речі чисті, нові. У меншої дитини в 

наявності іграшки, книжки, зошити, канцелярські прилади. За часту, Чорний Д.Р., сам прибирає в 

будинку, підтримує чистоту та порядок, сам готує їжу, розпалює і топлять плиту щоб не 

замерзнути. Санітарно-гігієнічні умови порушені. Продукти харчування в наявності, але в 

невеликій кількості. 

 Діти відвідують сімейного лікаря за необхідності, отримують відповідні планові щеплення 

та проходять щорічні медичні огляди. 

 У позашкільний час Чорний Д.Р. гуртки не відвідує. 

 Малолітня Грузін С.С., не влаштована та не відвідує дошкільний заклад освіти. 

 На обліку в Маловисківському районному центрі зайнятості, у пошуку роботи                  

гр. Чорна Я.О., гр. Грузін С.С., як особи, які шукають роботу не перебувають. 

 Постійний заробіток у гр. Чорної Я.О., гр. Грузін С.С. відсутній. 

 Сім’я проживає за рахунок тимчасових заробітків чоловіка гр. Грузін С.С.. 

 Кошти отримані за рахунок тимчасових заробітків гр. Грузін С.С., частково 

використовуються на придбання їжі та одягу, більша частина коштів використовуються на 

придбання цигарок та алкогольних напоїв. 

 Інший дохід в сім’ї відсутній. 



 Окрім цього, гр. Чорна Я.О. не має бажання та міру отримувати призначену допомогу 

малозабезпеченим сім’я у відповідності до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’я», яку було призупинену. 

 Станом на 22.09.2020 гр. Чорна Я.О., за призначенням державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’я на наступний період до районного, міського відділу соціального захисту 

не зверталась. 

 Неодноразово з гр. Чорною Я.О., представниками Служби, психологом Маловисківської 

загальноосвітньої школи № 3, де навчається Чорний Д.Р., представником ювенальної превенції 

Маловисківського відділу поліції, проводилась індивідуальна профілактична робота, сім’я була 

взята на облік Служби, як така, що опинилась у складних життєвих обставинах і знаходилась під 

соціальним супроводом. 

 Окрім цього, відповідно до інформації Маловисківського відділу поліції,                             

гр. Чорна Я.О., неодноразово притягалась до адміністративної відповідальності у порядку     ч. 1, 

ст. 184 КУпАП, ч.1, ст. 173-2 КУпАП. 

02.09.2020 до служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету Маловискіської 

міської ради (далі - Служба), надійшло письмове повідомлення від гр. Жовнір Наталії 

Михайлівни, 02.06.1959р.н., про ухилення від виконання гр. Чорною Яною Олександрівною, 

07.01.1984р.н., батьківських обов’язків, відносно Чорного Данила Андрійовича, 03.01.2004р.н., 

Чорного Дмитра Руслановича, 11.11.2006р.н., а саме піклування про здоров’я дітей, їх фізичний, 

духовний та моральний розвиток, поваги до прав дитини та їх людської гідності і обов’язок 

батьків утримувати дітей. 

03.09.2020 для перевірки інформації та з’ясування обставин та ситуації що склалась в сім’ї 

гр. Чорної Я.О., яка проживає за адресою: вулиця Челюскіна, 94, місто Мала Виска, 

Кіровоградської області, Службою було організовано виїзд до місця проживання                          

гр. Чорної Я.О., але потрапити до помешкання, обстежити умови проживання перевірити 

інформацію і з’ясувати обставини справи, не було змоги за відсутності господарів та дітей вдома. 

Але встановлено, що діти Чорний Данило Андрійович, 03.01.2004р.н., з сім’єю не проживає, 

навчається та проживає у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна в місті Києві. Додому 

приїздить рідко. Вихованням навчанням та матеріальним забезпеченням Чорного Д.А., 

займається баба гр. Жовнір Н.М., до якої він приїздить на вихідні та канікули. Мати гр. Чорна 

Я.О., участі у виховані, навчанні не приймає, не надає матеріальної допомоги. 

Малолітній Чорний Дмитро Русланович, 11.11.2006р.н., знаходиться у баби                       

гр. Жовнір Н.М., 02.06.1959р.н., в селі Петропавлівка, по вулиці Центральній, 5, кв. 5, 

Бориспільського району, Київської області. Навчальний заклад Чорний Д.Р., не відвідує. 

Малолітня дитина Грузін Софія Сергіївна, 12.02.2015 року народження, проживає з 

матір’ю за вказаною вище адресою. До дошкільного закладу освіти Грузін С.С., не влаштована та 

не відвідує. 

Місце знаходження та перебування гр. Чорної Я.О. та її дитини станом на 02.09.2020 

невідоме. 

10.09.2020 Службою було повторно організовано виїзд до місця проживання                      

гр. Чорної Я.О., для перевірки інформації та з’ясування обставин, які склались в матері                

гр. Чорної Я.О. та дітьми Чорним Д.А., Чорним Д.Р., але потрапити до помешкання, обстежити 

умови проживання, перевірити інформацію, не було змоги за відсутності господарів та дітей 

вдома. 

16.09.2020 на особистий номер телефону начальника служби у справах сім’ї та дітей 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради, надійшло повідомлення від                          

гр. Жовнір Н.М., про те, що на протязі часу з 02.09.2020 по 16.09.2020, гр. Чорна Я.О. з сином 

Чорним Д.Р., який перебуває в неї вдома, не спілкується і не має наміру та бажання повертати 

сина додому. 

Того ж дня, гр. Жовнір Н.М., привезла онука Чорного Д.Р. до матері, але Чорний Д.Р., 

категорично відмовився залишатись біля матері, пояснююче це тим, що матір гр. Чорна Я.О. та 

вітчим гр. Грузін С.С., вчиняють над ним фізичне, психологічне насильство, примушують 

працювати на присадибній ділянці і прибирати за ними після прийому їжі. Окрім цього в 

будинку не створено умов для його проживання, виховання та навчання. 

 Одразу після надходження повідомлення гр. Жовнір Н.М., Службою протягом 20 хв., було 

організовано виїзд до місця проживання сім’ї гр. Чорної Я.О. за адресою:                         вулиця 

Челюскіна, 94, місто Мала Виска, Кіровоградської області, для проведення роботи щодо 

встановлення факту загрози життю і здоров’ю дітей і усунення причин та умов, що загрожують 

життю та здоров’ю дітям. 



 Під час обстеження умов проживання сім’ї Чорної Я.О., Службою, було складено акт 

обстеження умов проживання сім’ї та встановлено, що будинок складається з трьох кімнат та 

веранди. Умови проживання задовільні, санітарно-гігієнічні умови порушені та не відповідають 

нормам. На момент обстеження у будинку прибрано. Кімнати потребують ремонтних робіт. 

Опалення пічне. Дрова відсутні. Їжа в наявності. Присадибна ділянка оброблена, обсаджена. На 

подвір’ї не прибрано. Підсобне господарство не ведеться. 

 У дітей для відпочинку в наявності один диван та розкладне крісло. Постіль білизна 

брудна, зношена. Диван на якому відпочивав Чорний Д.Р., знаходиться в кухні біля печі. Крісло 

на якому відпочиває менша дитина Грузін С.С., знаходиться у кімнаті батьків. Власні кімнати у 

дітей відсутні. 

 Одяг та взуття в дітей у наявності, але зношені. Чисті лише деякі речі. Іграшки старі, 

розламані. Відсутній стіл для виконання домашніх завдань. 

 Постійна робота у гр. Чорної Я.О., 07.01.1984р.н., гр. Грузін С.С., 22.10.1989р.н., відсутня. 

 Сім’я проживає за рахунок тимчасових заробітків гр. Грузін С.С., 22.10.1989р.н.. 

 Державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям гр. Чорна Я.О. та                        гр. 

Грузін С.С., не отримують у зв’язку із ненаданням відповідних документів до відділу 

соціального захисту населення. 

 Дитина Грузін С.С., до закладу дошкільної освіти не влаштована у зв’язку із небажанням 

матері. 

Від надання пояснень щодо ситуації яка склалась в сім’ї гр. Чорна Я.О., відмовилась. 

 Оцінивши ситуацію, яка склалась в сім’ї гр. Чорної Я.О., і те, що за місцем проживання 

вбачається загроза життю та здоров’ю дитини Чорного Д.Р., з боку матері, Службою було 

складено акт, про вилучення Чорного Дмитра Руслановича, 11.11.2006р.н.,             з сім’ї матері 

гр. Чорної Яни Олександрівни, 07.01.1984р.н.. 

 Чорний Дмитро Русланович, 11.11.2006р.н., тимчасово влаштований до баби                       

гр. Жовнір Наталі Михайлівни, 02.06.1959р.н., за адресою: вулиця Івана Сухомлина, 74,                

місто Мала Виска, Кіровоградської області, де створено умови для виховання та розвитку 

дитини. 

Розглянувши письмове звернення гр. Жовнір Наталії Михайлівни, 02.06.1959 року 

народження, яке надійшло 17.09.2020, № Ж-1646-П до виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради, щодо позбавлення батьківських прав гр. Чорної Яни Олександрівни, 07.01.1984 

року народження, яка зареєстрована за адресою: вул. Польова, 23, місто Мала Виска, 

Кіровоградської області і проживає за адресою: вул. Челюскіна, 94, місто Мала Виска, 

Кіровоградської області, відносно дітей Чорного Данила Андрійовича, 03.01.2004 року 

народження, Чорного Дмитра Руслановича, 11.11.2006 року народження, за ухилення від 

виконання батьківських обов’язків, а саме: піклування про здоров’я дітей, їх фізичний, духовний 

та моральний розвиток, поваги до прав дітей та їх людської гідності і обов’язок батьків 

утримувати дітей, що у відповідності з ч. 4, ст. 155, п. 2, ч. 1 ст. 164 Сімейного Кодексу України є 

підставою позбавлення батьківських прав у судовому поряду. 

Заслухавши думку Чорного Данила Андрійовича, 03.01.2004р.н., Чорного Дмитра 

Руслановича, 11.11.2006р.н.. 

Враховуючи звернення гр. Жовнір Н.М., думку Чорного Д.А., Чорного Д.Р., щодо 

доцільності позбавлення батьківських прав матері гр. Чорної Я.О., беручи до уваги, зібрану 

інформацію і те, що гр. Чорна Я.О., дійсно, ухиляється від виконання батьківських обов’язків, по 

відношенню до дітей Чорного Д.А., Чорного Д.Р., не має наміру та бажання піклуватися про їх 

здоров’я, їх фізичний, духовний та моральний розвиток, поваги до прав дітей та їх людської 

гідності і обов’язок батьків утримувати дітей, виховання дітей в дусі поваги до прав та свобод 

інших людей, любові до своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини, забезпечення 

здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, готування їх до самостійного життя і 

обов’язок батьків утримувати дітей, що у відповідності з ч. 4,                 ст. 155, п. 2, ч. 1 ст. 164 

Сімейного Кодексу України є підставою позбавлення батьківських прав у судовому поряду. 

Комісія з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської міської ради, 

враховуючи викладене вище, керуючись ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ст. 155, п. 2, ч. 1, ст. 164, 180 

Сімейного кодексу України, ч. 1 ст. 12, ст. 17 Закону України «Про охорону дитинства», 

«Конвенцією ООН про права дітей», постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 

року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав 

дитини», положенням про Комісію з питань захисту прав дитини, затвердженого рішенням сесії 

міської ради від 28 лютого 2018 № 901 зі змінами та доповненнями, затвердженими рішенням 

сесії міської ради від 30 травня 2019 № 1529, зі змінами та доповненнями, з метою соціально-



правового захисту прав дітей, вважає за доцільне позбавити гр. Чорну Яну Олександрівну, 

07.01.1984 року народження, батьківських прав за ухилення від виконання обов’язків по 

вихованню дітей Чорного Данила Андрійовича, 03.01.2004 року народження, Чорного Дмитра 

Руслановича, 11.11.2006 року народження. 

 

 

 

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 08 жовтня 2020 року                                                                              №  330 

                                                                  м. Мала Виска 

 

 

Про попередження гр. Чорної Я.О., 



07.01.1984р.н., гр. Грузін С.С., 

22.10.1989р.н. за ухилення від 

виконання батьківських обов’язків та 

затвердження висновку Комісії з питань 

захисту прав дитини від 22.09.2020 

 

 

Розглянувши клопотання служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради від 02.10.2020 «Про попередження гр. Чорної Я.О., 07.01.1984р.н., 

Грузін С.С., 22.10.1989р.н. за ухилення від виконання батьківських обов’язків, відносно дитини 

Грузін С.С., 12.02.2015р.н.» і затвердження висновку Комісії з питань захисту прав дитини 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 22.09.2020», витяг з протоколу засідання 

Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 

22.09.2020 № 8 та подані документи. 

Керуючись пп. 2
1
 п. «б» ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 164, ст. 180 Сімейного кодексу України,                 

ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства», «Конвенцією ООН про права дітей», 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності 

органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», положенням про Службу у 

справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради затвердженого рішенням сесії міської 

ради від 26 грудня 2019 року № 1994 та положенням про Комісію з питань захисту прав дитини, 

затвердженого рішенням сесії міської ради від 28 лютого 2019 року № 1375             та змінами 

внесеними рішенням сесії міської ради від 30 травня 2019 року № 1529,                       з метою 

соціально-правового захисту малолітніх дітей, виконавчий комітет Маловисківської міської ради 

- 

 

ВИРІШИВ: 

1. Попередити гр. Чорну Яну Олександрівну, 07.01.1984 року народження,                                       

гр. Грузін Сергія Сергійовича, 22.10.1989 року народження за ухилення від виконання 

батьківських обов’язків, а саме, не виконання ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 

Сімейного Кодексу України, піклування про Грузін Софію Сергіївну, 12.02.2015 року 

народження, його станом здоров’я, фізичним, духовним та моральний розвитком, здобуття 

дитиною повної загальної середньої освіти, поваги до прав дитини та її людської гідності й 

обов’язок батьків утримувати дитину, що у відповідності з ч. 4, ст. 155, п. 2, ч. 1 ст. 164 

Сімейного Кодексу України, є підставою, позбавлення батьківських прав у судовому порядку. 

2. Встановити гр. Чорній Яні Олександрівні, 07.01.1984 року народження,                                       

гр. Грузін Сергію Сергійовичу, 22.10.1989 року народження, термін у строк тридцяти робочих 

днів, починаючи з наступного дня проведення Комісії з питань захисту прав дитини з метою 

усунення причин ухилення та неналежного виконання батьківських обов’язків, передбачених ч. 

2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу України та створення за місцем 

проживання у будинку 94, вулиця Челюскіна, 94, місто Мала Виска, Кіровоградської області, 

належних умов для виховання, утримання та розвитку дитини. 

3. У разі невиконання даного рішення, службі у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради, порушити на черговому засіданні Комісії з питань захисту прав 

дитини виконавчого комітету Маловисківської міської ради, питання, про доцільність 

перебування дитини Грузін Софію Сергіївну, 12.02.2015 року народження у сім’ї батьків гр. 

Чорної Яни Олександрівни, 07.01.1984 року народження, гр. Грузін Сергія Сергійовича, 

22.10.1989 року народження. 

4. За результатами розгляду питання на засіданні Комісії з питань захисту прав дитини на 

основі витягу з протоколу засідання Комісії від 22 вересня 2020 року № 8, затвердити висновок 

Комісії з питань захисту прав дитини, про попередження гр. Чорної Яни Олександрівни, 

07.01.1984 року народження, гр. Грузін Сергія Сергійовича, 22.10.1989 року народження, за 

ухилення від виконання ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу України, а 

саме, піклування про доньку Грузін Софію Сергіївну, 12.02.2015 року народження, її здоров’я, 

фізичний, духовний та моральний розвиток, поваги до прав дитини та його людської гідності, 

виховання в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та родини, свого 

народу, своєї Батьківщини, готування його до самостійного життя і обов’язок батьків утримувати 

дитину (згідно додатку 1). 



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

діяльності виконавчих органів ради Жовтьило 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 08 жовтня 2020 року                                                                              №  331 

                                                                  м. Мала Виска 

 

 

Про винесення попередження                 

гр. Пантилєєвій Н.І. та                                  

гр. Болотському О.А., за ухилення від 

виконання батьківських обов’язків та 

затвердження висновку Комісії з питань 

захисту дитини від 22.09.2020 

 

 

Розглянувши клопотання служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради від 2 жовтня 2020 року, про попередження                                   гр. 

Патилєєвої Н.І., 22.01.1974р.н., гр. Болотського О.А., 20.10.1968р.н., за ухилення від виконання 

батьківських обов’язків, відносно дітей Скічко Н.І., 12.12.2005р.н., Пантилєєвої Т.О., 

03.05.2008р.н., Пантилєєва Д.О., 13.03.2010р.н., Пантилєєва І.О., 01.03.2014р.н.», витяг з 

протоколу засідання восьмої Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету міської 

ради від 22 вересня 2020 року та подані документи. 

Керуючись пп. 2
1
 п. «б» ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 164, ст. 180 Сімейного кодексу України,                 

ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства», «Конвенцією ООН про права дітей», 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності 



органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», положенням про Службу у 

справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради затвердженого рішенням сесії міської 

ради від 26 грудня 2019 року № 1994 та положенням про Комісію з питань захисту прав дитини, 

затвердженого рішенням сесії міської ради від 28 лютого 2019 року № 1375             та змінами 

внесеними рішенням сесії міської ради від 30 травня 2019 року № 1529,                       з метою 

соціально-правового захисту малолітніх дітей, виконавчий комітет Маловисківської міської ради 

- 

 

ВИРІШИВ: 

1. Попередити гр. Пантилєєву Наталію Іванівну, 22.01.1974 року народження,                 гр. 

Болотського Олександра Анатолійовича, 20.10.1968 року народження, за ухилення від виконання 

батьківських обов’язків, а саме ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу 

України, піклування про дітей Скічко Надію Іванівну, 12.12.2005 року народження, Пантилєєву 

Таїсію Олександрівну, 03.05.2008 року народження, Пантилєєва Дмитра Олександровича, 

13.03.2010 року народження, Пантилєєва Ігната Олександровича, 01.03.2014 року народження, їх 

здоров’я, фізичний, духовний та моральний розвиток, поваги до прав дітей та їх людської 

гідності, виховання в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та родини, 

свого народу, своєї Батьківщини, готування їх до самостійного життя і обов’язок батьків 

утримувати дітей, що у відповідності з ч. 4, ст. 155,   п. 2, ч. 1 ст. 164 Сімейного Кодексу України 

є підставою позбавлення батьківських прав у судовому порядку. 

2. Встановити гр. Патилєєвій Н.І., 22.01.1974р.н., гр. Болотському О.А., 20.10.1968р.н., 

термін у строк тридцяти робочих днів, починаючи з наступного дня проведення Комісії з питань 

захисту прав дитини з метою усунення причин ухилення та неналежного виконання батьківських 

обов’язків, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу України 

та створення за місцем проживання по провулку Шкільний, будинок 7,   село Краснопілка, 

Маловисківського району, Кіровоградської області, належних умов для виховання, утримання та 

розвитку дітей. 

3. У разі невиконання даного рішення, службі у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету 

міської ради на черговому засіданні Комісії з питань захисту прав дитини порушити питання, про 

доцільність перебування дітей Скічко Надію Іванівну, 12.12.2005 року народження, Пантилєєву 

Таїсію Олександрівну, 03.05.2008 року народження, Пантилєєва Дмитра Олександровича, 

13.03.2010 року народження, Пантилєєва Ігната Олександровича, 01.03.2014 року народження в 

сім’ї батьків гр. Пантилєєвої Наталії Іванівни, 22.01.1974 року народження, гр. Болотського 

Олександра Анатолійовича, 20.10.1968 року народження. 

4. За результатами розгляду питання на засіданні Комісії з питань захисту прав дитини на 

основі витягу з протоколу засідання Комісії від 22 вересня 2020 року № 8, затвердити висновок 

Комісії з питань захисту прав дитини, про попередження гр. Пантилєєвої Наталії Іванівни, 

22.01.1974 року народження, гр. Болотського Олександра Анатолійовича, 20.10.1968 року 

народження, за ухилення від виконання ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155,  ст. 180 Сімейного 

Кодексу України, а саме, піклування про дітей, Скічко Надію Іванівну, 12.12.2005 року 

народження, Пантилєєву Таїсію Олександрівну, 03.05.2008 року народження, Пантилєєва Дмитра 

Олександровича, 13.03.2010 року народження, Пантилєєва Ігната Олександровича, 01.03.2014 

року народження, їх здоров’я, фізичний, духовний та моральний розвиток, поваги до прав дітей 

та їх людської гідності, виховання в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї 

сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини, готування їх до самостійного життя і обов’язок 

батьків утримувати дітей, (згідно додатку 1). 

5. 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 08 жовтня 2020 року                                                                              №  332 

                                                                  м. Мала Виска 

 

Про попередження гр. Бабенка В.С., 

16.08.1976р.н. за ухилення від 

виконання батьківських обов’язків та 

затвердження висновку Комісії з питань 

захисту прав дитини від 22.09.2020 

 

 

Розглянувши клопотання служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради від 02.10.2020 «Про попередження гр. Бабенка В.С., 16.08.1976р.н., 

за ухилення від виконання батьківських обов’язків, відносно дитини Бабенка О.В., 24.02.2009р.н.» і 

затвердження висновку Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради від 22.09.2020», витяг з протоколу засідання Комісії з питань захисту прав дитини 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 22.09.2020 № 8 та подані документи. 

Керуючись пп. 2
1
 п. «б» ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 164, ст. 180 Сімейного кодексу України,                 

ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства», «Конвенцією ООН про права дітей», 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності 

органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», положенням про Службу у 

справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради затвердженого рішенням сесії міської 

ради від 26 грудня 2019 року № 1994 та положенням про Комісію з питань захисту прав дитини, 

затвердженого рішенням сесії міської ради від 28 лютого 2019 року № 1375             та змінами 

внесеними рішенням сесії міської ради від 30 травня 2019 року № 1529,  з метою соціально-

правового захисту малолітніх дітей, виконавчий комітет Маловисківської міської ради - 

 

ВИРІШИВ: 

1.Попередити гр. Бабенка Віктора Сергійовича, 16.08.1976 року народження за ухилення від 

виконання батьківських обов’язків, а саме, не виконання ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 

180 Сімейного Кодексу України, піклування про Бабенка Олександра Вікторовича, 24.02.2009 

року народження, його станом здоров’я, фізичним, духовним та моральний розвитком, здобуття 

дитиною повної загальної середньої освіти, поваги до прав дитини та її людської гідності й 

обов’язок батьків утримувати дитину, що у відповідності з   ч. 4, ст. 155, п. 2, ч. 1 ст. 164 

Сімейного Кодексу України, є підставою, позбавлення батьківських прав у судовому порядку. 

2. Встановити гр. Бабенку Віктору Сергійовичу, 16.08.1976р.н., термін у строк тридцяти 

робочих днів, починаючи з наступного дня проведення Комісії з питань захисту прав дитини з 

метою усунення причин ухилення та неналежного виконання батьківських обов’язків, 

передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу України та створення 



за місцем проживання у будинку 22, провулок Квітковий, місто Мала Виска, Кіровоградської 

області, належних умов для виховання, утримання та розвитку дитини. 

3. У разі невиконання даного рішення, службі у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради, порушити на черговому засіданні Комісії з питань захисту прав 

дитини виконавчого комітету Маловисківської міської ради, питання, про доцільність 

перебування дитини Бабенка Олександра Вікторовича, 24.02.2009 року народження у сім’ї батька 

гр. Бабенка Віктора Сергійовича, 16.08.1976 року народження. 

4. За результатами розгляду питання на засіданні Комісії з питань захисту прав дитини на 

основі витягу з протоколу засідання Комісії від 22 вересня 2020 року № 8, затвердити висновок 

Комісії з питань захисту прав дитини, про попередження гр. Бабенка Віктора Сергійовича, 

16.08.1976 року народження за ухилення від виконання ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 

Сімейного Кодексу України, а саме, піклування про сина Бабенка Олександра Вікторовича, 

24.02.2009 року народження, його здоров’я, фізичний, духовний та моральний розвиток, поваги 

до прав дитини та його людської гідності, виховання в дусі поваги до прав та свобод інших 

людей, любові до своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини, готування його до 

самостійного життя і обов’язок батьків утримувати дитину (згідно додатку 1). 

5. 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 08 жовтня 2020 року                                                                              №  333 



                                                                  м. Мала Виска 

 

 

Про винесення попередження                 

гр. Бобейко А.М. та гр. Бобейко В.Г., за 

ухилення від виконання батьківських 

обов’язків та затвердження висновку 

Комісії з питань захисту дитини                  

від 22.09.2020 

 

 

Розглянувши клопотання служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради від 2 жовтня 2020 року, «Про попередження гр. Бобейко А.М., 

18.12.1975р.н., гр. Бобейко В.Г., 12.12.1981р.н., за ухилення від виконання батьківських обов’язків, 

відносно дітей Бобейко О.В., 23.04.2003р.н., Бобейко К.В., 20.01.2004р.н., Бобейко А.В., 

29.07.2009р.н., Бобейко В.В., 29.06.2015р.н.», витяг з протоколу засідання восьмої Комісії з питань 

захисту прав дитини виконавчого комітету міської ради від 22 вересня 2020 року та подані 

документи. 

Керуючись пп. 2
1
 п. «б» ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 164, ст. 180 Сімейного кодексу України,                 

ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства», «Конвенцією ООН про права дітей», 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності 

органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», положенням про Службу у 

справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради затвердженого рішенням сесії міської 

ради від 26 грудня 2019 року № 1994 та положенням про Комісію з питань захисту прав дитини, 

затвердженого рішенням сесії міської ради від 28 лютого 2019 року № 1375 та змінами 

внесеними рішенням сесії міської ради від 30 травня 2019 року № 1529,  з метою соціально-

правового захисту малолітніх дітей, виконавчий комітет Маловисківської міської ради - 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.Попередити гр. Бобейко Антоніну Михайлівну, 18.12.1975р.н., та гр. Бобейко Віталія 

Григоровича, 12.12.1981р.н., за ухилення від виконання батьківських обов’язків, а саме ч. 2, ч. 3, 

ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу України, піклування про               Бобейко 

Олександра Віталійовича, 23.04.2003 року народження, Бобейко Катерини Віталіївни, 20.01.2004 

року народження, Бобейко Андрія Віталійовича, 29.07.2009 року народження, Бобейко Вероніки 

Віталіївни, 29.06.2015 року народження, здоров’я дітей, їх фізичний, духовний та моральний 

розвиток, поваги до прав дітей та їх людської гідності, виховання в дусі поваги до прав та свобод 

інших людей, любові до своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини, готування їх до 

самостійного життя і обов’язок батьків утримувати дітей, що у відповідності з ч. 4, ст. 155, п. 2, 

ч. 1 ст. 164 Сімейного Кодексу України є підставою позбавлення батьківських прав у судовому 

порядку. 

2.Встановити гр. Бобейко А.М., 18.12.1975 року народження, гр. Бобейко В.Г., 12.12.1981 року 

народження, термін у строк тридцяти робочих днів, починаючи з наступного дня проведення 

Комісії з питань захисту прав дитини з метою усунення причин ухилення та неналежного 

виконання батьківських обов’язків, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1,    ст. 155, ст. 180 

Сімейного Кодексу України та створення за місцем проживання за адресою: вулиця Матросова, 

12, кв. 2, місто Мала Виска, Кіровоградської області, належних умов для виховання, утримання 

та розвитку дітей. 

3. У разі невиконання даного рішення, службі у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету 

міської ради, на черговому засіданні Комісії з питань захисту прав дитини порушити питання, 

про доцільність перебування дітей Бобейко Олександра Віталійовича, 23.04.2003 року 

народження, Бобейко Катерини Віталіївни, 20.01.2004 року народження, Бобейко Андрія 

Віталійовича, 29.07.2009 року народження, Бобейко Вероніки Віталіївни, 29.06.2015 року 

народження в сім’ї батьків Бобейко Антоніни Михайлівни, 18.12.1975 року народження, та гр. 

Бобейко Віталія Григоровича, 12.12.1981 року народження. 

4. За результатами розгляду питання на засіданні Комісії з питань захисту прав дитини на 

основі витягу з протоколу засідання Комісії від 22 вересня 2020 року № 8, затвердити висновок 

Комісії з питань захисту прав дитини, про попередження гр. Бобейко Антоніни Михайлівни, 



18.12.1975 року народження, гр. Бобейко Віталія Григоровича, 12.12.1981 року народження, за 

ухилення від виконання ч. 2, ч. 3, ч. 4, ст. 150, ч. 1, ст. 155, ст. 180 Сімейного Кодексу України, а 

саме, піклування про дітей, Бобейко Андрія Віталійовича,                   29.12.2009 року 

народження, Бобейко Олександр Віталійович, 25.04.2002 року народження, Бобейко Катерини 

Віталіївни, 24.05.2004 року народження, Бобейко Вероніки Віталіївни, 29.06.2015 року 

народження, їх здоров’я, фізичний, духовний та моральний розвиток, поваги до прав дітей та їх 

людської гідності, виховання в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім’ї 

та родини, свого народу, своєї Батьківщини, готування їх до самостійного життя і обов’язок 

батьків утримувати дітей, (згідно додатку 1). 

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

діяльності виконавчихм 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 08 жовтня 2020 року                                                                              №  334 

                                                                  м. Мала Виска 

 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради    

№ 298 від 10 вересня 2020 

 

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

Постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 року № 895   «Про затвердження 

порядку взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних 

життєвих обставинах», пункту 18 постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 

року № 896 «Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних 

життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких 

сімей (осіб)», пункту 3, розділу 6, Наказу Міністерства соціальної політики № 318 від 31 березня 

2016 року «Про затвердження державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які 



перебувають у складних життєвих обставинах», клопотання служби у справах сім’ї та дітей 

виконавчого комітету міської ради від 2 жовтня 2020 року і витягу з протоколу № 8 від 22 

вересня 2020 року Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету міської ради, 

виконавчий комітет Маловисківської міської ради; - 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до рішення № 298 від 10 вересня 2020 року та затвердити в новій редакції: 

- список дітьми, які перебувають під соціальним супроводом у відповідності до наказу 

Міністерства соціальної політики від 11.08.2017 № 1307 «Про затвердження державного 

стандарту соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти, діти позбавлених 

батьківського піклування» що проживають на території Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади; 

- список сімей з дітьми, які перебувають під соціальним супроводом, що опинились у 

складних життєвих обставинах у відповідності до наказу Міністерства соціальної політики від 

31.03.2016 № 318 «Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), 

які перебувають у складних життєвих обставинах» що проживають на території Маловисківської 

міської об’єднаної територіальної громади (згідно додатку № 1). 

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

діяльності виконавчих виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

Міський голова                                           Ю.ГУЛЬДАС 

 

Додаток № 1 

до рішення виконкому від 08 

жовтня 2020 року № 334 

 

 

Список дітей, які перебувають під соціальним супроводом у відповідності до наказу 

Міністерства соціальної політики від 11.08.2017 № 1307 «Про затвердження державного 

стандарту соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти, діти позбавлених 

батьківського піклування» 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по-

батькові дитини, дата 

рік, народження, яка 

має статус дитини-

сироти, дитини 

позбавленої 

батьківських прав 

Прізвище, ім’я, по-

батькові батьків, 

опікунів, 

піклувальників, 

прийомних батьків, 

батьків вихователів 

інших осіб, які є 

законними 

представниками 

дитини/ дітей 

Місце, реєстрації 

проживання дитини, яка має 

статус дитини-сироти, 

дитини позбавленої 

батьківських прав 

1. 
Єременко Владислав 

Миколайович, 

24.08.2012р.н. 

Мазуренко Валентини 

Федорівни, 29.04.1952р.н. 

- опікун 

вулиця О. Ковтуна, 5, місто 

Мала Виска, Кіровоградської 

області 

2. 

Чабан Вікторія 

Сергіївна, 

25.10.2008р.н., 

Чабан Владислав 

Сергійович, 

07.10.2009р.н., Чабан 

Іван Сергійович, 

20.01.2012р.н. 

Чабан Тетяна Василівна, 

19.05.1959р.н. - опікун 

вулиця Київська, 66, місто 

Мала Виска, Кіровоградської 

області 



3. 

Корнєєв Євген 

Олегович, 

26.10.2006р.н., 

Воротнюк Михайло 

Олександрович, 

02.01.2018р.н. 

Лойтра Тетяна 

Ростиславівна, 

23.09.1959р.н. - опікун 

Вулиця Квіткова, 72, місто 

Мала Виска, Кіровоградської 

області 

 

Керуючий справами виконавчого комітету  

Маловисківської міської ради                                                                            Л.ЛИННИК                     

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2 

до рішення виконкому  

 від 08.10.2020 року № 334 

 

 

Список сімей з дітьми, які перебувають під соціальним супроводом, що опинились у 

складних життєвих обставинах у відповідності до наказу Міністерства соціальної політики 

від 31.03.2016 № 318 

«Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у складних життєвих обставинах» що проживають на території 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по-батькові батьків, 

опікунів, піклувальників, 

прийомних батьків, батьків 

вихователів інших осіб, які є 

законними представниками дитини/ 

дітей 

Прізвище, ім’я, по-батькові дитини, яка 

проживає в сім’ї 

1. 

Чорна Яна Олександрівна, 

07.01.1984р.н., Грузін Сергій 

Сергійович, 22.10.1989р.н. 

Чорний Данило Андрійович, 03.01.2004р.н., 

Чорний Дмитро Русланович, 11.11.2006р.н., 

Грузін Софія Сергіївна, 12.02.2015р.н. 

2. 

Пантилєєва Наталія Іванівна, 

22.01.1974р.н., Болотський Олександр 

Анатолійович, 20.10.1968р.н. 

Скічко Максим Іванович, 18.11.2002р.н., 

Скічко Надія Іванівна, 12.12.2005р.н., 

Пантилєєва Таїсія Олександрівна, 

03.05.2008р.н., Пантилєєв Дмитро 

Олександрович, 13.03.2010р.н., Пантилєєв 

Ігнат Олександрович, 01.03.2014р.н. 

 

 

 

 

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 08 жовтня 2020 року                                                                              №  335 

                                                                  м. Мала Виска 

 

Про внесення змін до рішення                     

№ 231 від 09 липня 2020 року та 

затвердження списку дітей, які 

опинились у складних життєвих 

обставинах і проживають на території 

Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади 

 

 

        Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку взаємодії 

суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах» 

від 21 листопада 2013 року № 895 та «Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які 

перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення 

соціального супроводу таких сімей (осіб)» від 21 листопада 2013 року № 896, виконавчий 

комітет міської ради, враховуючи клопотання служби у справах сім’ї та дітей виконавчого 

комітету міської ради від 3 липня 2020 року № 296 «Про внесення змін до рішення № 148 від 09 

квітня 2020 року та затвердження списку дітей, які опинились у складних життєвих обставинах і 

проживають на території Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади», 

керуючись пп. 4 п. “б” ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет Маловисківської міської ради - 

  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до рішення № 231 від 09 липня 2020 року та затвердити в новій редакції 

список дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах і проживають на території 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади (згідно додатку № 1) та викласти 

його в новій редакції. 

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 

Маловисківської міської ради 

від 08.10.2020 року № 335 
 

 

Список дітей, які опинились у складних життєвих обставинах і проживають на території 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади станом на 05.10.2020 

№ 

п/п 
П.І.П. дитини 

Дата 

народження 

П.І.П. батьків, 

(опікунів, 

піклувальників, 

прийомних 

батьків) 

Адреса 

проживання 

Причини складних 

життєвих обставин 

1. 
Савіна Людмила 

Вікторівна 
24.07.2002р.н. 

Савіна Ніна 

Михайлівна, 

2107.1983р.н., 

Савін Віктор 

Іванович, 

13.07.1972р.н. 

вул. Петрича, 43,    

с. Паліївка, 

Маловисківського 

району, 

Кіровоградської 

області 

низький виховний 

потенціал батьків 

ухилення від 

виконання 

батьківських 

обов’язків, 

систематичне 

вживання батьками 

алкогольних напоїв, 

сім’я в якій існує 

ризик передачі дітей 

до закладів для 

дітей-сиріт та дітей, 

які позбавлені 

батьківського 

піклування 

2. 
Савіна Ольга 

Вікторівна 
09.11.2004р.н. 

3. 
Савін Михайло 

Вікторович 
17.11.2008р.н. 

4. 
Савіна Антоніна 

Вікторівна 
15.03.2013р.н. 

5. 
Громчук Вікторія 

Олександрівна 
21.03.2007р.н. 

Громчук Тетяна 

Миколаївна, 

07.02.1974р.н., 

Заболотній 

Олександр 

Станіславович, 

15.03.1982р.н. 

вул. Шкільна, 68,           

с. Паліївка, 

Маловисківського 

району 

Кіровоградської 

області 

низький виховний 

потенціал батьків 

ухилення від 

виконання 

батьківських 

обов’язків, сім’я в 

якій існує ризик 

передачі дітей до 

закладів для дітей-

сиріт та дітей, які 

позбавлені 

батьківського 

піклування 

6. 

Заболотна 

Людмила 

Олександрівна 

15.04.2012р.н. 

7. 

Заболотний 

Ярослав 

Олександрович 

09.09.2018р.н. 

8. 
Царенко Крістіна 

Анатоліївна 
26.01.2006р.н. 

Царенко 

Валентина 

Володимирівна, 

08.08.1982р.н. 

Царенко Анатолій 

Вікторович, 

29.12.1981р.н. 

вул. Комарова, 9,             

с. Заповідне, 

Маловисківського 

району, 

Кіровоградської 

області 

низький виховний 

потенціал батьків 

ухилення від 

виконання 

батьківських 

обов’язків, сім’я в 

якій існує ризик 

передачі дітей до 

закладів для дітей-

сиріт та дітей, які 

позбавлені 

батьківського 

піклування 

9. 
Царенко Михайло 

Анатолійович 
24.04.2008р.н. 

10. 
Царенко Тетяна 

Анатоліївна 
19.01.2010р.н. 

11. 
Царенко Діана 

Анатоліївна 
26.02.2012р.н. 

12. 
Царенко Богдан 

Анатолійович 
22.08.2016р.н. 



13. 

Корвяков 

Володимир 

Миколайович 

11.03.2015р.н. 

Корвякова Олена 

Андріївна, 05.09. 

1975р.н. 

вул. 

Червоноармійська 

140, м. Мала Виска, 

Кіровоградської 

області 

одинока матір, 

низький виховний 

потенціал матері, 

ухилення від 

виконання 

батьківських 

обов’язків, сім’я в 

якій існує ризик 

передачі дитини до 

закладів для     

дітей-сиріт та дітей, 

які позбавлені 

батьківського 

піклування 

14. 
Бобейко Вероніка 

Віталіївна 
29.06.2015р.н. 

Бобейко Антоніна 

Михайлівна, 

18.02.1975р.н. 

Бобейко Віталій 

Григорович, 

12.12.1981р.н. 

вул. Матросова, 

12,кв. 2, м. Мала 

Виска, 

Кіровоградської 

області 

низький виховний 

потенціал батьків 

ухилення від 

виконання 

батьківських 

обов’язків, сім’я в 

якій існує ризик 

передачі дітей до 

закладів для дітей-

сиріт та дітей, які 

позбавлені 

батьківського 

піклування 

15. 
Бобейко Андрій 

Віталійович 
29.07.2009р.н. 

16. 
Бобейко Катерина 

Віталіївна 
24.05.2004р.н. 

17. 

Бобейко 

Олександр 

Віталійович 

25.04.2003р.н. 

19. 

Ткаченко 

Анастасія 

Анатоліївна, 

30.10.2011рн. 

30.10.2011р.н. 

Ткаченко Наталія 

Петрівна, 

06.05.1981р.н. 

вул. Матусівка, 101, 

м. Мала Виска, 

Кіровоградської 

області 

низький виховний 

потенціал матері 

ухилення від 

виконання 

батьківських 

обов’язків, сім’я в 

якій існує ризик 

передачі дитини до 

закладів для дітей-

сиріт та дітей, які 

позбавлені 

батьківського 

піклування 

20. 
Сокуренко 

Вікторія Сергіївна 
12.12.2019р.н. 

Сокуренко 

Вікторія 

Сергіївна, 

23.11.1993р.н. 

вул. Центральна, 1, 

кв. 5, с. Вишневе, 

Маловисківського 

району, 

Кіровоградської 

області 

низький виховний 

потенціал матері 

ухилення від 

виконання 

батьківських 

обов’язків, сім’я в 

якій існує ризик 

передачі дитини до 

закладів для дітей-

сиріт та дітей, які 

позбавлені 

батьківського 

піклування 

21. 
Клочко Ельвіра 

Анатоліївна 
10.08.2009р.н. 

Клочко Анна 

Іванівна, 

25.02.1992р.н. 

вул. О. Ковтуна, 56, 

м. Мала Виска, 

Кіровоградської 

області 

низький виховний 

потенціал матері 

ухилення від 

виконання 

батьківських 

обов’язків, сім’я в 



22. 
Кубриш Кирило 

Анатолійович 
27.05.2014р.н. 

Кубриш Анатолій 

Анатолійович, 

19.04.1988р.н. 

якій існує ризик 

передачі дитини до 

закладів для дітей-

сиріт та дітей, які 

позбавлені 

батьківського 

піклування 

23. 
Шупейко Сергій 

Володимирович 
09.01.2006р.н. 

Шупейко Наталія 

Іванівна, 

11.12.1985р.н. 

вул. Київська, 44,  

м. Мала Виска, 

Кіровоградської 

області 

низький виховний 

потенціал матері 

ухилення від 

виконання 

батьківських 

обов’язків, сім’я в 

якій існує ризик 

передачі дитини до 

закладів для дітей-

сиріт та дітей, які 

позбавлені 

батьківського 

піклування 

24. 
Шупейко Вадим 

Олександрович 
04.05.2007р.н. 

25. 
Шупейко Артем 

Дмитрович 
06.02.2010р.н. 

26. 
Шупейко Крістіна 

Дмитрівна 
20.02.2013р.н. 

27. 

Шупейко 

Анастасія 

Вікторівна 

16.11.2015р.н. 

28. 
Шупейко Вікторія 

Вікторівна 
29.01.2019р.н. 

29. 
Ткаченко Софія 

Олександрівна 
05.02.2016р.н. 

Ткаченко Тетяна 

Юріївна, 

29.03.1999р.н. 
вул. Зоряна, 10-А, 

м. Мала Виска, 

Кіровоградської 

області 

низький виховний 

потенціал матері 

ухилення від 

виконання 

батьківських 

обов’язків, існує 

ризик позбавлення 

матері батьківських 

прав 

30. 
Ткаченко Нікіта 

Олександрович 
08.12.2016р.н. 

Ткаченко 

Олександр 

Миколайович, 

21.05.1997р.н. 
31. 

Ткаченко Кіріл 

Олександрович 
08.12.2016р.н. 

32. 
Скічко Надія 

Іванівна 
12.12.2002р.н. 

Пантилєєва 

Наталія Іванівна, 

22.01.1974р.н. Пров. Шкільний, 7, 

с. Краснопілка, 

Маловисківського 

району, 

Кіровоградської 

області 

низький виховний 

потенціал батьків 

ухилення від 

виконання 

батьківських 

обов’язків, існує 

ризик позбавлення 

матері батьківських 

прав 

33. 
Пантилєєва Таїсія 

Олександрівна 
03.05.2008р.н. 

Пантилєєва 

Наталія Іванівна, 

22.01.1974р.н., 

Болотський 

Олександр 

Анатолійович, 

20.10.1968р.н. 

34. 
Пантилєєв Дмитро 

Олександрович 
13.03.2014р.н. 

35. 
Пантилєєв Гнат 

Олександрович 
01.03.2014р.н. 

36. 

Бабенко 

Олександр 

Вікторович 

24.02.2009р.н. 

Бабенко Віктор 

Сергійович, 

16.08.1976р.н. 

пров. Квітковий, 22, 

м. Мала Виска, 

Кіровоградської 

області 

низький виховний 

потенціал батька, 

ухилення від 

виконання 

батьківських 

обов’язків, існує 

ризик позбавлення 

матері батьківських 

прав 

37. 
Чорний Дмитро 

Русланович 
11.11.2006р.н. 

Грузін Яна 

Олександрівна, 

07.01.1984р.н. 

вул. Челюскіна, 94, 

м. Мала Виска, 

кіровоградської 

області  

низький виховний 

потенціал матері, 

ухилення від 

виконання 

батьківських 

обов’язків, існує 

ризик позбавлення 

матері батьківських 

прав 

38. 
Грузін Софія 

Сергіївна 
12.02.2015р.н. 

 

 

                 

 



 

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 08 жовтня 2020 року                  № 336 

 

м. Мала Виска 

 

Про виділення грошової допомоги на відшкодування 

компенсації за проїзд окремим пільговим категоріям громадян 

на приміських маршрутах, які проживають на території 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади 

 

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

Маловисківської міської ради від 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 матеріальну допомогу для відшкодування витрат за проїзд пільговій категорії 

громадян на приміських маршрутах загального користування, згідно доданих списків на загальну 

суму 4723,39 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 08 жовтня 2020 року                      №  337 

м. Мала Виска 

 

Про виділення одноразової матеріальної допомоги учасникам 

АТО (ООС), членам їх сімей та сім’ям загиблих учасників АТО  

(ООС), Революції Гідності до Дня Захисника України (14 жовтня), 

 які проживають на території Маловисківської міської об’єднаної  

територіальної громади 

 

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

Маловисківської міської ради від 30.01.2020 року № 2072 « Про затвердження Програми про 

надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 – 2022 роки», виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Надати одноразову адресну грошову допомогу до Дня Захисника України  учасникам 

бойових дій, які беруть (брали) безпосередню участь в антитерористичній операції, а 

також військовослужбовцям зі складу підрозділів ЗСУ, які у складі груп розмінування 



залучалися до безпосереднього виконання завдань щодо розмінування згідно доданих 

списків на загальну суму 40 500,00 грн. 

2. Надати одноразову адресну грошову допомогу до Дня Захисника України сім’ям загиблих 

учасників АТО, згідно доданих списків на загальну суму 6 000,00 грн         

3. Надати одноразову адресну грошову допомогу до Дня Захисника України сім’ям загиблих 

учасників Революції Гідності, згідно доданих списків на загальну суму 3 000 грн 

4. Надати одноразову адресну грошову допомогу до Дня Захисника України громадянам, які 

отримали інвалідність під час проходження служби в зоні АТО, згідно доданих списків на 

загальну суму 7 000,00 грн. 

5. Кошти, вказані в п.1-4 даного рішення, виділити по коду 3242  «Інші видатки на 

соціальний захист». 

6. 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 08 жовтня 2020 року                      №  338 

 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження 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 

протокол засідання опікунської ради при виконавчому комітеті міської ради від 03 вересня 2020 

року, № 2  виконавчий комітет Маловисківської  міської ради,- 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити висновок опікунської ради при виконавчому комітету Маловисківської 

міської ради про доцільність встановлення опікуном Петренко Олександра 

Олександровича, 18.10.1972 р.н., над Петренко Василем Олександровичем, 15.03.1958 р.н. 

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 виконавчого комітету 

 від 08.10.2020 р. № 338 

 

ВИСНОВОК 

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. 

 

На засіданні Опікунської ради при виконавчому комітеті Маловисківської міської ради від 

3 вересня 2020 року було розглянуто заяву, яка надійшла до Маловисківської міської ради 3 

серпня 2020 року та зареєстрована за № П-1067-П. 

Вивчивши обставини цього питання, розглянувши на засіданні опікунської ради при 

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

встановлено наступне. 

На підставі свідоцтв про народження Петренко Олександра Олександровича І ОЛ № 

275049 від 18.11.1972 р, виданого Маловисківським районним БЮРО ЗАГС та Петренко Василя 

Олександровича І ЯР № 413113 від 23.04.1958 Куйбишевським БЮРО ЗАГС Полтавської 

області, встановлено, що заявник та потенційний підопічний являються рідними братами.  

Відповідно до Висновку лікарської комісії Шишацької ЦРЛ Полтавської області від 

23.02.2017 року № 200, Петренко Василь Олександрович є інвалідом ІІ групи внаслідок 

психічного розладу, встановленої в 2016 році, потребує постійного стороннього догляду. Даний 

діагноз також підтверджується довідкою МСЕК № 0166246 від 11.08.2011 року. Згідно з 

висновками проведеної 07.08.2017 року судовими експертами Полтавської обласної клінічної 

психіатричної лікарні ім. О.Ф.Мальцева амбулаторної судово-психіатричної експертизи за № 

336, Петренко Василь Олександрович виявляє ознаки хронічного перебігу із стійким дефектом 

особистості, який позбавляє його здатності усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними. 

На підставі рішення Шишацького районного суду Полтавської області від 01.11.2017 року 

№ 551/439/17 Петренко Василь Олександрович визнаний недієзданим, опікуном встановлено 

його матір Дубовик-Петренко Ніну Костянтинівну. 

На підставі рішення Виконавчого комітету Шишацької селищної ради Шишацького 

району Полтавської області від 25.09.2018 року № 5/25/09/18 було затверджено рішення «Про 

влаштування до інтернатного закладу недієздатну особу Петренка Василя Олександровича», де 

він перебуває на даний момент. 

В зв’язку зі смертю опікуна Дубовик-Петренко Ніни Костянтинівни, свідоцтво про смерть 

І-КЕ № 418740, виданим Шишацьким РВДРАЦС ПС МУМЮ від 02.01.2020 року, з’явилася 

нагальна необхідність призначення нового опікуна. 

В результаті обстеження житлово-побутових умов проживання гр. Петренко Олександра 

Олександровича встановлено, що він проживає в будинку садибного типу, ½ якого належить 

йому згідно права на спадщину за заповітом. Будинок має житлову площу 42,2 кв.м., загальну 

площу в розмірі 56,5 кв.м. В будинку прибрано, створені мінімальні умови для проживання 



недієздатної особи в будинку. Комісія дійшла до висновку, що умови проживання гр. Петренко 

О.О. задовільні. 

Відповідно до статті 63 Цивільного кодексу України, опікун або піклувальник 

призначається переважно з осіб, які перебувають у сімейних, родинних відносинах з підопічним, 

з урахуванням особистих стосунків між ними, можливості особи виконувати обов’язки опікуна 

чи піклувальника. 

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 Петренко Олександра Олександровича опікуном над Петренко Василем 

Олександровичем.  

 

 

 

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 08 жовтня 2020 року                      № 339  

 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження висновку опікунської 

ради при виконавчому комітеті 

Маловисківської міської ради про 

доцільність встановлення опікуном 

Кудрю Ірину Василівну, 05.12.1959 р.н. 

над Кудрею Мариною Леонідівною, 

30.07.1981 р.н. у разі визнання її 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 жовтня 2020 

року, № 3  виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити висновок опікунської ради при виконавчому комітеті Маловисківської міської 

ради про доцільність встановлення опікуном Кудрю Ірину Василівну, 05.12.1959 р.н. над 

Кудрею Мариною Леонідівною, 30.07.1981 р.н. у разі визнання її 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 08.10.2020 р. № 339 
 

ВИСНОВОК 

Опікунської ради при виконавчому комітеті Маловисківської міської ради 

про доцільність встановлення опікуном Кудрю Ірину Василівну, 05.12.1959 р.н. над 

Кудрею Мариною Леонідівною, 30.07.1981 р.н.  

у разі визнання її судом недієздатною 

 

 



На засіданні Опікунської ради при виконавчому комітеті Маловисківської міської ради від 

5 жовтня 2020 року було розглянуто заяву, яка надійшла до Маловисківської міської ради та 

зареєстрована за № К-1149-П. 

Вивчивши обставини цього питання, розглянувши на засіданні опікунської ради при 

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

встановлено наступне. 

На підставі свідоцтва про народження потенційної підопічної від 10.09.1981 року, ІІ-ОЛ 

№ 269842, виданого відділом ЗАГС Маловисківського виконкому Кіровоградської області 

встановлено, що Кудря Ірина Василівна є матір’ю Кудрі Марини Леонідівни.   

На підставі висновку лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного 

стороннього догляду за інвалідом І-ІІ групи внаслідок психічного розладу № 58/6, виданого 

27.05.2020 року Маловисківською ЦРЛ встановлено, що Кудря Марина Леонідівна є інвалідом з 

дитинства І групи «А»,  за рівнем обмеження життєдіяльності є обмеженою:  у 

самообслуговуванні, у здатності до самостійного пересування, у здатності до орієнтації, до 

спілкування та обмеженою у здатності контролювати свою поведінку. Відповідно до медичного 

висновку хвора потребує постійного стороннього догляду.  Групу інвалідності підтверджено 

довідкою МСЕК від 10.09.1997 року 2-18 АЗ № 073594 (первинний огляд) та довідкою МСЕК від 

02.11.2011 року № 10 ААА № 869220 (повторний огляд), виданою Кіровоградським обласним 

бюро медико-соціальної експертизи. 

В результаті обстеження житлово-побутових умов проживання гр. Кудрі Ірини Василівни 

встановлено, що вона проживає в будинку садибного типу. Будинок має житлову площу 43 кв.м., 

загальну площу в розмірі 59,4 кв.м. Будинок мебльований, оснащений необхідною побутовою 

технікою. Потенційна підопічна має власну кімнату. Комісія дійшла до висновку, що умови 

проживання гр. Кудрі І.В. задовільні. 

Відповідно до статті 63 Цивільного кодексу України, опікун або піклувальник 

призначається переважно з осіб, які перебувають у сімейних, родинних відносинах з підопічним, 

з урахуванням особистих стосунків між ними, можливості особи виконувати обов’язки опікуна 

чи піклувальника. 

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 Кудрю Ірину Василівну опікуном над її донькою Кудрею Мариною Леонідівною у 

разі визнання її 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 08 жовтня 2020року                                          № 340 

                                                             м. Мала Виска 

 

Про надання адресної одноразової 

матеріальної допомоги громадянину 

Путник Д.В. 



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

         Розглянувши заяву громадянина Путник Дениса Віталійовича (паспорт № ЕВ 

402789 виданий Маловисківським РВ УМВС України 06 січня 2016 року), який 

проживає у м. Мала Виска по вул. Севастопольська, буд. №  58, 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 27 серпня 2019 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 № 2072 від 30 січня 2020 року, 

виконавчий комітет Маловисківської  міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Надати гр. Путник Денису Віталійовичу одноразову адресну матеріальну 

допомогу у розмірі 5000 (п’ять тисяч) грн.  

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

на соціальний захист». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

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

 

 

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 08 жовтня 2020року                                               № 341 

                                                             м. Мала Виска 

 

 

Про розгляд заяви КП «Мала Виска Водоканал» 

  

         

         Розглянувши заяву КП «Мала Виска Водоканал», м. Мала Виска, вул. Київська 1, про 

присвоєння поштової адреси об'єкту нерухомого майна (реагентне господарства біля 

артезіанської свердловини в с. Веселе),  керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до Положення про порядок присвоєння поштових адрес 

об’єктам нерухомості у Маловисківській міській об’єднаній територіальній громаді, затверджене 

рішенням міської ради від 28 листопада 2020 року № 1857, виконавчий комітет Маловисківської 

міської ради,- 



 

ВИРІШИВ: 

       

 

1. Присвоїти поштову адресу об'єкту нерухомого майна - будівлі реагентного господарства біля 

артезіанської свердловини в с. Веселе - вул. Шевченка 1 Б. 

2. Направити дане рішення до Маловисківського бюро технічної інвентаризації для внесення 

змін до технічної документації . 

3. Начальнику загального відділу Маловисківської міської ради Берегуленко Т.М. внести зміни 

до реєстру поштових адрес Маловисківської міської ради. 

4. 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 08 жовтня 2020року                                               № 342 

                                                             м. Мала Виска 

 

 

 

 

 

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 6, 7 Житлового кодексу Української РСР, розглянувши заяву гр.. 

Туник О.В. від 18 вересня 2020 року за вх.. № Т-1663-П, виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради,- 

В И Р І Ш И В: 
 

Про надання дозволу на переведення 

нежитлового приміщення у категорію 

житлових на території Маловисківської 

міської ОТГ 



1. Перевести з нежитлового приміщення у категорію житлового об’єкт 

нерухомого майна (нежитлову будівлю) загальною площею 97,2 кв. м , що 

знаходиться у місті  Мала Виска по вулиці Шевченко, 2/11, Новоукраїнського району, 

Кіровоградської області та розташований на земельній ділянці площею 835,0 кв.м., 

кадастровий номер № 3523110100:50:075:0002. 

2. Відповідальність за проведення робіт по переведенню нежитлових 

приміщень у житлові покласти на Заявника. 

3. Заявнику здійснити заходи щодо  внесення відомостей до Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно. 

4. 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   2020 року                                               № 343 

                                                             м. Мала Виска 

 

Про надання дозволу на встановлення 

агітаційних палаток на території міста 

Мала Виска  

 
З метою забезпечення дотримання на території Маловисківської  міської ради 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. 20 Закону України “Про об`єднання громадян” , пп.3 ч.1 делегованих повноважень ст.38 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 16 Закону України “ Про 

благоустрій населених пунктів”, відповідно до п.1 рішення виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради від 13 серпня 2020 року № 286 «Про визначення місць для 

проведення передвиборної агітації під час проведення на території Маловисківської міської ОТГ 

місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,-  
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Надати дозвіл політичній партії «За Майбутнє» на встановлення агітаційних наметів на 

території міста Мала Виска: вул. Центральна – центральна площа міста; вул. Центральна – 

біля будинку культури. 

2. Під час проведення інформаційної компанії дотримуватись правил благоустрою та 

утримувати прилеглу територію (в радіусі 2 метра) у належному санітарному стані. 

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

питнаь 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   2020 року                                               № 344 

                                                             м. Мала Виска 

 

Про надання дозволу на встановлення 

рекламної конструкції (агітаційний куб) 

на території міста Мала Виска  

 
З метою забезпечення дотримання на території Маловисківської  міської ради 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. 20 Закону України “Про об`єднання громадян” , пп.3 ч.1 делегованих повноважень ст.38 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 16 Закону України “ Про 

благоустрій населених пунктів”, відповідно до п.1 рішення виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради від 13 серпня 2020 року № 286 «Про визначення місць для 

проведення передвиборної агітації під час проведення на території Маловисківської міської ОТГ 

місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,-  
 

ВИРІШИВ: 
 

1.Надати дозвіл політичній партії «НАШ КРАЙ» на встановлення рекламної конструкції 

(агітаційний куб) на території міста Мала Виска: вул. Центральна – центральна площа міста; 

перехрестя вул. Центральна та вул. Містечкова – біля магазину «Файно»; вул. Центральна – біля 

будинку культури. 

2.Під час проведення інформаційної компанії дотримуватись правил благоустрою та утримувати 

прилеглу територію (в радіусі 2 метра) у належному санітарному стані. 

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   2020 року                                               № 345 

                                                             м. Мала Виска 

 

Про надання дозволу на встановлення 

рекламної конструкції (агітаційний 

намет) на території міста Мала Виска  

 
З метою забезпечення дотримання на території Маловисківської  міської ради 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. 20 Закону України “Про об`єднання громадян” , пп.3 ч.1 делегованих повноважень ст.38 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 16 Закону України “ Про 

благоустрій населених пунктів”, відповідно до п.1 рішення виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради від 13 серпня 2020 року № 286 «Про визначення місць для 

проведення передвиборної агітації під час проведення на території Маловисківської міської ОТГ 

місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, виконавчий комітет Маловисківської міської ради,-  
 

ВИРІШИВ: 
 

1.Надати дозвіл політичній організації «Слуга народу» на встановлення агітаційних наметів 

на території міста Мала Виска: вул. Центральна – центральна площа міста; вул. Центральна – 

біля будинку культури. 

2.Відмовити політичній організації «Слуга народу» у встановленні агітаційного намету у 

місті Мала Виска по вул.Велігіна (біля КП «Міський ринок» центральний вхід). 

3.Під час проведення інформаційної компанії дотримуватись правил благоустрою та 

утримувати прилеглу територію (в радіусі 2 метра) у належному санітарному стані. 

4.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  08  жовтня    2020  року                                   № 346 

м. Мала Виска 

 

Про надання дозволу  на проведення 

робіт по  підрізуванню  гілок та 

пониженню крони дерева на території м. 

Мала Виска по вул. Центральна  

Маловисківської міської ОТГ 

  

Розглянувши клопотання об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Наш Дім-

2020» , юридична  адреса: вул. Центральна, 59-А, м. Мала Виска, від 04 вересня 2020 року вх. № 

О-1488-П, з  проханням провести обстеження та надати дозвіл КП «Мала Виска-МКП»  на 

проведення робіт по   підрізуванню   гілок  та  пониженню крони   на  3 ( трьох) деревах породи 

«Каштан» які знаходяться  по вул.  Центральна біля будинку № 59-А  в  м.Мала Виска , в  зв’язку  

з їх  віковим  станом,   маючи  напівсухі вершини  та розлогі  бокові гілки, які розміщуються 

неподалік будинку і затіняють вікна  квартир в  результаті чого в помешканнях бракує світла та 

поряд з проїжджою частиною вулиці і несуть потенційну загрозу, мешканцям  міста Мала Виска  

та   транспортним засобам, які можуть знаходитись біля них, відповідно до ст. 30 Закону України 

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

пунктів», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року №1045  «Про 

затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», беручи 

до уваги пропозиції комісії при виконавчому комітеті міської ради щодо  доцільності проведення 

вищевказаних робіт (акт № 7 від 08.09.2020 року), виконавчий комітет Маловисківської міської 

ради,- 

  

В И Р І Ш И В:  

 

1.Надати  дозвіл  КП «Мала Виска-МКП»   на  проведення   робіт  по   підрізуванню  гілок 

та пониженню крони на 3 ( трьох) деревах породи «Каштан» які знаходяться  по вул.  

Центральна біля будинку № 59-А  в  м.Мала Виска  

  

2. Попередити керівника комунального підприємства «Мала Виска МКП»  Лисенка В.П. 

дотримуватися правил безпеки при проведенні вищевказаних робіт. 

 

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  08  жовтня  2020  року                                         № 347 

м. Мала Виска 

 



Про надання дозволу  на проведення 

робіт по  підрізуванню  гілок та 

пониженню крони дерева на території м. 

Мала Виска по вул.  Містечкова (район 

містечко)    Маловисківської міської ОТГ 

  

 Розглянувши заяву гр. Парасоченко Яни Володимирівни,  яка  проживає  за  адресою:  

вул. В. Бровченка,25, м. Мала Виска,  від 11 вересня 2020 року  вх. № П-1566-П, з  проханням 

провести обстеження та надати дозвіл   на проведення робіт по   підрізуванню  гілок та 

пониженню крони  на  2  (двох) деревах в тому числі: 1 (одне) дерево породи «Шовковиця» та 1 

(одне) дерево породи «Акація» , які знаходяться  по  вул. Містечкова (район містечко)  в  м.Мала 

Виска, в  зв’язку  з їх  віковим станом,    маючи напівсухі вершини  та розлогі напівсухі бокові 

гілки,   які розміщуються неподалік тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності  та   несуть потенційну загрозу лінії електромереж , мешканцям  міста Мала Виска  та  

транспортним засобам, які можуть знаходитись біля них, відповідно до ст. 30 Закону України 

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

пунктів», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року №1045  «Про 

затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах»,   

беручи до уваги пропозиції комісії при виконавчому комітеті міської ради щодо  доцільності 

проведення вищевказаних робіт (акт № 8 від 15.09.2020 року), виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради,- 

В И Р І Ш И В:  

 

1.Надати  дозвіл  гр. Парасоченко Яні Володимирівні   на  проведення   робіт  по   

підрізуванню  гілок та пониженню крони на  2  (двох) деревах в тому числі: 1 (одне) дерево 

породи «Шовковиця» та 1 (одне) дерево породи «Акація» , які знаходяться  по  вул. Містечкова 

(район містечко) в  місті Мала Виска.  

  

2. Попередити  гр. Парасоченко Яну Володимирівну  дотримуватися правил безпеки при 

проведенні вищевказаних робіт. 

 

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   08 жовтня   2020  року                                         № 348 

м. Мала Виска 

 

Про надання дозволу  на проведення 

робіт по  підрізуванню  гілок та 

пониженню крони дерева на території м. 

Мала Виска по вул. Велігіна  

Маловисківської міської ОТГ 

  

Розглянувши заяву гр. Соловйова Валерія Валерійовича, який  проживає за адресою: вул. 

Велігіна,2в,кв. 9,  м. Мала Виска,   від 21 вересня 2020 року  вх. № С-1675, з  проханням провести 

обстеження та надати дозвіл КП «Мала Виска-МКП»  на проведення робіт по   підрізуванню  



гілок та пониженню крони  на 4 (чотирьох) деревах   в  тому  числі: 3 (три) дерева породи 

«Тополя» та 1 (одне) дерево породи «Верба» , які знаходяться по вул. Велігіна біля будинку № 2в  

та по вул. Велігіна, 5  (територія КП «Міський ринок») в  місті Мала Виска, в  зв’язку  з їх  

віковим станом,    маючи напівсухі вершини  та розлогі напівсухі бокові гілки,  які розміщуються 

неподалік житлового будинку та тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності  та   несуть потенційну загрозу покрівлі будинку, лінії електромереж , мешканцям  

міста Мала Виска  та  транспортним засобам, які можуть знаходитись біля них, відповідно до ст. 

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

благоустрій населених пунктів», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

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

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

ради щодо  доцільності проведення вищевказаних робіт (акт № 1 від 28.01.2020 року), 

виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

В И Р І Ш И В:  

 

1.Надати  дозвіл  КП «Мала Виска-МКП»   на  проведення   робіт  по   підрізуванню  гілок 

та пониженню крони на 4 (чотирьох) деревах   в  тому  числі: 3 (три) дерева породи «Тополя» та 

1 (одне) дерево породи «Верба» , які знаходяться по вул. Велігіна біля будинку № 2в  та по вул. 

Велігіна, 5  (територія КП «Міський ринок») в  місті Мала Виска.  

  

2. Попередити керівника комунального підприємства «Мала Виска МКП»  Лисенка В.П. 

дотримуватися правил безпеки при проведенні вищевказаних робіт. 

 

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 08 жовтня  2020 року                        № 349 

м. Мала Виска 

 

Про розгляд заяв громадян щодо 

надання пільг по батьківській платі за 

відвідування їхніми дітьми 

комунального закладу дошкільної 

освіти (ясла-садок) «Ромашка» 

 

 Розглянувши заяви громадян міської об’єднаної територіальної громади з 

проханням надати пільгу по батьківській платі за відвідування  їхніми дітьми 

комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Ромашка» Маловисківської 

міської ради Кіровоградської області, врахувавши, що діти заявників – учасників 

бойових дій та із малозабезпечених та багатодітних сімей, 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, керуючись ст. 32 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

 

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

КЗДО (ясла-садок) «Ромашка» у  місті Мала Виска, на період з 1 жовтня 2020 

року по 1 жовтня 2021 року, наступним громадянам: 

- Рачкован Євгену Олексійовичу-син Рачкован  Олександр; 

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

КЗДО (ясла-садок) «Ромашка» у місті Мала Виска, на період з 1 жовтня 2020 

року по 1 жовтня 2021 року, наступним громадянам: 

- гр.Запорожець Тетяні Олександрівні-її син Запорожець Арсен; 

- гр.Демчак Тетяні Григорівні- її донька Демчак Вероніка; 

- гр. Грузін Юлії Юріївні-її син Грузін Сергій; 

- гр..Лотоцькій Юлії Павлівні- її син Лотоцький Арсен та дочка Лотоцька 

Анна. 

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 08 жовтня  2020 року                               № 350 

м. Мала Виска 

 

Про розгляд заяв громадян щодо 

надання пільг по батьківській платі за 

відвідування їхніми дітьми 

комунального закладу дошкільної 

освіти міської ради «Веселка»  

 

 Розглянувши заяви громадян Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади з проханням надати пільгу по батьківській платі за 

відвідування  їхніми дітьми комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) 

«Веселка» Маловисківської міської ради Кіровоградської області, врахувавши, що 

діти заявників – учасників бойових дій, з багатодітних та малозабезпечених сімей, 

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

виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Надати пільгу у розмірі 100 відсотків, як учаснику бойових дій,  по 

батьківській платі за відвідування КЗДО «Веселка» у місті Мала Виска, на 

період з 1 жовтня 2020 року по 1 жовтня 2021 року, наступним громадянам: 

- Безух Дмитру Васильовичу-його син Безух Єгор та дочка Безух Богдана. 

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

КЗДО «Веселка» у місті  Мала Виска, на період з 1 жовтня 2020 року по 1 

жовтня 2021 року, наступним громадянам: 

      - гр. Лойтрі Тетяні Ростиславівні -її онук Воротнюк Михайло; 

- гр. Овчаренко Олені Олександрівні- її дочка Овчаренко Каріна; 

- гр.Вівчар Вікторії Володимирівні- її син Вівчар Даніїл. 



 

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 08 жовтня  2020 року                               № 351 

м. Мала Виска 



 

Про розгляд заяв громадян щодо 

надання пільг по батьківській платі за 

відвідування їхніми дітьми 

комунального закладу дошкільної 

освіти міської ради «Колосок»  

 

 Розглянувши заяви громадян Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади з проханням надати пільгу по батьківській платі за 

відвідування  їхніми дітьми комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) 

«Колосок» Маловисківської міської ради Кіровоградської області, врахувавши, що 

діти заявників – з багатодітних та малозабезпечених сімей, 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, керуючись 

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

комітет Маловисківської міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 

 

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

КЗДО «Колосок» у с. Олександрівка, на період з 1 жовтня 2020 року по 1 

жовтня 2021 року, наступним громадянам: 

- Бойчук Світлані Валеріївні- її сини Бойчук Ілля та Олексій. 

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 08 жовтня 2020 року                             №  352 

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 30.07.2020 року № 2374 «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 жовтня 2020 

року по 01 червня 2021 року, слідуючим громадянам: 

     1.1. Учасникам бойових дій: 

-  Онойко Сніжані Анатоліївні- дочка Онойко Кіра (100 %); 

-  Дерменджи Вадиму Олександровичу- його сини Дерменджи Руслан і       

Олександр (100 %); 

1.2. Діти-сироти, діти-інваліди, діти, які втратили годувальника  та діти 

позбавлені батьківського піклування: 

- Радіоновій Юлії Сергіївні-дочка Радіонова Анна (100 %); 

- Колотницькому Максиму Васильовичу (100 %); 

- Мельниковій Надії Борисівні-син Згеря Олександр (100 %). 

1.3. Діти з багатодітних сімей: 

-  Жученя Ольга Василівна-син Лещенко Нікіта (100 %); 

- Безнощук Олена Григорівна- дочка Безнощук Вікторія та син Безнощук 

Максим ( 100 %); 

- Вівчар Вікторія Володимирівна-син Вівчар Віталій (100 %); 

1.4. Навчання двох і більше учнів з однієї сім”ї:  

- Бондар Ірині Юріївні-дочка Бондар Аліна (50 %) та син Бондар Артем (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 08 жовтня 2020 року                                                                      № 353 

 

Про виділення коштів на 

поховання гр. Папушняк Ю.В.   

 

Розглянувши заяву гр. Папушняк Валерія Миколайовича ( ЕА № 768322 

виданий Маловисківським РВ УМВС України 16.10.2000 року), який проживає за 

адресою: вул.Містечкова, 76/1, м. Мала Виска, Кіровоградська область, з 

проханням виділити кошти на поховання його сина  гр. Папушняк Юрія 

Валерійовича, який помер 17.09.2020 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. Папушняк 

Валерію Миколайовичу на поховання  його сина гр. Папушняк Юрія Валерійовича. 

          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 08 жовтня  2020 року                      №  354 

м. Мала Виска 

 
Про зняття з обліку безхазяйного нерухомого 

майна, розташованого в м.Мала Виска по вул. 

Шкільна, 12 

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

 

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

самоврядування в Україні», відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17 

жовтня 2013 року № 868 «Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень», беручи до уваги наданий гр. Грабовським Олексієм Вікторовичем, 

свідоцтво про право на спадщину за законом, зареєстрованого в реєстрі за № 732, посвідчений 

нотаріусом Маловисківського районного нотаріального округу Кіровоградської області, 

власником житлового будинку розташованого за адресою: м.Мала Виска, вул. Шкільна, № 12  є 

гр. Грабовський Олексій Вікторович, виконавчий комітет Маловисківської міської ради, 

 

ВИРІІШИВ: 

 

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

власник якої невідомий, нерухоме майно за адресою: м. Мала Виска, вул. Шкільна, буд. № 12. 

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

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

«Маловисківські вісті» про зняття з обліку міської ради безхазяйної нерухомої речі, згідно п.1 

даного рішення. 

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

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

4 Рішення виконкому міської ради від 13.04.2017  року № 115    «Про взяття на облік 

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

облік нерухомого майна, розташованого в м.Мала Виска по вул.Шкільна, буд.№ 12, скасувати. 

5.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 08 жовтня  2020 року                      №  355 

м. Мала Виска 

 

 

Про надання грошової допомоги 

на лікування гр.  

Б. О.Д. 

 

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

УМВС України--- року),  яка проживає в м. М.В., вул.О., 6 з проханням надати 

допомогу на лікування її чоловіка гр.. Б.О.Д., 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.Н.В. грошову допомогу у розмірі 2000,00 ( дві тисячі) 

гривень на лікування її чоловіка гр.. Б.О.Д..  

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 08 жовтня  2020 року                      №  356 

м. Мала Виска 

 

Про надання грошової допомоги 

на лікування гр.  

Б.І.І. 

 

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

РВ УМВС України ---- року),  яка проживає в м. М.В., вул.М., 73 з проханням 

надати допомогу на лікування її чоловіка гр.. Б.І.І., 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.Бичанчук Аллі Степанівні грошову допомогу у розмірі 

2000,00 ( дві тисячі) гривень на лікування її чоловіка гр.. Бичанчук Івана Івановича.  

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 08 жовтня  2020 року                      №  357 

м. Мала Виска 

 

Про надання грошової допомоги 

на лікування гр.  

М.С.В. 

 

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

РВ УМВС України ---- року),  яка проживає в м. М.В., вул.Ц., 51 а, кВ. № 5 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.С.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 08 жовтня  2020 року                      №  358 



м. Мала Виска 

 

Про надання грошової допомоги 

на лікування гр.  

К.Р.П. 

 

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

РВ УМВС України ---- року),  яка проживає в м. М.В., вул.Г.П.,№ 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.Картуновій Раїсі Петрівні 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 08 жовтня  2020 року                      №  359 

м. Мала Виска 

 



Про надання грошової допомоги 

на лікування гр.  

Т.В.Д. 

 

Розглянувши заяву гр. Т.В.Д. (паспорт ---№ -----)  виданий Маловисківським 

РВ УМВС України--- року),  яка проживає в м. М.В., вул.К., 45, 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.Т.В.Д. 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 08 жовтня  2020 року                      № 360  

м. Мала Виска 



 

Про надання грошової допомоги 

на лікування гр.  

К. М.Я. 

 

Розглянувши заяву гр. К.М.Я. (паспорт --- № ---)  виданий Маловисківським 

РВ УМВС України ----- року),  який проживає в м. М.В., вул.Г.П.,  № 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.К.М.Я. 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 08 жовтня  2020 року                      №  361 

м. Мала Виска 



 

Про надання грошової допомоги 

на лікування гр.  

М.В.О. 

 

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

РВ УМВС України --- року),  яка проживає в м. М.В., вул.П., 8, кв. № 15 (без 

реєстрації), з проханням надати допомогу на лікування її чоловіка гр.. М.В.О., 

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.Л.М. грошову допомогу у розмірі 2000,00 ( дві тисячі) 

гривень на лікування її чоловіка гр.М.В.О..  

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

на соціальний захист». 

            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

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

 

 

 

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 08 жовтня  2020 року                      №  362 

м. Мала Виска 

 

Про надання грошової допомоги 

на лікування гр.  



Б. М.Р. 

 

Розглянувши заяву гр. П.В.С.(паспорт № ---)  виданий Маловисківським РВ 

УМВС України ----- року),  яка проживає в м. М.В., вул.К., 34 а, з проханням 

надати допомогу на лікування її дочки гр.Б.М.Р., враховуючи матеріальний стан 

заявника та діагноз дитини, 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.В.С. грошову допомогу у розмірі 2000,00 ( дві тисячі) 

гривень на лікування її дочки гр.Б.М.Р..  

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 08 жовтня 2020 року                                №  363 

м. Мала Виска 

 

 

Погодження Програми розвитку КП «Мала 

Виска Водоканал» на 2021-2023 роки 

 

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

керуючись Законом України «Про державні цільові програми», з метою покращення послуг по 



централізованому водопостачанню та водовідведенню стічних вод, забезпечення гарантованого, 

безперервного надання житлово-комунальних послуг, удосконалення діяльності та покращення 

контролю за належним виконанням Програми розвитку комунального підприємства «Мала Виска 

Водоканал», виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Погодити  Програму розвитку комунального підприємства «Мала Виска Водоканал» на 2021-

2023 роки, що додається. 

 

2.Подати Програму розвитку комунального підприємства «Мала Виска Водоканал»  на 2021-2023 

роки на чергове засідання сесії міської ради для затвердження. 

 

3. Контроль за виконання 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 08 жовтня 2020 року                                №  364 

м. Мала Виска 

 

 

Погодження Програми розвитку КП «Мала 

Виска-МКП» на 2021-2023 роки 

 



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

керуючись Законом України «Про державні цільові програми», з метою забезпечення утримання 

в належному санітарному стані території Маловисківської міської ОТГ, створення умов щодо 

захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, покращення безпеки 

та забезпечення громадського порядку в громадських місцях, удосконалення діяльності та 

покращення контролю за належним виконанням Програми розвитку комунального підприємства 

«Мала Виска-МКП», виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Погодити  Програму розвитку комунального підприємства «Мала Виска-МКП» на 2021-2023 

роки, що додається. 

 

2. Подати Програму розвитку комунального підприємства «Мала Виска-МКП »  на 2021-2023 

роки на чергове засідання сесії міської ради для затвердження. 

. 

 

3. Контроль за виконання 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  

                                                                                                                № 364 від 08.10.2020 року 

 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 
1 Назва Програми 

(Назва Програми повинна вказувати на її 

специфіку) 

Програма розвитку комунального підприємства 

«Мала Виска-МКП» на 2021-2023 роки 

2 Ініціатор розробки Програми Комунальне підприємство «Мала Виска-МКП» 



3 Дата, номер і назва розпорядчого 

документа про розроблення Програми 

 

4 Головний розпорядник Програми Комунальне підприємство «Мала Виска-МКП» 

5 Співрозробники Програми _ 

6 Відповідальний виконавець Програми Комунальне підприємство «Мала Виска-МКП» 

7 Співвиконавці Програми _ 

8 Термін реалізації Програми 2021-2023 роки 

9 Мета Програми Забезпечення стабільності роботи 

комунального підприємства відповідно до його 

функціональних призначень шляхом 

фінансової підтримки з міського бюджету. 

10 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів,необхідних для реалізації 

Програми,всього: 

в тому числі: 

- коштів міського бюджету 

- коштів державного бюджету 

- кошти позабюджетних джерел 

 

 

 

 

42252.5 

11 Очікувані результати виконання Виконання в повному обсязі запланованих 

заходів Програми розвитку Комунального 

підприємства «Мала Виска-МКП» 

12 Ключові показники ефективності Забезпечення нічним вуличним освітленням. 

Забезпечення утримання благоустрою території 

громади.  

 

 

 

 

 

 

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

         Програма розвитку комунального підприємства міста Мала Виска на  2021-2023 роки 

визначає загальний порядок планування, ремонту, утримання і фінансування робіт з 

комплексного благоустрою міста, а також встановлює певний перелік заходів, об'ємів і 

пропозицій щодо суттєвого та якісного покращення благоустрою та санітарного стану. 

Благоустрій міста – це комплекс робіт (послуг) з інженерного захисту, розчищення та озеленення 

території, а також ряд соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів із 

поліпшення мікроклімату, збереження об’єктів загального користування, а також природних 

ландшафтів, інших природних об'єктів, санітарного очищення  території громади та міста.  

Впродовж останніх років на території громади та міста, проводиться значна робота у сфері 

благоустрою, що включає прибирання території, поточний ремонт та обслуговування вуличного 

освітлення, ямковий та поточний ремонт тротуарів, доріг, а також роботи щодо встановлення 



дорожніх знаків та їх утримання, ліквідації стихійних сміттєзвалищ, вивезення ТПВ, 

облаштування зупинок, озеленення вулиць, утримання парків, скверів та кладовищ на території 

громади та міста та інші роботи. 

Програма благоустрою міста розроблена для здійснення ефективних і комплексних 

заходів з утримання території громади та міста в належному санітарному стані, поліпшення її 

естетичного вигляду, забезпечення зовнішнього освітлення, технічного обслуговування та 

ремонту фонтанів, технічних засобів регулювання, ремонту доріг та тротуарів, збереження 

об`єктів загального користування. 

Проблеми утримання в належному стані території міста, її озеленення, відновлення 

об`єктів благоустрою потребують програмного вирішення. 

 

             3.Визначення мети  Програми. 
 

Основна мета Програми – забезпечення утримання в належному санітарному стані 

території громади та  міста (проїжджої частини, тротуарів, доріжок, малих архітектурних форм, 

парків, площ, пам'ятників, кладовищ та ін.), очищення та озеленення територій, санітарна 

очистка, раціональне використання та охорона об’єктів благоустрою, створення умов щодо 

захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, покращення безпеки 

та забезпечення громадського порядку в громадських місцях, місцях загального користування, 

ремонт та технічне обслуговування вуличного освітлення, утримання та обслуговування 

полігону ТПВ (твердих побутових відходів), виконання комплексу технічних робіт при 

підготовці та проведенню культурно-масових заходів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, 

показники результативності. 
     

 Реалізація Програми відбудеться шляхом виконання організаційних,інженерно-

технічних,екологічних та економічних заходів,що забезпечать комплексний благоустрій 

території громади та створить сприятливе для життєдіяльності людини середовище,а саме: 

забезпечення якісного освітлення вулиць міста,належного утримання, поточного ремонту та 

обслуговування об’єктів зовнішнього освітлення вулиць, автоматизації управління зовнішнім 

освітленням, проведення реконструкції зовнішнього освітлення міста з використанням сучасних 

енергозберігаючих технологій; 

забезпечення окультурення зелених насаджень з одночасною санітарною вирізкою сухих, 

аварійних дерев та формування крон існуючих дерев, проведення реконструкції (заміни) зелених 

насаджень, належного утримання, відновлення клумб, газонів, квітників громади; 



забезпечення покращення благоустрою кладовищ, належних умов для поховань     

померлих;проведення роботи щодо покращення якості надання житлово-комунальних послуг.    

Вирішення загальних проблем та питань благоустрою буде здійснюватись наступними шляхами: 

- Проведення інвентаризації об’єктів благоустрою міста. 

- Формування ефективних договірних відносин між усіма суб’єктами надання послуг. 

- Систематичне висвітлення в засобах масової інформації проблемних питань та шляхів 

реформування і розвитку сфери благоустрою населених пунктів. 

Система фінансового забезпечення даної Програми повинна створити стабільні умови  для 

виконання поставлених завдань. Фінансування заходів Програми здійснюватиметься в 

межах асигнувань,передбачених бюджетом, шляхом спрямування коштів відповідним 

виконавцям, та з інших джерел,незаборонених законодавством. 

 

Додаток 3 до Порядку 

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ 

№ 
з/
п 

Назва 

показника 

Одиниця 
вимір
у 

Вихідні дані 

на початок 

дії програми 

І етап виконання програми 
II етап 

(20_-20_ 

роки) 

III етап 

(20_-20_ 

роки) 
2021    рік 20 

    рік 
20     рік  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

І. Показники затрат 
 

1 

Забезпечення  

нічним вуличним 

освітленням 

грн. 

 

199,6 400.0 500.0 500.0   

2 

Забезпечення 

утримання 

благоустрою 

території громади 

грн. 5513,0 11023.8 12239.9 12988.8   

3 

Поліпшення 

матеріально 

технічної бази 

Комунального 

підприємства 

грн. 145,8 2250.0 2350.0 0   

 

        

  
 
 
 
II Показники продукту 

 

1 
Кількість придбаних 

матеріалів 

од. 1868 2500 3120 3120 
  

2 

Площа території 

громади,яка 

потребує утриманню 

в належному стані 

кв. м. 100309.4 100309.4 100309.4 100309.4   

3 

Кількість одиниць  од. 5 4 2 0   

 

III. Показники ефективності 
 

1 

Середні витрати  на 

забезпечення 

вулично -дорожньої  

мережі 

грн. 11.0 21.2 28.0 28.0   



2 

Середні витрати на 

утримання площі 

території громади 

грн. 980.0 1800 2002 2340   

3 

 Середня вартість 

придбання одиниці 

ручного та 

механічного 

обладнання 

Грн. 29.1 562.5 1175.0 0   

 IV Показники якості  

1 
Відсоток освоєння 

коштів 

% 100 100 100 100   

2 
Відсоток освоєння 

коштів 

% 100 100 100 100   

3 
Відсоток освоєння 

коштів 

% 100 100 0 0   

 

5. Проведення оцінки соціально-гендерного впливу заходів Програми. 
Програма передбачає створення належних умов проживання та благоустрій території ОТГ,та 

забезпечуює потреби вікових груп (як чоловіків так і жінок) з урахуванням гендерної рівності та 

залученням уразливих груп населення :дітей віком від 6 до 18 років – 1650 чол; молодь віком від 

18 до 35 років – 2900 чол;дорослі віком від 35 -60 років (старші) -7660 чол;особи з обмеженими 

можливостями132 в.т.ч. діти до 18 років -69 осіб; внутрішньо –переміщенні особи - 89 чол. Для 

виконання поставлених завдань комунальне підприємство має штатних працівників в кількості 

44 чоловік, з них  жінок - 19 чол. ; чоловіків - 25 чол.; ,в т.ч. особи з обмеженими можливостями 

– 3 чол. Переважна більшість чоловіків, так як умови праці згідно поставлених завдань Програми 

розвитку комунального підприємства потребують значної фізичної сили. 

6. Очікувані результати виконання Програми. 
   

  Виконання Програми дасть можливість забезпечити:  

– підвищення рівня якості утримань території населених пунктів громади у належному стані, в її 

санітарному очищенні, збереженні об’єктів загального користування.;  

– зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та 

здоров’я людини;  

- поліпшення санітарного та естетичного стану території громади та міста. 

- освітлення території громади та міста відповідно до потреб. 

- збільшення терміну придатності елементів благоустрою, зовнішнього освітлення та інших 

об'єктів благоустрою за рахунок технічного  створення умов для очищення міста від забруднення 

побутовими відходами;  

- забезпечення належних умов для проживання та відпочинку населення.  

- забезпечення схоронності та відновлення зелених насаджень, які знаходяться на обслуговуванні 

підприємства. 

 

 

7. Обсяги та джерела фінансування Програми. 
 

Фінансування Програми здійснюється згідно плану заходів на її проведення,що затверджується 

щорічно окремим рішенням міської рада, в межах асигнувань,передбачених бюджетом шляхом 

спрямування коштів виконавцям з міського бюджету та інших джерел,незаборонених 

законодавством. В ході реалізації заходів Програми можливі коректування, пов’язані з 

фактичним надходженням коштів на реалізацію розділів Програми, уточненням обсягів робіт і 

виходячи з реальних можливостей бюджету. Всі заходи Програми передбачені до реалізації 

протягом 2021-2023 роках.    

 

Додаток 4 до Порядку 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

Обсяг коштів, що Етапи виконання програми Всього 



пропонується 

залучити на 

виконання Програми 

І II III витрат на 

виконання 

Програми 2021 рік 2022 рік 2023 рік 
20- 
20 _  
роки 

20 - 
20 __ 
роки 

1 2 3 4 5 6 7 

Обсяг ресурсів, всього, 

у тому числі: 

      

державний бюджет 
      

міський бюджет 13673.8 15089.9 13488.8 
   

кошти небюджетних 

джерел 

      

 

8. Строки та етапи виконання Програми. 
 

Всі заходи Програми передбачені до реалізації протягом 2021-2023 року. 

 

9. Координація та контроль за ходом виконання Програми. 
 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями Програми 

Комунальним підприємством. Контроль за виконанням заходів,завдань та досягненням 

очікуваних результатів Програми здійснюється виконавчим комітетом міської ради. 

Щоквартально комунальне підприємство надає звіт про виконання заходів програми. Контроль 

за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми 

здійснюється у встановленому законом порядку.  

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради                                                          Л.ЛИННИК



                                                                                                      



                                                                                                          

                                                                       Додаток № 2  

                                                                                            до рішення виконкому  

                                                                                                                № 364 від 08.10.2020 року 

 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

№ 
З/ІІ 

Завдання Зміст заходів 

Цільова 
група 

(жінки/чолов
іки різних 

груп) 

Термін 

виконан
ня 

Виконавці 
Джерела 

фінансува
ння 

Обсяги фінансування по роках, тис. гри. 
Очікуваний 

результат 
І рік 

ІІ рік III рік Всього 
І кв. II кв. III кв. IV кв. 

План Фак
т 

План Факт План Факт План Факт План Фак
т 

План Фак
т 

План Фа
кт 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Завдання 

1 Благоустрій 

міста 

Утримання зелених 

насаджень: відновлення 

клумб,газонів,квітників,т

а догляд за зеленими 

насадженнями. 

 

Мешканці 

території 

громади 

2021-

2023р 

КП Мала Виска-

МКП 

Міський 

бюджет 

100.0  50.0      180.0  180.0  510.0  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному обсязі 

  Поновлення дорожньої 

розмітки та нанесення 

розмітки пішохідних 

переходів,поновлення 

дорожніх знаків. 

Мешканці 

території 

громади 

2021-

2023р 

КП Мала Виска-

МКП 

Міський 

бюджет 

  10.0  10.0    20.0  20.0  60.0  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному обсязі 

  Ремонт пам’ятників та 

благоустрій прилеглої 

території навколо них 

Мешканці 

території 

громади 

. 2021-

2023р 

КП Мала Виска-

МКП 

Міський 

бюджет 

40.0  40.0      80.0  80.0  240.0  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному обсязі 

   Вироби для новорічних і 

різдвяних свят 

Мешканці 

території 

громади 

2021-

2023р 

КП Мала Виска-

МКП 

Міський 

бюджет 

      100.0  100.0  100.0  300.0  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному обсязі 



  Поточний ремонт  

тротуарів, укладання з 

дрібно-розмірними 

фігурними елементами 

мощення (бруківка) та 

бетонних виробів 

Мешканці 

території 

громади 

2021-

2023р 

КП Мала Виска-

МКП 

Міський 

бюджет 

  600.0      600.0  600.0  1800.0  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному обсязі 

  Придбання спецодягу 

працівникам 

Штатні 

працівники 

2021-

2023р 

КП Мала Виска-

МКП 

Міський 

бюджет 

  40.0      20.0  20.0  80.0  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному обсязі 

  Придбання матеріалів 

для облаштування та 

поточний ремонт 

автобусних зупинок. 

Мешканці 

території 

громади 

2021-

2023р 

КП Мала Виска-

МКП 

Міський 

бюджет 

  10.0  10.0    30.0  30.0  80.0  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному обсязі 

  Витрати на закупівлю 

господарчих товарів 

будівельних матеріалів,  

інвентарю, обладнання 

та інше для  

використання в роботі 

Мешканці 

території 

громади 

2021-

2023р 

КП Мала Виска-

МКП 

Міський 

бюджет 

250.0  250.0  250.0  250.0  1200  1200  3400.0  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному обсязі 

  Придбання медикаментів 

та перев’язувальних 

матеріалів 

Штатні 

працівники 

2021-

2023р 

КП Мала Виска-

МКП 

Міський 

бюджет 

3.0        3.0  3.0  9.0  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному обсязі 

  Витрати на відрядження Штатні 

працівники 

2021-

2023р 

КП Мала Виска-

МКП 

Міський 

бюджет 

2.5  2.5  2.5  2.5  12.0  12.0  34.0  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному обсязі 

  Закупівля запасних 

частин для спец. техніки 

Мешканці 

території 

громади 

2021-

2023р 

КП Мала Виска-

МКП 

Міський 

бюджет 

50.0  30.0  20.0  20.0  150.0  150.0  420.0  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному обсязі 



  Оплата послуг( крім 

комунальних) згідно 

укладених договорів на 

оплату послуг 

Мешканці 

території 

громади 

2021-

2023р 

КП Мала Виска-

МКП 

Міський 

бюджет 

40.0 

 

 40.0  40.0  30.0  150.0  150.0  450.0  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному обсязі 

  Оплата комунальних 

послуг водопостачання 

Мешканці 

території 

громади 

2021-

2023р 

КП Мала Виска-

МКП 

Міський 

бюджет 

3.0  3.0  3.0  3.0  15.0  15.0  42.0  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному обсязі 

  Земельний ,екологічний 

податки. 

Мешканці 

території 

громади 

2021-

2023р 

КП Мала Виска-

МКП 

Міський 

бюджет 

4.0  0.5  0.5  0.5  6.0  7.0  18.5  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному обсязі 

  Придбання 

канцелярських товарів 

Штатні 

працівники 

2021-

2023р 

КП Мала Виска-

МКП 

Міський 

бюджет 

1.5  1.5  1.5  1.5  7.0  8.0  21.0  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному обсязі 

  Програмне забезпечення  Штатні 

працівники 

2021-

2023р 

КП Мала Виска-

МКП 

Міський 

бюджет 

5.0  5.0      10.0  10.0  30.0  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному обсязі 

  Протиепідемічні заходи Мешканці 

території 

громади 

2021-

2023р 

КП Мала Виска-

МКП 

Міський 

бюджет 

50.0    50.0        100.0  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному обсязі 

  Придбання суміші для 

грейдерування доріг 

 

 

 

 

Мешканці 

території 

громади 

2021-

2023р 

КП Мала Виска-

МКП 

Міський 

бюджет 

600.0 

 

       800.0  800.0  2200.0 

 

 Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному обсязі 

 

 

 

 

  Матеріали для ямкового 

ремонту доріг 

Мешканці 

території 

громади 

2021-

2023р 

КП Мала Виска-

МКП 

Міський 

бюджет 

250.0        300.0  400.0  950.0  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному обсязі 



 
 Оплата праці 

  

нарахування податків 

Штатні 

працівники 

2021-

2023р 

КП Мала Виска-

МКП 

Міський 

бюджет 

1074.0  1074.0  1323.0  1323.0.  5251.0  5751.0  15796.0  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному обсязі 
236.3  236.3  291.0  291.0  1155.2  1265.3  3475.1 

  Витрати на спів 

фінансування з  РЦЗ для 

залучення працівників на 

виконання громадських 

робіт з благоустрою 

 

нарахування податків 

Мешканці 

території 

громади 

2021-

2023р 

КП Мала Виска-

МКП 

Міський 

бюджет 

25.6  76.9  83.3  55.5  257.8  276.0  775.1  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному обсязі 

5.6  17.0  18.3  12.3  56.7  60.7  170.6 

  Зелена бригада по 

догляду зеленими 

насадженнями 

 

нарахування податків 

Мешканці 

території 

громади 

2021-

2023р 

КП Мала  

Виска-МКП 

Міський 

бюджет 

32.5  97.5  105.0  35.0  288.0  300.0  858.0  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному обсязі 
7.2  21.4  23.1  7.7  63.4  66.0  188.8 

  Оплата праці за 

суспільно корисні 

роботи 

 

нарахування податків 

Мешканці 

Території 

громади 

2021-

2023р  

КП Мала Виска-

МКП 

Міський 

бюджет 

10.0  10.0  10.0  10.0  40.0  40.0  120.0  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному обсязі 

2.2  2.2  2.2  2.2  8.8  8.8  26.4 

  Оплата праці по 

договорам ЦПХ по 

будівельним роботам 

 

нарахування податків 

Мешканці 

території 

громади 

2021-

2023р 

КП Мала Виска-

МКП 

Міський 

бюджет 

50.0  100.0  100.0  50.0  300.0  300.0  900.0  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному обсязі 

11.0  22.0  22.0  11.0  66.0  66.0  198.0 

2 Санітарне 

утримання 

території міста 

 Придбання дизельного 

палива та бензину для 

санітарної очистки 

території міста, 

механізованого 

вуличного прибирання, 

збирання, 

транспортування, 

захоронення, зимове 

утримання вулиць 

громади.  

Мешканці 

території 

громади 

2021-

2023р 

КП Мала Виска-

МКП 

Міський 

бюджет 

745.0        950.0  950.0  2645.0  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному обсязі 



3 Утримання 

кладовищ міста 

Благоустрій території 

кладовищ:очищення 

сміття в секторах, 

косіння трави, догляд за 

безрідними могилами  

тощо 

Мешканці 

території 

громади 

2021-

2023р 

КП Мала Виска-

МКП 

Міський 

бюджет 

20.0  5.0      30.0  30.0  85.0  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному обсязі 

4 Нічне вуличне 

освітлення 

Придбання матеріалів та 

стабільна експлуатація 

ЛЕП (електричні 

лампи,світильники та 

освітлювальна 

арматура,мережеві 

кабелі, та інше.) 

Мешканці 

території 

громади 

2021-

2023р 

КП Мала Виска-

МКП 

Міський 

бюджет 

400.0        500.0  500.0  1400.0  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному обсязі 

5 Прибирання 

вулично – 

шляхової мережі 

від снігу та 

сміття із 

залученням 

сторонніх 

організації при 

складних 

погодних умовах 

Прибирання вулично – 

шляхової мережі від 

снігу та сміття із 

залученням сторонніх 

організації при складних 

погодних умовах 

 

 

Мешканці 

території 

громади 

2021-

2023р 

КП Мала Виска-

МКП 

Міський 

бюджет 

15.0      15.0  30.0  30.0  90.0  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному обсязі 

6 Витрати на 

утримання та 

обслуговування 

полігону 

твердих 

побутових 

відходів 

 

Придбання дизельного 

палива для утримання 

ТПВ 

Мешканці 

території 

громади 

2021-

2023р 

КП Мала Виска-

МКП 

Міський 

бюджет 

60.0        60.0  60.0  180.0  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному обсязі 



7 Поліпшення 

матеріально – 

технічної бази 

комунального 

підприємства 

Придбання 

фронтального 

погрузчика 

(відвал,люлька 

підвісна,вила.) 

Мешканці 

території 

громади 

2021-

2023р 

КП Мала Виска-

МКП 

Міський 

бюджет 

  1500.0      1800.0    3300.0  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному обсязі 

  Придбання грузового 

мотоцикла 

Мешканці 

території 

громади 

2021-

2023р 

КП Мала Виска-

МКП 

Міський 

бюджет 

80.0             

80.0 

 Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному обсязі 

  Придбання автомобіля Мешканці 

території 

громади 

2021-

2023р 

КП Мала Виска-

МКП 

Міський 

бюджет 

220.0            220.0  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному обсязі 

  Придбання вантажо – 

пасажирського  

мікроавтобуса 

Мешканці 

території 

громади 

2021-

2023р 

КП Мала Виска-

МКП 

Міський 

бюджет 

450.0        550.0    1000.0  Виконання 

поставлених 

завдань в 

повному обсязі 

 Разом                  42252.5   

 

 

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 08 жовтня 2020 року                                №  365 

м. Мала Виска 

 

 

Погодження Програми розвитку культури  

на 2021-2023 роки 

 

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

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

мешканців ОТГ до якісних житлово-комунальних послуг, удосконалення діяльності та 

покращення контролю за належним виконанням Програми розвитку комунального 

підприємства «Мала Виска Водоканал», виконавчий комітет Маловисківської міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Погодити  Програму розвитку комунального підприємства «Мала Виска Водоканал» на 

2021-2023 роки, що додається. 

 

2.Програму розвитку культури подати на чергове засідання сесії міської ради для 

затвердження. 

 

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 08 жовтня 2020 року                                №  366 

м. Мала Виска 

 

Про Погодження Комплексної Програми 

Програми розвитку освіти Маловисківської  

міської ради  на 2021-2023 роки  

 

 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.Погодити  Комплексну Програму розвитку освіти Маловисківської міської ради на 

2021-2023 роки (додається). 

2.Комплексну Програму розвитку освіти Маловисківської міської ради подати на 

чергове засідання міської ради для затвердження. 

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

питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 
 

 

Міський голова                                        Ю.ГУЛЬДАС  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Відповідно до ст.ст.25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

керуючись Законом України «Про державні цільові програми», з метою забезпечення 

конституційного права громадян на здобуття дошкільної, повної загальної середньої, 

позашкільної освіти, створення умов для розвитку доступної та якісної системи освіти в 

Маловисківській  об’єднаній  територіальній  громаді,  виконавчий комітет Маловисківської 

міської ради,- 



                                                                                   Додаток № 1 

до рішення виконкому №  366 

                                                                                               від 08.10.2020 року 

 

ПАСПОРТ  

Комплексної  Програми розвитку освіти 

Маловисківської  міської ради на 2021-2023 роки 
 

   1. Назва Програми 
(Назва програми повинна вказувати на її 

специфіку) 

Комплексна Програма розвитку освіти 

Маловисківської міської ради  на 2021-2023 

роки 

 2. Ініціатор розроблення Програми Відділ освіти, молоді та спорту  

3. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої влади про 

розроблення Програми 

 

4. Головний розробник Програми  Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради 

5. Співрозробники  Програми - 

6. Відповідальний виконавець Програми Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради 

7. Співвиконавці Програми Учасники 

Програми 

Керівники закладів освіти 

8. Термін реалізації Програми 2021-2023 роки  

9. Мета Програми забезпечення якісно нового рівня 

розвитку освіти об’єднаної 

територіальноїгромади; 

забезпечення умов рівної доступності 

населення громади до сучасної 

якісноїосвіти; 

суттєве підвищення якості освіти і 

виховання, приведення системи освітньої 

роботи у відповідність до потребдитини; 

створення умов для реалізації права 

дітей з особливими освітніми потребами на 

отримання рівного доступу до якісноїосвіти; 

Забезпечення конституційного права 

громадян на здобуття дошкільної, загальної 

середньої, позашкільної освіти. 

 

 

 
10. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми, всього:  

2021 рік 2022 рік 2023 рік 

   



в тому числі: 
- коштів міського бюджету 

- коштів державного бюджету 
-кошти позабюджетних джерел 

 

45393,20 

24838,20 

    1192,90 

 

48510,10 

26328,50 

1271,20 

 

51271,00 

27908,20 

1344,90 

11. Очікувані результати виконання 

Програми 

створення рівних умов для доступності   

здобувачів освіти  до якісної освіти; 

підвищення якості 

освітнього процесу з урахуванням 

досягнень педагогічної науки та якості 

надання освітніх послуг; 

забезпечення якості навчання і 

виховання шляхом впровадження новітніх 

педагогічних та інформаційних технологій,  

збалансована швидкісна система 

інформування громадськості про новини та 

досягнення освіти; 

трансформація освітнього сектора на 

інноваційне середовище, у якому учні 

отримують навички й уміння самостійно 

оволодівати знаннями  

12. Ключові показники ефективності  Системний моніторинг реалізації Програми 

та її фінансування; участь батьків і 

громадськості у незалежному оцінюванні 

якості освіти  

 
 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету  

Маловисківської міської ради                                                                  Л.ЛИННИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   Додаток № 2 

до рішення виконкому №  366 

                                                                                               від 08.10.2020 року 

 

 

Комплексна  ПРОГРАМА  

розвитку освіти 

Маловисківської  міської ради на 2021-2023 роки 
 

І. Загальні положення 

 Відділ освіти, молоді та спорту (далі – Відділ ) - це структурний підрозділ 

Маловисківської міської ради Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади, який підпорядковується Маловисківській міській раді.  

 У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України та Законами України, 

Указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими 

відповідно до Конституції та законів України актами Кабінету Міністрів України, Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», документами  Міністерства 

освіти і науки України, регіональними  програмами  розвитку освіти. 

 

ІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 
На території Маловисківської ОТГ функціонує 5 закладів загальної середньої освіти, в 

яких здобувають освіту 1394 учнів у 69 класах (середня наповнюваність класів – 20,2). Всі 

заклади освіти з українською мовою навчання. Як предмет вивчається англійська мова (1394 

учнів), німецька мова (129 учнів), російська мова (51 учнів). Освітній процес забезпечують 

137 учителів. В закладах загальної середньої освіти вчителі-предметники організовують 

роботу 33 предметних гуртків для 586 дітей.  
100% дітей шкільного віку охоплено навчанням. В закладах загальної середньої освіти 

забезпечено впровадження нового змісту початкової освіти згідно з Концепцією «Нова 

українська школа». Вчителі, які викладають у семи 1-х класах, пройшли підвищення 

кваліфікації. Проведено інформування батьків. Придбано обладнання та меблі. Під час 

поточних ремонтів закладів освіти впроваджуються елементи нового освітнього простору. В 

10-х класах впроваджено профільне навчання. Під час тарифікації закладів загальної 

середньої освіти вжито заходів по усуненню випадків нефахового викладання предметів 

навчального плану. Маловисківська загальноосвітня школа №3 І-ІІІ ступенів визначена 

опорною школою Маловисківського освітнього округу (рішення Маловисківської міської 

ради від 31.05.2017 р. №599). В 2020 році Паліївський НВК реорганізовано в Паліївську 

філію «Гімназія-заклад дошкільної освіти» Маловисківської ЗШ №3 І-ІІІ ступенів, 

Олександрівський НВК реорганізовано в Олександрівську філію «Початкова школа-заклад 

дошкільної освіти» Маловисківської ЗШ №3 І-ІІІ ступенів. Опорна школа має 4 шкільні 

автобуси, які підвозять 301 учнів та 20 вчителів. Всі заклади освіти обладнані пандусами та 

кнопками виклику, забезпечено безперешкодний доступ до першого поверху приміщень. В 

Маловисківській ЗШ №3 І-ІІІ ступенів облаштовано спеціальну кімнату для проведення 

занять з дітьми з особливими освітніми потребами, придбано сходовий підйомник та 

забезпечено безперешкодний доступ дітей з особливими освітніми потребами до третього 

поверху. 

          Заклади загальної середньої освіти мають 14 інтерактивних комплексів, 8 комплектів – 

екран+мультимедійний проектор), 35 принтерів, 149 персональних комп’ютерів (підключено 



до мережі інтернет – 98), 22 ноутбуків, 4 планшети. Середня кількість учнів на 1 комп’ютер – 

7,9. В закладах обладнано 2 кабінети математики, 2 кабінети хімії, 1 кабінет біології, 4 

кабінети української мови та літератури, 1 кабінет іноземної мови з лінгафонним 

обладнанням. Всі заклади підключені до мережі Інтернет та мають веб-сайти. Всі заклади 

мають власні котельні, водогін з гарячою водою, каналізацію.  
Актуальними питаннями залишаються: 

- формування спроможної освітньої мережі в ОТГ та підготовка Статутів закладів освіти 

відповідно до чинного законодавства;  

- організації освітнього процесу та управлінської діяльності. 

- покращення організації харчування у закладах дошкільної та загальної середньої освіти; 

- дотриманнання санітарних норм харчування вихованців; 

-знизився престиж педагогічної праці, відбувається відплив перспективної творчої молоді в 

інші галузі економіки та за межі України, має місце процес старіння педагогічних кадрів. 

 

 

ІІІ. Визначення мети програми 

 Мета Програми: 

  забезпечення обов’язкової дошкільної освіти для дітей старшого дошкільного віку, 

підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою та поліпшення її якості; 

 підвищення рівня охоплення позашкільною освітою дітей шкільного віку та поліпшення її 

якості; 

 впровадження «Нової Української Школи», як стратегічної основи для розвитку освіти в 

громаді; 

 перебудова освітнього процесу на засадах «розвиваючої педагогіки», спрямованої на 

раннє виявлення потенціалу (задатків) у дітей та їх найбільш повне розкриття з 

урахуванням вікових та психологічних особливостей;збільшувати кількість учнів – 

переможців предметних олімпіад та конкурсів різних рівнів, включаючи конкурс-захист 

науково-дослідницьких робіт МАН; 

 забезпечення розвитку та функціонування української мови як державної, створення умов 

для вивчення іноземних мов; 

 побудова ефективної системи національного виховання на засадах загальнолюдських, 

полікультурних, громадянських цінностей, забезпечення фізичного, морально-духовного, 

культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, 

громадянина України і світу, підготовка молоді до свідомого вибору сфери 

життєдіяльності; 

 забезпечення системного підвищення якості освіти на інноваційній основі, створення 

сучасного психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу освітнього 

процесу; 

 посилення мовної, інформаційної, екологічної, економічної, правової підготовки 

здобувачів освіти; 

 підвищення якості підготовки здобувачів освіти до зовнішнього незалежного оцінювання;  

 створення здоров’язберігаючого освітнього середовища, ефективної системи інклюзивної 

освіти;  

 створення умов для забезпечення змістовного дозвілля учнівської молоді, підвищення 

ефективності роботи з попередження правопорушень та злочинності серед учнівської 

молоді, формування здорового способу життя молоді; 

 забезпечення охорони та зміцнення здоров’я здобувачів освіти через реалізацію права 

дитини на медичне обслуговування та харчування; 



 створення належних умов для літнього оздоровлення дітей і підлітків;  

 посилення ролі управлінської діяльності керівників закладів освіти у створенні якісної 

системи освітньої діяльності в закладах освіти; 

 впровадження заходів з енергозбереження, забезпечення належної підготовки закладів та 

установ освіти до нового року та роботи в осінньо-зимовий період; 

 продовження роботи із зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти; 

 удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

педагогічних та керівних кадрів системи освіти; підвищення їх управлінської культури; 

 розвиток професійних компетентностей учительства, від переорієнтації якого передусім 

залежить успіх освітньої реформи. 

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

показники результативності. 
          Для модернізації системи освіти з урахуванням сучасних тенденцій розвитку галузі та 

місцевих потреб, удосконалення змісту освіти відповідно до державних стандартів 

дошкільної, загальної середньої освіти, впровадження сучасних педагогічних технологій, 

підвищення якості знань учнів необхідно: 

1. Сприяти створенню в освітніх закладах умов, які відповідають сучасним вимогам 

розвитку освіти та забезпечують якісне проведення освітнього процесу. 

2. Забезпечити психолого-педагогічний, медичний та методичний супровід освітнього 

процесу у ЗДО та ЗЗСО. 

3. Сприяти створенню освітнього середовища для освіти дошкільнят і учнів з особливими 

освітніми потребами. 

4. Оптимізувати  мережу ЗЗСО відповідно до демографічної ситуації. 

5. Сприяти досягненню нової сучасної якості дошкільної,загальної середньої, 

позашкільної освіти, відповідно до запитів та можливостей дошкільнят, здобувачів 

освіти, вихованців; максимальне наближення навчання і виховання кожного учня, 

вихованця до їх здібностей та особливостей. 

6. Забезпечити підвезення учасників освітнього процесу до місць навчання і додому. 

7. Забезпечити участь здобувачів освіти (вихованців), педагогічних працівників у міських, 

обласних, всеукраїнських та міжнародних фестивалях, конкурсах, змаганнях, виставках, 

конференціях тощо. 

8. Забезпечити розвиток сучасного інформаційно-комунікаційного, матеріально-

технічного оснащення освітнього процесу в кожному закладі загальної середньої освіти; 

забезпечення широкого доступу до інформаційних ресурсів Інтернету. 

9. Створювати можливості індивідуального вибору старшокласників відповідно до їх 

освітніх потреб, нахилів та здібностей через диференціацію навчання у старшій школі, 

розвиток умов для профільного навчання. 

10. Підвищити рівень організації роботи щодо зміцнення здоров’я учасників освітньо-

виховного процесу,забезпечити ефективність фізкультурно-оздоровчої роботи. 

 

V. Проведення оцінки соціально-гендерного впливу заходів Програми 

Утвердження в освіті принципу дитиноцентризму – максимальне наближення 

навчання і виховання дитини до її сутності, здібностей та врахування особливостей, що буде 

сприяти саморозвитку особистості. 

Право дітей віком від 2 до 18 років з особливими освітніми потребами, що 

проживають на території Маловисківської ОТГ на здобуття дошкільної та загальної середньої 

освіти забезпечено шляхом проведення «Інклюзивно-ресурсним центром» Маловисківської 

районної ради Кіровоградської області комплексної психолого-педагогічної допомоги та 



забезпечення системного кваліфікованого супроводження та інших заходів, передбачених 

чинним законодавством України. В 2020-2021 навчальному році в закладах загальної 

середньої освіти Маловисківської міської ради організовано інклюзивне навчання для 11 

учнів та індивідуальне (за станом здоров’я) – для 10 учнів. 

В закладах освіти 59 учнів з малозабезпечених сімей. 34 дітей-сиріт, 20 учнів з 

інвалідністю, 6 учнів з числа внутрішньо переміщених осіб, 43 учнів – дітей учасників 

бойових дій. В Маловисківській ЗШ №3 І-ІІІ ступенів та Маловисківській ЗШ №4 І-ІІІ 

ступенів організовано роботу 5 груп продовженого дня для 135 дітей 1-4-х класів. 791 учнів 

користується гарячим харчуванням, з них 675 – безплатно. 

Здійснюється формування медіа- та інформаційної грамотності й культури учасників 

освітнього процесу; забезпечення рівного доступу дітей та дорослих будь-якого віку й стану 

здоров’я до якісної основної освіти та можливості отримання відповідного документу про 

освіту. 

В умовах високого динамізму розвитку науки та освіти, стрімкого оновлення системи 

знань на перший план виступають завдання перегляду змісту, форм і методів навчання, 

орієнтації освіти на особистість учня, запровадження нових технологій навчання, які 

забезпечували б високу якість підготовки випускників закладів загальної середньої освіти. 

В процесі впровадження Програми необхідно виявляти реальні потреби окремих 

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

надання освітніх послуг. Це сприятиме підвищенню результативності державних і приватних 

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

доступу до освітніх послуг для дітей сільської місцевості, віддалених від адміністративного 

центру ОТГ. 

 

VІ. Очікувані результати реалізації Програми 

Реалізація Програми забезпечить: 

1. якісне надання освітніх послуг дітям громади, проведення моніторингу 

актуальності та ефективності освітніх послуг; 

2. максимальне делегування адміністративних і навчально-методичних 

повноважень до рівня  закладу освіти в поєднанні з належним управлінням у 

самих закладах освіти та забезпеченні якості управління. 

3. створення освітнього простору Маловисківської ОТГ з метою стимулювання 

надання якісних освітніх послуг; 

4. створення сучасної матеріально-технічної бази опорної школи; 

5. створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами; 

6. максимальне задоволення освітніх потреб населення громади; 
7. підвищення якості освітніх послуг внаслідок професійного зростання 

працівників, що їх надають; 

8. покращення доступу до освітніх послуг для дітей  сіл, віддалених від 

адміністративного центру ОТГ. 

 

VІІ. Обсяги та джерела фінансування програми 

          Фінансування здійснюватиметься в межах централізованих субвенцій з державного 

та обласного бюджетів на виконання державних, обласних програм у галузі освіти, 

місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. 
 

VІІІ. Строки та етапи виконання програми 



Програма розрахована на 3 роки. Етапи – ІІ семестр 2020-2021 навчального року, літнє 

оздоровлення дітей, підготовка закладів освіти до нового 2021-2022 начального року, І 

семестр 2021-2022 начального року, ІІ семестр 2021-2022 навчального року, літнє 

оздоровлення дітей, підготовка закладів освіти до нового 2022-2023 начального року, І 

семестр 2022-2023 начального року, ІІ семестр 2022-2023 навчального року, літнє 

оздоровлення дітей, підготовка закладів освіти до нового 2023-2024 начального року, І 

семестр 2023-2024 начального року. 

 

ХІХ. Координація та контроль за ходом виконання програми 

Основними напрямками контролю за реалізацією Програми є щорічна звітність на 

сесії  міської ради та висвітлення ходу реалізації Програми в засобах масової інформації.  

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради                                                                     Л.ЛИННИК 

 





                                                                                                           Додаток № 3 

                                                                                                               до рішення виконкому №  366 

                                                                                             від 08.10.2020 року 

 

  

                                                                                         НАПРЯМИ ДІЇ 

Комплексної Програми  розвитку освіти у Маловисківській міській  об’єднаній територіальній громаді   на  2021-

2023 роки 

№ 

з/ 

п 

Завдання Зміст заходів 

 

 

Цільова 

група 

(жінки/чо

ловіки 

різних 

груп 

Термі

н 

викон

ання 

 

Викона

вці 

Джерела 

Фінансува

ння 

Орієнтовані обсяги 

фінансування по роках,  

тис. грн. 

 
Очікуваний 

результат 

результат 

2021 рік 

 

2022 рік 

 

2023 рік 

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 11 

1 

 Забезпечувати 

умови рівної 

доступності для 

населення 

об’єднаної 

територіальної 

громади, здобуття 

сучасної якісної 

освіти, що 

відповідає 

актуальним і 

перспективним 

запитам  

 Створення  умов  для  

забезпечення   якісної 

освіти удосконалення  

матеріально-технічної 

бази  освіти закладів; 

Забезпечення пожежної 

безпеки, цивільного 

захисту, охорони праці 

закладів; 

 

 

Не 

залежно 

від статі 

2021-

2023 

Відділ  

освіти, 

молоді 

та 

спорту 

Маловис

ківської 

міської 

ради 

Місцевий 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

11470,00 

 

 

 

 

 

 

 

12038,00 

 

 

 

 

 

 

 

12473,40 

 

Покращення умов для 

перебування здобувачів 

освіти, педагогів   у 

закладах та підвищення 

якості  освіти 

 

2 

Розвивати мережу 

ЗЗСЗ та ЗДО з 

урахуванням 

демографічних, 

економічних, 

оптимізація 

(модернізація) мережі з 

урахуванням  та 

необхідності підвищення 

якості освіти.  

Не 

залежно 

від статі 2021-

2023 

Відділ  

освіти, 

молоді 

та 

спорту 

Місцевий 

бюджет 

 

35794,70 

 

 

 

 

38203,60 

 

 

 

 

40424,90 

Створення оптимальної 

мережі закладів 

загальної середньої 

освіти, ЗДО 

для надання 



соціальних 

перспектив. 

Маловис

ківської 

міської 

ради 

якісних 

освітніх 

послуг 

3 

Формування 

єдиного освітнього 

простору, 

покращення 

доступу до 

інформаційних 

освітніх ресурсів. 

 

забезпечення  закладів 

освіти безлімітним 

високошвидкісним 

доступом до обласних, 

українських та всесвітніх 

Інтернет-ресурсів з 

використанням 3G 

технологій 

Не 

залежно 

від статі 

2021-

2023 

 Відділ  

освіти, 

молоді 

та 

спорту 

Маловис

ківської 

міської 

ради 

Місцевий 

бюджет 

 

276,00 

 

 

295,50 

 

 

412,30 

Покращення доступу до 

мережі 

Інтернет 

4.  

Підготовка, 

підвищення рівня 

професійної 

компетентності 

вчителів з 

використання 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій.  

Забезпечення проведення 

заходів з метою  

впровадження 

інформаційно-

комп’ютерних  

технологій у навчальний 

процес.  

Не 

залежно 

від статі 

2021-

2023 

 Відділ  

освіти, 

молоді 

та 

спорту 

Маловис

ківської 

міської 

ради 

Місцевий 

бюджет 

 

17,50 

 

 

 

 

18,70 

 

 

 

 

19,80 

Розширення форм і 

методів навчання з 

використанням 

інформаційно-

комунікацій-них 

технологій 

5. 

Забезпечення 

модернізації 

Інфраструктури 

освіти  

Використання комп’ю-

терної техніки для 

викладання навчальних 

предметів та електронні 

підручники 

Не 

залежно 

від статі 

2021-

2023 

Відділ  

освіти, 

молоді 

та 

спорту 

Маловис

ківської 

міської 

ради 

Місцевий 

бюджет 

 

46,40 

 

 

 

 

49,60 

 

 

 

 

52,50  



6. 

Забезпечення 

належного стану 

матеріально- 

технічної бази 

Проведення капітальних 

та поточних ремонтів, 

реконструкція та 

оснащення приміщень. 

Не 

залежно 

від статі 

2021-

2023 

Відділ  

освіти, 

молоді 

та 

спорту 

Маловис

ківської 

міської 

ради  

Місцевий 

бюджет 

 

  546,00 

 

 

 

 

 

 

584,40 

 

 

 

 

 

616,50 

Забезпечення 

норм протипожежної 

безпеки, охорони праці 

учасників освітнього 

процесу 

7.. 

Здійснення 

моніторингу 

системи 

профільного 

навчання  

Збереження  мережі 

закладів  освіти з 

поглибленим і 

профільним вивченням 

окремих предметів 

Забезпечення 

необхідним обладнанням 

профільного навчання 

 

2021-

2023 

Відділ  

освіти, 

молоді 

та 

спорту 

Маловис

ківської 

міської 

ради 

Місцевий 

бюджет 

 

1614,00 

 

 

 

 

 

 

1727,80 

 

 

 

 

 

1847,40 

Забезпечення 

відкритого доступу 

громадськості до 

інформації про 

профільність у засобах 

масової інформації, на 

Web- caйтах. 

Забезпечення умов для 

реалізації можливостей 

особистості, пошуку 

обдарованої молоді  

 

8.  

Сформувати у 

закладах освіти  

середовище, 

сприятливе для 

збереження здоров′я 

та забезпечення 

здорового способу 

життя  

 

Забезпечення 

норм 

протипожежної 

безпеки, та охорони 

праці учасників 

освітнього процессу. 

Встановлення системи 

відеоспостереження для 

забезпечення безпеки та 

контролю  

Не 

залежно 

від статі 

2021-

2023 

Відділ  

освіти, 

молоді 

та 

спорту 

Маловис

ківської 

міської 

ради 

Місцевий 

бюджет 

 

 

710,70 

 

 

 

 

 

 

760,80 

 

 

 

 

 

804,00 

Покращення умов 

безпеки життєдіяль-

ності для учасників 

освітнього процесу. 

9.  

Забезпечення 

рівного доступу 

дітей із обме-

женими фізичними 

можливостями до 

 
Створення належних 

умов для розвитку 

дітей з особливими 

освітніми потребами  

Не 

залежно 

від статі 
2021-

2023 

Відділ  

освіти, 

молоді 

та 

спорту 

Місцевий 

бюджет 

 

 

330,60 

 

 

 

 

 

353,90 

 

 

 

 

374,10 

Надання якісних 

освітніх послуг дітям з 

особливими освітніми 

потребами 



приміщень освітніх 

закладів  

Маловис

ківської 

міської 

ради 

10. 

Забезпечення 

функціонування та 

створення належних 

умов для психолого-

медико-

педагогічного 

супроводу; 

 

 

 

 

 

 

Облаштування 

спеціальних кабінетів 

для спеціалістів з 

інклюзивної освіти 

Не 

залежно 

від статі 

 

2021-

2023 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту 

Маловис

ківської 

міської 

ради 

Місцевий 

бюджет 

 

 

31,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

33,50 

 

 

 

 

 

 

35,40 

Розширення мережі 

інклюзивних груп , 

класів забезпечивши їх 

відповідними 

педагогічними 

кадрами: асистент 

вчителя, соціальний 

педагог 

11 

Забезпечити якісне 

медичне 

обслуговування 

учасників 

освітнього процесу. 

Здійснення нагляду за 

якістю харчування, 

дотримання санітарно 

гігієнічних норм 

профілактична робота 

Не 

залежно 

від статі 

 

 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту 

Маловис

ківської 

міської 

ради 

Місцевий 

бюджет 

 

 

27,60 

 

 

 

 

 

29,50 

 

 

 

 

31,20 

Покращення умов 

безпеки життєдіяль-

ності для учасників 

навчально-виховного 

процесу 

12 

Забезпечити 

безкоштовне 

підвезення учнів та 

вчителів, які 

проживають на 

відстані понад 3км 

від закладів освіти, 

до місця навчання, 

роботи і та у 

зворотньому 

напрямках 

Збереження та 

утримання парку  

шкільних автобусів та 

створення матеріальної 

бази для їх 

обслуговування 

Не 

залежно 

від статі 

2021-

2023 

Відділ  

освіти, 

молоді 

та 

спорту 

Маловис

ківської 

міської 

ради 

Місцевий 

бюджет 

 

 

1480,00 

 

 

 

 

 

 

 

1583,60 

 

 

 

 

 

 

1723,30 

Забезпечення підвозу 

учнів та вчителів до  

закладів освіти  шкіл 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

 



13 

Забезпечити 

фаховий психолого-

педагогічний 

супровід дітей 

соціально-

незахищених 

категорій 

Створити належні 

умови для здобуття 

якісної освіти 

соціально-незахищених 

категорій 

Не 

залежно 

від статі 

2021-

2023 

Відділ  

освіти, 

молоді 

та 

спорту 

Маловис

ківської 

міської 

ради 

Місцевий 

бюджет 

 

 

675,00 

 

 

 

 

 

722,20 

 

 

 

 

763,30 

Створення умов для 

здобуття якісної  освіти 

 

14 

Забезпечити 

ЗЗСО гарячим 

харчуванням та 

безкоштовним 

харчуванням 

учнів пільгових 

категорій 

 

Забезпечення 

харчуванням учнів 1- 

4 класів та дітей 

пільгових категорій 5- 

11 класів 

Не 

залежно 

від статі 

2021-

2023 

Відділ  

освіти, 

молоді 

та 

спорту 

Маловис

ківської 

міської 

ради 

Місцевий 

бюджет 

 

 

1653,20 

 

 

 

 

 

1769,70 

 

 

 

 

1920,20 

Створити вшкільних  

їдальнях умови, що 

відповідають вимогам 

санітарно- 

епідеміологічним 

правилам і нормам 

15 

Забезпечення 

витрат 

комунальних 

послуг та 

енергоносіїв для 

сталого процесу 

організації 

освітнього 

процесу 

Передбачати в 

бюджеті кошти на 

стабільну роботу  

закладів освіти 

Не 

залежно 

від статі 

2021-

2023 

Відділ  

освіти, 

молоді 

та 

спорту 

Маловис

ківської 

міської 

ради 

Місцевий 

бюджет 

 

5420,00 

 

 

 

5801,70 

 

 

6199,70 

Створювати необхідні 

організаційні, технічні 

та фінансово-

економічні умови для 

виконання визначених 

пріоритетних напрямів 

розвитку галузі, 

поліпшення якісних 

показників. 

16 

Забезпечення 

підтримки 

обдарованої молоді,  

створення умов для 

її розвитку 

Передбачати в бюджеті 

кошти на преміювання 

переможців і призерів 

обласних конкурсів, 

переможців і призерів 

Всеукраїнських  

Не 

залежно 

від статі 

2021-

2023 

Відділ  

освіти, 

молоді 

та 

спорту 

Маловис

ківської 

міської 

ради 

Місцевий 

бюджет 

 

 

551,10 

 

 

 

 

 

590,00 

 

 

 

 

623,40 

Популяризація 

здобутків учнівської 

молоді через  засоби 

масової інформації, 

оформлення  збірок 

творчих робіт учнів; 

Стимулювання 

досягнень обдарованих 

учнів та іх наставників  

17 

Забезпечення 

належного рівня 

проведення 

педагогічного 

Організація підвищення 

кваліфікації 

педагогічних з метою 

оптимізації системи 

Не 

залежно 

від статі 

2021-

2023 

Відділ  

освіти, 

молоді 

та 

Місцевий 

бюджет 

 

 

115,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення 

професійного рівня 

педагогічних 

працівників 



процесу навчання  підвищення кваліфікації спорту 

Маловис

ківської 

міської 

ради 

123,45 130,50 

18 

 

Збереження та 

розвиток існуючої 

мережі гуртків 

позашкільної освіти  

Створення умов для 

здобуття якісної 

позашкільної освіти 

Залучення дітей з 

девіантною 

поведінкою, 

соціально не 

захищених  

Не 

залежно 

від статі 

2021-

2023 

Відділ  

освіти, 

молоді 

та 

спорту 

Маловис

ківської 

міської 

ради 

Місцевий 

бюджет 

 

 

2490,75 

 

 

 

 

 

 

 

2667,00 

 

 

 

 

 

 

2818,00 

Розвиток здібностей 

дітей шляхом 

охоплення 

позашкільною 

освітою 

Забезпечення 

інформування 

громадян про 

роботу 

позашкільного 

закладу 

 

19 

Проведення 

моніторингу 

потреби в 

педагогічних 

працівниках для 

дошкільних, 

закладів загальної 

середньої та 

позашкільної освіти 

Стабілізація кадрового 

складу дошкільних, 

загальноосвітніх, 

позашкільного закладів. 

 

 

 

 

Не 

залежно 

від статі 

2021-

2023 

Відділ  

освіти, 

молоді 

та 

спорту 

Маловис

ківської 

міської 

ради 

Місцевий 

бюджет 

 

7967,50 

 

 

 

 

 

8507,50 

 

 

 

 

8990,70 

Підвищення престижу 

педагогічної професії 

та утвердження 

високого соціального 

статусу вчителя 

20 

Організувати 

роботу  дитячих 

пришкільних 

таборів відпочинку 

з денним 

перебування. 

Створення умов для 

повноцінного літнього 

відпочинку і 

оздоровлення дітей 

шкільного віку громади, 

особливо дітей соціально 

незахищених категорій; 

Збільшення обсягів 

фінансування з міського 

бюджету на потреби 

відпочинку та 

оздоровлення; 

 

Не 

залежно 

від статі 

2021-

2023 

Відділ  

освіти, 

молоді 

та 

спорту 

Маловис

ківської 

міської 

ради 

Місцевий 

бюджет 

 

 

194,30 

 

 

234,75 

 

248,00 

Збільшення     

кількості дітей,    

охоплених 

організованими 

формами 

оздоровлення та 

відпочинку 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради                                                                                                                                           Л.ЛИННИК   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

Організація та 

проведення 

фізкультурно-

оздоровчих та 

спортивно-масових 

заходів серед 

учасників 

навчально-

виховного процесу. 

 

Участь у обласному 

етапах Всеукраїнських  

дитячо-юнацьких 

військово-спортивних,  

патріотичнихіграх,  

проведення міських  

етапів 

Не 

залежно 

від статі 

2021-

2023 

Відділ  

освіти, 

молоді 

та 

спорту 

Маловис

ківської 

міської 

ради 

Місцевий 

бюджет 

  

 

14,65 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,60 

 

 

 

 

 

 

 

15,50 

Забезпечення 

фізичного розвитку 

дітей та молоді 

засобами фізичної 

культури та спорту. 

Участь у обласних 

змаганнях зі 

спортивного туризму 

серед педагогічних 

працівників та 

працівників відділів 

освіти 

 

 

 ВСЬОГО      71424,30 76109,80 80524,10  



 

 
 

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 08 жовтня 2020 року                                №  367 

м. Мала Виска 
 

Про погодженняПрограми розвитку фізичної 

культури і спорту Маловисківської міської 

ради на 2021-2023 роки 

 

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

керуючись Законом України “Про державні цільові програми”, з метою створення умов для 

реалізації державної політики у сфері зміцнення здоров'я населення Маловисківської міської 

ради засобами фізичного виховання, фізичної культури і спорту та задоволення потреб у 

поліпшенні здоров'я фізичного та духовного розвитку, виконавчий комітет Маловисківської 

міської ради,-  

 

ВИРІШИВ: 

1. Погодити Програму розвитку фізичної культури і спорту Маловисківської міської 

ради на 2021-2023 роки ( додається). 

2.Маловисківській міській раді при підготовці бюджету ОТГ на 2021-2023 роки 

врахувати видатки на фінансування завдань та заходів Програми розвитку фізичної культури 

і спорту Маловисківської міської ради. 

           3. Програму розвитку фізичної культури і спорту Маловисківської міської ради подати 

на затвердження на чергове засідання сесії міської ради. 

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 виконавчого комітету 

№ 367 від 08.10.2020 року 
  

ПАСПОРТ  

Програму розвитку фізичної культури і спорту  

Маловисківської  міської ради на 2021-2023 роки 

   1.Назва Програми 
(Назва програми повинна вказувати на її 

специфіку) 

Програму розвитку фізичної культури і 

спорту Маловисківської міської ради на 

2021-2023 роки 2. Ініціатор розроблення Програми Відділ освіти, молоді та спорту  

3. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої влади про 

розроблення Програми 

 

4. Головний розробник Програми Відділ освіти, молоді та спорту 

Маловисківської міської ради  
5. Співрозробники Програми Маловисківський дитячо – юнацький центр  

«ВИСЬ» 
6. Відповідальний виконавець Програми Відділ освіти, молоді та спорту 

Маловисківської міської ради 
7. Співвиконавці Програми Учасники 

Програми 

  Заклади загальної середньої, позашкільної 

освіти 

8. Термін реалізації Програми 2021-2023 роки 

9. Мета Програми Залучення широких верств населення до 

масового спорту, популяризація здорового 

способу життя, створення умов для 

реалізації здібностей обдарованої молоді та 

виховання її в дусі олімпійських принципів. 

   

  10. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми, всього: 

в тому числі: 
- Коштів міського   бюджету 

- коштів державного бюджету 
кошти позабюджетних джерел 

2021 рік 

тис грн 

2022 рік 

тис грн 

2023 рік 

тис грн 

165,00 175,00 175,00 

11. Очікувані результати виконання 

Програми 

Підвищити рівень охоплення мешканців 

громади фізкультурно-оздоровчою та 

спортивною роботою, створити належні 

матеріально-технічні та фінансові умови для 

розвитку спорту 

 
12. Ключові показники ефективності  Моніторинг результативності збірних 

команд громади та окремих спортсменів, 

підвищити рівень забезпечення населення 

фізкультурно-спортивними спорудами 

різного типу   

 

Керуючий справами виконавчого комітету  

Маловисківської міської ради                                                                       Л.ЛИННИК 

 

 

 



Додаток № 2 

до рішення виконавчого комітету 

№ 367 від 08.10.2020 року 

 

 

ПРОГРАМА  

розвитку фізичної культури і спорту Маловисківської міської ради на 2021-

2023 роки 

І. Загальні положення 

Фізична культура і спорт є складовою частиною виховного процесу дітей та підлітків, 

учнівської молоді, відіграє важливу роль у зміцненні здоров’я, підвищенні фізичних і 

функціональних можливостей організму людини, забезпеченні здорового дозвілля, 

збереженні тривалості активного життя дорослого населення.  

На сьогодні існує потреба у проведенні якісних змін у сфері фізичної культури і 

спорту на основі використання сучасних підходів, об’єднання зусиль зацікавлених 

організацій та широких верств населення. Звідси випливає потреба у прийняті Програми 

розвитку фізкультури і спорту у на території Маловисківської міської ради  на 2020 рік. 

 

ІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 
       На території Маловисківської міської ради функціонує Маловисківський ДЮЦ 

«Вись». У закладі функціонує 18 гуртків, де навчаються 500 учнів. Продовжується 
вдосконалення спортивної бази, оснащених відповідним спортивним обладнанням для 
належної організації навчально - виховного процесу. За участю та перемогами в Спартакіаді 
2020 навчального року школярі міста займають 10 місце в області.   

Стипендія Маловисківського міського голови «Гордість громади» запроваджена з 

метою підтримки спрямована на стимулювання дітей та молоді на досягнення високих 

результатів у фізичній культурі та спорті, за досягнення в галузі спорту - 4 стипендії; 

Стипендії виплачуються протягом навчального року (з 01 вересня по 01 червня).  

На території Маловисківської міської ради проводиться певна робота, спрямована на 

створення належних умов для розвитку масової фізичної культури і спорту на стадіоні 

«Колос» м. Мала Виска систематично проходять міській спортивні змагання, проведено 

роботи по облаштуванню сучасних місць для глядачів, проведено ремонт адміністративного 

приміщення. У приміщенні адміністративної будівлі спортивного комплексу «Колос» на 

першому поверсі встановлено  душові  кабінки, внутрішній  туалет та закінчено ремонтні 

роботи  службових приміщень.  Влаштовано спортивний майданчик у міському парку  для 

занять фізичною культурою, футбольне поле з штучним покриттям. На належному рівні 

утримуються  спортивні споруди дитячих ігрових майданчиків та комунальних закладів 

освіти.  
Стабільно триває розвиток мережі спортивних гуртків, модернізація спортивних 

приміщень та споруд закладів освіти, встановлення спортивних майданчиків та споруд 
закладів освіти. Постійно забезпечується проведення спортивно-масових заходів, підвезення 
спортсменів  до місць проведення змагань. Необхідно продовжувати роботу створення 
здоров’язберігаючого освітнього середовища, створення умов для забезпечення змістовного 
дозвілля учнівської молоді, підвищення ефективності роботи з попередження правопорушень 
та злочинності серед учнівської молоді, формування здорового способу життя молоді. 

 



ІІІ. Мета та основні завдання Програми 

Мета Програми: 

забезпечення охорони та зміцнення здоров’я здобувачів освіти через реалізацію права дитини 

на медичне обслуговування та харчування;створення належних умов для літнього 

оздоровлення дітей і підлітків; 

забезпечити організацію роботи щодо зміцнення здоров’я учасників освітньо-виховного 

процесу, забезпечити ефективність фізкультурно-оздоровчої роботи; 

створення у місті умов для задоволення потреб кожного мешканця міста у зміцненні здоров’я, 

фізичному та духовному розвиткові; 

забезпечення фізичного виховання та занять спортом в усіх типах закладів освіти, за місцем 

роботи, проживання та у місцях масового відпочинку населення; 

розвиток дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та 

ветеранів; 

поліпшення організаційного, нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, 

фінансового та інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту; 

удосконалювати систему інформування населення через засобами інформації про позитивний 

вплив на людину оптимальної рухової активності, у тому числі шляхом проведення 

соціальної реклами масового спорту як важливого чинника здорового способу життя, з метою 

залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-оздоровчих занять. 

 
ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, заходи Програми та 
показники результативності. 
            Відділ освіти, молоді та спорту у підпорядкуванні має необхідну матеріально-технічну 

базу, яка відповідає будівельним, технічним, санітарно-гігієнічним нормам, вимогам 

пожежної безпеки та іншим нормам чинного законодавства.  

             Для забезпечення підвищення рівня охоплення мешканців громади фізкультурно-

оздоровчою та спортивною роботою, створення належних матеріально-технічних та 

фінансових умов для розвитку спорту відділ взаємодіє з органами виконавчої влади, 

структурними підрозділами виконавчого комітету Маловисківської міської ради, 

підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, громадськими 

організаціями, благодійними фондами та іншими інституціями. 

Відділ освіти, молоді та спорту забезпечує умови для впровадження фізичного 

виховання у та закладах дошкільної та загальної середньої освіти в обсязі не менше 8-12 

годин рухової активності на місяць, діяльність системи контролю за станом фізичного 

розвитку та здоров’я учнів на основі державних стандартів, збереження та розширення 

мережі спортивних гуртків у закладах загальної середньої освіти міської ради. 

 

V. Проведення оцінки соціально-гендерного впливу заходів Програми 

 Людина відкриває фізичну культуру не стільки для себе, скільки відкриває себе в світі 

фізичної культури. Від своєчасності і повноти сформованості психологічних рис мужності-

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

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



та колективі. Заняття з фізичної культури, повинні будуватися з урахуванням гендерних 

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

призначення чоловіка і жінки в суспільстві.  

У сучасних умовах реформування системи освіти в Україні увагу акцентовано на 

необхідності вивчення та осмислення різних аспектів гендерної проблематики, зокрема, 

формування гендерної ідентичності молодого покоління в процесі фізичного виховання. 

Одним з пріоритетних напрямів державної політики в розвитку основної школи є її 

спрямованість на виховання учнів різної статі, урахування вікових та статевих особливостей 

юнаків і дівчат у процесі формування цінностей фізичної культури та здорового способу 

життя. Це зумовлено суттєвими змінами, що відбулися в змісті, формах і методах виховної 

роботи на уроках фізичної культури, де на першому місці поставлено особистість вихованця, 

урахування рівня здоров’я, фізичного розвитку, стану фізичної підготовки в контексті 

сучасних тенденцій диференціації, гуманізації та гуманітаризації фізичного виховання на 

основі особистісноорієнтованого підходу. 

 

VІ. Очікувані результати реалізації Програми 

Реалізація Програми : 

- підвищить рівень охоплення мешканців населених пунктів громади фізкультурно-

оздоровчою та спортивною роботою; 

- підвищить результати виступів збірних команд громади та окремих спортсменів у 

всеукраїнських та міжнародних змаганнях; 

- сформує систему підготовки спортивних резервів для збірних команд громади та 

області; 

-підвищить рівень забезпечення населення фізкультурно-спортивними спорудами 

різного типу; 

- створить належні матеріально-технічні та фінансові умови для розвитку 

пріоритетних видів спорту; 

- покращить систему інформування населення через засоби масової інформації про 

позитивний вплив на людину оптимальної рухової активності, у тому числі шляхом 

проведення соціальної реклами масового спорту як важливого чинника здорового способу 

життя, з метою залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-оздоровчих 

занять; 

- покращить доступ до спортивних споруд для занять спортом для мешканців сіл, 

віддалених від адміністративного центру ОТГ. 

 

VІІ. Фінансове забезпечення реалізації Програми  

          Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету в межах 

бюджетних асигнувань, передбачених на галузь „Фізична культура і спорт”, а також 

позабюджетних коштів та інших джерел, не заборонених законодавством. 

 

VІІІ. Строки та етапи виконання програми 

Програма розрахована на 3 роки. Етапи – ІІ семестр 2020-2021 навчального року, літнє 

оздоровлення дітей, підготовка закладів освіти та спортивних споруд до нового 2021-2022 

начального року, І семестр 2021-2022 начального року, ІІ семестр 2021-2022 навчального 

року, літнє оздоровлення дітей, підготовка закладів освіти та спортивних споруд до нового 

2022-2023 начального року, І семестр 2022-2023 начального року, ІІ семестр 2022-2023 

навчального року, літнє оздоровлення дітей, підготовка закладів освіти та спортивних споруд 

до нового 2023-2024 начального року, І семестр 2023-2024 начального року. 

 



ХІХ. Координація та контроль за ходом виконання програми 

Основними напрямками контролю за реалізацією Програми є щоквартальна звітність 

виконкому міської ради та висвітлення ходу реалізації Програми в засобах масової 

інформації.  

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету  

Маловисківської міської ради                                                             Л.ЛИННИК





                                        Додаток № 3 

до рішення виконавчого комітету 

                                                            № 367 від 08.10.2020 року 

 

 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 

Програми розвитку фізичної культури і спорту Маловисківської міської ради на 2021-2023 роки 

 

№ 
з/ 
п 

Завдання Зміст заходів 

 

 

Цільова 

група 

(жінки/чо

ловіки 

різних 

груп 

Термі

н 
викон

ання 

 

Виконавці 
Джерела 

Фінансува

ння 

Орієнтовані обсяги 
фінансування по роках,  

тис. грн. 

 
Очікуваний 

результат 
результат  

 

2021 рік 

 

 
2022 рік 

 

 
2023 рік 

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 11 

1 

Фізкультурно- 

оздоровча та 

спортивно-

масова робота 

Проводити 

фізкультурно – 

оздоровчу та 

спортивну 

роботу за 

місцем 

проживання, 

роботи, 

навчання та в 

місцях масового 

відпочинку 

мешканців,  

 

 
Не 

залежно 

від статі 

2021-

2023 

Відділ освіти. 

молоді та 

спорту 

Маловисківсь

кої міської 

ради 

Місцевий 

бюджет 
 

 

 

 

 

 

 

  

Збільшення 

кількості  осіб, які 

займаються 

фізкультурно-

оздоровчою 

роботою  в  

закладах освіти, в 

місцях масового 

відпочинку 

Створити 

міський центр 

«Спорт для 

 
2021-

23  

Відділ освіти. 

молоді та 

спорту 

Місцевий 

бюджет 
 

50,0 50,0 50,0 



всіх» Маловисківсь

кої міської 

ради 

 

 

2 

Фізичне 

виховання 

населення за 

місцем роботи, 

проживання,  

навчання  та у 

місцях 

масового 

відпочинку 

Забезпечення 

проведення  

комплексних 

спортивно-

масових змагань 

та участь 

збірних команд, 

в тому числі 

комплексний 

захід – 

спартакіаду 

міста 

Не 

залежно 

від статі 

2021-

2023  
 

Відділ освіти. 

молоді та 

спорту 

Маловисківсь

кої міської 

ради 

Місцевий 

бюджет 
 

 

 

 

 

 

Забезпечення 

рухової 

активності та 

змістовного  

дозвілля  

мешканців міста 

для зміцнення 

здоров’я, 

підведення 

підсумків роботи 

по розвитку 

фізичної культури 

і спорту  

3 

Фізкультурно-

оздоровча та 

реабілітаційна 

робота серед 

інвалідів 

Сприяти 

залученню до 

занять фізичною 

культурою і 

спортом людей з 

обмеженими 

фізичними 

можливостями,  

проводити 

фізкультурно-

спортивні 

заходи 

Не 

залежно 

від статі 

2021-

2023  

 Відділ 

освіти. молоді 

та спорту 

Маловисківсь

кої міської 

ради 

Місцевий 

бюджет 
 

 

  

Виконання 

заходів програми 

дасть можливість 

підвищити рівень 

охоплення 

інвалідів 

фізкультурно-

оздоровчою та 

спортивною 

роботою 

4.  

Розвиток 

олімпійських 

та не 

олімпійських 

видів спорту 

Впроваджувати 

передові форми 

співпраці 

дошкільних та 

Не 

залежно 

від статі 2021-

2023 

Відділ освіти. 

молоді та 

спорту 

Маловисківсь

кої міської 

Місцевий 

бюджет 
 

 

41,00 

 

45,00 

 

 

 

 

45,00 

Виконання 

заходів програми 

дасть можливість 

сформувати 



.  закладів загальної 

середньої освіти з 

метою відбору 

найбільш 

обдарованих 

дітей з підготовки 

резерву збірних 

команд міста та 

громади 

.  

ради  

 

 

систему 

підготовки 

спортивних 

резервів для 

збірних команд 

міста  та громади. 

5.  
Спорт вищих 

досягнень 

.Проводити 

чемпіонати, 

першості , 

турніри, 

фізкультурно – 

спортивні свята, 

навчально – 

тренувальні 

збори з 

олімпійських та 

не олімпійських 

видів спорту,  

забезпечувати 

участь 

сильніших 

спортсменів, 

збірних команд 

міста в обласних, 

Всеукраїнських 

та змаганнях і 

турнірах 

 

2021-

2023 

Відділ освіти. 

молоді та 

спорту 

Маловисківсь

кої міської 

ради 

Місцевий 

бюджет 
 

 

19,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,00 

 

 

 

Виконання 

заходів програми 

дасть можливість 

підвищити 

результати 

виступів збірних 

команд міста і 

окремих 

спортсменів у 

обласних, 

Всеукраїнських та 

змаганнях 

приумножуючи 

спортивний імідж  

міста, громади 

6.  
Спорт 

ветеранів 

 

.Проводити 

міські  змагання 

серед ветеранів 

спорту та 

Не 

залежно 

від статі 
2021-

2023  

Відділ освіти. 

молоді та 

спорту 

Маловисківсь

Місцевий 

бюджет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання заходу 

дасть можливість 

підвищити 

авторитет 



забезпечувати їх 

участь, по мірі 

можливості, у 

обласних та 

Всеукраїнських  

спортивних 

заходах 

кої міської 

ради 
ветеранів спорту, 

які активно 

займаються 

фізичною 

культурою та 

спортом 

пропагуючи 

здоровий спосіб 

життя. 

7.  
Кадрове 

забезпечення 

Забезпечувати 

перепідготовку  

та підвищення 

кваліфікації 

тренерів, 

фахівців  сфери 

фізичної 

культури і 

спорту 

Не 

залежно 

від статі 

2021-

2023  

Відділ освіти. 

молоді та 

спорту 

Маловисківсь

кої міської 

ради 

Місцевий 

бюджет 
 

40,00 

 

 

 

 

 

45,00 

 

 

 

 

 

 

 

45,00 

 

 

Виконання заходу 

програми дасть 

можливість  

підвищити 

кваліфікацію 

працівників 

фізичної культури 

і спорту згідно 

плану 

перепідготовки 

8

. 
Інформаційне 

забезпечення 

Інформувати 

населення міста, 

громади  через 

місцеві  засоби 

масової 

інформації про 

позитивний вплив 

на людину занять 

фізичною 

культурою і 

спортом 

Регулярно 

висвітлювати 

спортивні події, 

фізкультурно – 

Не 

залежно 

від статі 

 

Відділ освіти. 

молоді та 

спорту 

Маловисківсь

кої міської 

ради 

  

  

Виконання дасть 

можливість  

мешканцям міста  

мати інформацію 

щодо розвитку 

фізичної культури 

і спорту 



спортивне життя 

міста, громади  

9 
Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Забезпечити 

збереження, 

ремонт, 

реконструкцію, 

будівництво  та 

ефективне 

використання 

спортивних 

споруд. 

Здійснювати 

заходи щодо 

забезпечення 

молодих 

талановитих 

спортсменів  та 

їх тренерів 

належними 

умовами для 

підготовки до 

обласних, 

Всеукраїнських 

змагань 

Не 

залежно 

від статі 

 

Відділ освіти. 

молоді та 

спорту 

Маловисківсь

кої міської 

ради 

 
 

10,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,00 

Виконання  дасть 

можливість  

створити належні 

умови для занять 

фізичною 

культурою та 

спортом, розвитку  

видів спорту  

 

 

 

 

Виконання 

заходів програми 

дасть можливість 

виплачувати 

стипендію 

міського голови 

молодим 

талановитим 

спортсменам, 

матеріально 

заохочувати 

1

0 
Медичне 

забезпечення 

Забезпечувати 

якісний 

медичний 

контроль всіх 

категорій 

населення, що 

Не 

залежно 

від статі 

 

Відділ освіти. 

молоді та 

спорту 

Маловисківсь

кої міської 

ради 

 
 

5,00 

 

 

 

 

 

 

5,00 

 

 

 

 

 

 

5,00 

Виконання дасть 

можливість 

здійснювати 

контроль  за 

заняттям 

фізичною 

культурою і 



 

 Керуючий справами виконавчого комітету 

         Маловисківської міської ради                                                                                                      Л.ЛИННИК 

 

 

 

займається 

фізичною 

культурою і 

спортом 

спортом всіх 

категорій 

населення міста 

1

1 

 

Фінансове 

забезпечення 

 

Фінансування 

програми 

здійснюється за 

рахунок коштів, 

виходячи з 

фінансових 

можливостей, 

які щорічно 

передбачаються 

у міському 

бюджеті для 

виконання 

програм і 

заходів з 

розвитку 

фізичної 

культури і 

спорту, а також 

інших джерел, 

не заборонених 

чинним 

законодавством 

 

    

  

 

 ВСЬОГО      165,00 175,00 175,00  



                                        Додаток № 4 

до рішення виконавчого комітету 

       № 367 від 08.10.2020 року 
 

 

ПАСПОРТ  

Програму розвитку фізичної культури і спорту  

Маловисківської  міської ради на 2021-2023 роки 

   1.Назва Програми 
(Назва програми повинна вказувати на її 

специфіку) 

Програму розвитку фізичної культури і 

спорту Маловисківської міської ради на 

2021-2023 роки 2. Ініціатор розроблення Програми Відділ освіти, молоді та спорту  

3. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої влади про 

розроблення Програми 

 

4. Головний розробник Програми Відділ освіти, молоді та спорту 

Маловисківської міської ради  
5. Співрозробники Програми Маловисківський дитячо – юнацький центр  

«ВИСЬ» 
6. Відповідальний виконавець Програми Відділ освіти, молоді та спорту 

Маловисківської міської ради 
7. Співвиконавці Програми Учасники 

Програми 

  Заклади загальної середньої, позашкільної 

освіти 

8. Термін реалізації Програми 2021-2023 роки 

9. Мета Програми Залучення широких верств населення до 

масового спорту, популяризація здорового 

способу життя, створення умов для 

реалізації здібностей обдарованої молоді та 

виховання її в дусі олімпійських принципів. 

   

  10. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми, всього: 

в тому числі: 
- Коштів міського   бюджету 

- коштів державного бюджету 
кошти позабюджетних джерел 

2021 рік 

тис грн 

2022 рік 

тис грн 

2023 рік 

тис грн 

165,00 175,00 175,00 

11. Очікувані результати виконання 

Програми 

Підвищити рівень охоплення мешканців 

громади фізкультурно-оздоровчою та 

спортивною роботою, створити належні 

матеріально-технічні та фінансові умови для 

розвитку спорту 

 
12. Ключові показники ефективності  Моніторинг результативності збірних 

команд громади та окремих спортсменів, 

підвищити рівень забезпечення населення 

фізкультурно-спортивними спорудами 

різного типу   

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради                                                                              Л.ЛИННИК 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 5 

до рішення виконавчого комітету 

№ 367 від 08.10.2020 року 

 

ПРОГРАМА  

розвитку фізичної культури і спорту Маловисківської міської ради на 2021-2023 роки 

 

І. Загальні положення 

Фізична культура і спорт є складовою частиною виховного процесу дітей та 

підлітків, учнівської молоді, відіграє важливу роль у зміцненні здоров’я, підвищенні 

фізичних і функціональних можливостей організму людини, забезпеченні здорового 

дозвілля, збереженні тривалості активного життя дорослого населення.  

На сьогодні існує потреба у проведенні якісних змін у сфері фізичної культури і 

спорту на основі використання сучасних підходів, об’єднання зусиль зацікавлених 

організацій та широких верств населення. Звідси випливає потреба у прийняті Програми 

розвитку фізкультури і спорту у на території Маловисківської міської ради  на 2020 рік. 

 

ІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 
       На території Маловисківської міської ради функціонує Маловисківський ДЮЦ 

«Вись». У закладі функціонує 18 гуртків, де навчаються 500 учнів. Продовжується 
вдосконалення спортивної бази, оснащених відповідним спортивним обладнанням для 
належної організації навчально - виховного процесу. За участю та перемогами в 
Спартакіаді 2020 навчального року школярі міста займають 10 місце в області.   

Стипендія Маловисківського міського голови «Гордість громади» запроваджена з 

метою підтримки спрямована на стимулювання дітей та молоді на досягнення високих 

результатів у фізичній культурі та спорті, за досягнення в галузі спорту - 4 стипендії; 

Стипендії виплачуються протягом навчального року (з 01 вересня по 01 червня).  

На території Маловисківської міської ради проводиться певна робота, спрямована 

на створення належних умов для розвитку масової фізичної культури і спорту на стадіоні 

«Колос» м. Мала Виска систематично проходять міській спортивні змагання, проведено 

роботи по облаштуванню сучасних місць для глядачів, проведено ремонт 

адміністративного приміщення. У приміщенні адміністративної будівлі спортивного 

комплексу «Колос» на першому поверсі встановлено  душові  кабінки, внутрішній  туалет 

та закінчено ремонтні роботи  службових приміщень.  Влаштовано спортивний майданчик 

у міському парку  для занять фізичною культурою, футбольне поле з штучним покриттям. 

На належному рівні утримуються  спортивні споруди дитячих ігрових майданчиків та 

комунальних закладів освіти.  
Стабільно триває розвиток мережі спортивних гуртків, модернізація спортивних 

приміщень та споруд закладів освіти, встановлення спортивних майданчиків та споруд 
закладів освіти. Постійно забезпечується проведення спортивно-масових заходів, 
підвезення спортсменів  до місць проведення змагань. Необхідно продовжувати роботу 
створення здоров’язберігаючого освітнього середовища, створення умов для забезпечення 
змістовного дозвілля учнівської молоді, підвищення ефективності роботи з попередження 
правопорушень та злочинності серед учнівської молоді, формування здорового способу 
життя молоді. 

 
ІІІ. Мета та основні завдання Програми 

Мета Програми: 

забезпечення охорони та зміцнення здоров’я здобувачів освіти через реалізацію 

права дитини на медичне обслуговування та харчування;створення належних умов для 

літнього оздоровлення дітей і підлітків; 

забезпечити організацію роботи щодо зміцнення здоров’я учасників освітньо-

виховного процесу, забезпечити ефективність фізкультурно-оздоровчої роботи; 

створення у місті умов для задоволення потреб кожного мешканця міста у зміцненні 



здоров’я, фізичному та духовному розвиткові; 

забезпечення фізичного виховання та занять спортом в усіх типах закладів освіти, за 

місцем роботи, проживання та у місцях масового відпочинку населення; 

розвиток дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту 

інвалідів та ветеранів; 

поліпшення організаційного, нормативно-правового, кадрового, матеріально-

технічного, фінансового та інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і 

спорту; 

удосконалювати систему інформування населення через засобами інформації про 

позитивний вплив на людину оптимальної рухової активності, у тому числі шляхом 

проведення соціальної реклами масового спорту як важливого чинника здорового способу 

життя, з метою залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-

оздоровчих занять. 

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

показники результативності. 
            Відділ освіти, молоді та спорту у підпорядкуванні має необхідну матеріально-

технічну базу, яка відповідає будівельним, технічним, санітарно-гігієнічним нормам, 

вимогам пожежної безпеки та іншим нормам чинного законодавства.  

             Для забезпечення підвищення рівня охоплення мешканців громади фізкультурно-

оздоровчою та спортивною роботою, створення належних матеріально-технічних та 

фінансових умов для розвитку спорту відділ взаємодіє з органами виконавчої влади, 

структурними підрозділами виконавчого комітету Маловисківської міської ради, 

підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, громадськими 

організаціями, благодійними фондами та іншими інституціями. 

Відділ освіти, молоді та спорту забезпечує умови для впровадження фізичного 

виховання у та закладах дошкільної та загальної середньої освіти в обсязі не менше 8-12 

годин рухової активності на місяць, діяльність системи контролю за станом фізичного 

розвитку та здоров’я учнів на основі державних стандартів, збереження та розширення 

мережі спортивних гуртків у закладах загальної середньої освіти міської ради. 

 

V. Проведення оцінки соціально-гендерного впливу заходів Програми 

 Людина відкриває фізичну культуру не стільки для себе, скільки відкриває себе в 

світі фізичної культури. Від своєчасності і повноти сформованості психологічних рис 

мужності-жіночності багато в чому залежать впевненість в собі, цілісність переживань, 

визначеність установок, що визначає в майбутньому ефективність спілкування з людьми, 

відносин в сім'ї та колективі. Заняття з фізичної культури, повинні будуватися з 

урахуванням гендерних особливостей тих хто займається, актуалізуючи їх гендерні ролі, 

формуючи розуміння про призначення чоловіка і жінки в суспільстві.  

У сучасних умовах реформування системи освіти в Україні увагу акцентовано на 

необхідності вивчення та осмислення різних аспектів гендерної проблематики, зокрема, 

формування гендерної ідентичності молодого покоління в процесі фізичного виховання. 

Одним з пріоритетних напрямів державної політики в розвитку основної школи є її 

спрямованість на виховання учнів різної статі, урахування вікових та статевих 

особливостей юнаків і дівчат у процесі формування цінностей фізичної культури та 

здорового способу життя. Це зумовлено суттєвими змінами, що відбулися в змісті, формах 

і методах виховної роботи на уроках фізичної культури, де на першому місці поставлено 

особистість вихованця, урахування рівня здоров’я, фізичного розвитку, стану фізичної 

підготовки в контексті сучасних тенденцій диференціації, гуманізації та гуманітаризації 

фізичного виховання на основі особистісноорієнтованого підходу. 

 

VІ. Очікувані результати реалізації Програми 

Реалізація Програми : 



- підвищить рівень охоплення мешканців населених пунктів громади фізкультурно-

оздоровчою та спортивною роботою; 

- підвищить результати виступів збірних команд громади та окремих спортсменів у 

всеукраїнських та міжнародних змаганнях; 

- сформує систему підготовки спортивних резервів для збірних команд громади та 

області; 

-підвищить рівень забезпечення населення фізкультурно-спортивними спорудами 

різного типу; 

- створить належні матеріально-технічні та фінансові умови для розвитку 

пріоритетних видів спорту; 

- покращить систему інформування населення через засоби масової інформації про 

позитивний вплив на людину оптимальної рухової активності, у тому числі шляхом 

проведення соціальної реклами масового спорту як важливого чинника здорового способу 

життя, з метою залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-

оздоровчих занять; 

- покращить доступ до спортивних споруд для занять спортом для мешканців сіл, 

віддалених від адміністративного центру ОТГ. 

 

VІІ. Фінансове забезпечення реалізації Програми  

          Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету в межах 

бюджетних асигнувань, передбачених на галузь „Фізична культура і спорт”, а також 

позабюджетних коштів та інших джерел, не заборонених законодавством. 

 

VІІІ. Строки та етапи виконання програми 

Програма розрахована на 3 роки. Етапи – ІІ семестр 2020-2021 навчального року, 

літнє оздоровлення дітей, підготовка закладів освіти та спортивних споруд до нового 

2021-2022 начального року, І семестр 2021-2022 начального року, ІІ семестр 2021-2022 

навчального року, літнє оздоровлення дітей, підготовка закладів освіти та спортивних 

споруд до нового 2022-2023 начального року, І семестр 2022-2023 начального року, ІІ 

семестр 2022-2023 навчального року, літнє оздоровлення дітей, підготовка закладів освіти 

та спортивних споруд до нового 2023-2024 начального року, І семестр 2023-2024 

начального року. 

 

ХІХ. Координація та контроль за ходом виконання програми 

Основними напрямками контролю за реалізацією Програми є щоквартальна 

звітність виконкому міської ради та висвітлення ходу реалізації Програми в засобах 

масової інформації.  

Керуючий справами виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради                                                                   Л.ЛИННИК 

 

 

 

 
 



Додаток 1  

до Програми розвитку фізичної культури 

 і спорту Маловисківської міської ради на 2021-2023р.  

 

 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 

Програми розвитку фізичної культури і спорту Маловисківської міської ради на 2021-2023 роки 

 

№ 
з/ 
п 

Завдання Зміст заходів 

 

 

Цільова 

група 

(жінки/чо

ловіки 

різних 

груп 

Термі

н 
викон

ання 

 

Виконавці 
Джерела 

Фінансува

ння 

Орієнтовані обсяги 
фінансування по роках,  

тис. грн. 

 
Очікуваний 

результат 
результат  

 

2021 рік 

 

 
2022 рік 

 

 
2023 рік 

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 11 

1 

Фізкультурно- 

оздоровча та 

спортивно-

масова робота 

Проводити 

фізкультурно – 

оздоровчу та 

спортивну 

роботу за 

місцем 

проживання, 

роботи, 

навчання та в 

місцях масового 

відпочинку 

мешканців,  

 

 
Не 

залежно 

від статі 

2021-

2023 

Відділ освіти. 

молоді та 

спорту 

Маловисківсь

кої міської 

ради 

Місцевий 

бюджет 
 

 

 

 

 

 

 

  

Збільшення 

кількості  осіб, які 

займаються 

фізкультурно-

оздоровчою 

роботою  в  

закладах освіти, в 

місцях масового 

відпочинку 

Створити 

міський центр 

 2021-

23  
Відділ освіти. 

молоді та 

Місцевий 

бюджет 
50,0 50,0 50,0 



«Спорт для 

всіх» 

спорту 

Маловисківсь

кої міської 

ради 

 

 

 

2 

Фізичне 

виховання 

населення за 

місцем роботи, 

проживання,  

навчання  та у 

місцях 

масового 

відпочинку 

Забезпечення 

проведення  

комплексних 

спортивно-

масових змагань 

та участь 

збірних команд, 

в тому числі 

комплексний 

захід – 

спартакіаду 

міста 

Не 

залежно 

від статі 

2021-

2023  
 

Відділ освіти. 

молоді та 

спорту 

Маловисківсь

кої міської 

ради 

Місцевий 

бюджет 
 

 

 

 

 

 

Забезпечення 

рухової 

активності та 

змістовного  

дозвілля  

мешканців міста 

для зміцнення 

здоров’я, 

підведення 

підсумків роботи 

по розвитку 

фізичної культури 

і спорту  

3 

Фізкультурно-

оздоровча та 

реабілітаційна 

робота серед 

інвалідів 

Сприяти 

залученню до 

занять фізичною 

культурою і 

спортом людей з 

обмеженими 

фізичними 

можливостями,  

проводити 

фізкультурно-

спортивні 

заходи 

Не 

залежно 

від статі 

2021-

2023  

 Відділ 

освіти. молоді 

та спорту 

Маловисківсь

кої міської 

ради 

Місцевий 

бюджет 
 

 

  

Виконання 

заходів програми 

дасть можливість 

підвищити рівень 

охоплення 

інвалідів 

фізкультурно-

оздоровчою та 

спортивною 

роботою 

4.  
Розвиток 

олімпійських 

та не 

Впроваджувати 

передові форми 

Не 

залежно 

від статі 

2021-

2023 

Відділ освіти. 

молоді та 

спорту 

Місцевий 

бюджет 
 

 

41,00 

 

45,00 

 

 

 

Виконання 

заходів програми 



олімпійських 

видів спорту 
.  

співпраці 

дошкільних та 

закладів загальної 

середньої освіти з 

метою відбору 

найбільш 

обдарованих 

дітей з підготовки 

резерву збірних 

команд міста та 

громади 

.  

Маловисківсь

кої міської 

ради 

 

45,00 

 

 

 

дасть можливість 

сформувати 

систему 

підготовки 

спортивних 

резервів для 

збірних команд 

міста  та громади. 

5.  
Спорт вищих 

досягнень 

.Проводити 

чемпіонати, 

першості , 

турніри, 

фізкультурно – 

спортивні свята, 

навчально – 

тренувальні 

збори з 

олімпійських та 

не олімпійських 

видів спорту,  

забезпечувати 

участь 

сильніших 

спортсменів, 

збірних команд 

міста в обласних, 

Всеукраїнських 

та змаганнях і 

турнірах 

 

2021-

2023 

Відділ освіти. 

молоді та 

спорту 

Маловисківсь

кої міської 

ради 

Місцевий 

бюджет 
 

 

19,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,00 

 

 

 

Виконання 

заходів програми 

дасть можливість 

підвищити 

результати 

виступів збірних 

команд міста і 

окремих 

спортсменів у 

обласних, 

Всеукраїнських та 

змаганнях 

приумножуючи 

спортивний імідж  

міста, громади 

6.  Спорт .Проводити Не 2021- Відділ освіти. Місцевий    Виконання заходу 



ветеранів 

 

міські  змагання 

серед ветеранів 

спорту та 

забезпечувати їх 

участь, по мірі 

можливості, у 

обласних та 

Всеукраїнських  

спортивних 

заходах 

залежно 

від статі 
2023  молоді та 

спорту 

Маловисківсь

кої міської 

ради 

бюджет 
 

 

 

 

 

 

 

дасть можливість 

підвищити 

авторитет 

ветеранів спорту, 

які активно 

займаються 

фізичною 

культурою та 

спортом 

пропагуючи 

здоровий спосіб 

життя. 

7.  
Кадрове 

забезпечення 

Забезпечувати 

перепідготовку  

та підвищення 

кваліфікації 

тренерів, 

фахівців  сфери 

фізичної 

культури і 

спорту 

Не 

залежно 

від статі 

2021-

2023  

Відділ освіти. 

молоді та 

спорту 

Маловисківсь

кої міської 

ради 

Місцевий 

бюджет 
 

40,00 

 

 

 

 

 

45,00 

 

 

 

 

 

 

 

45,00 

 

 

Виконання заходу 

програми дасть 

можливість  

підвищити 

кваліфікацію 

працівників 

фізичної культури 

і спорту згідно 

плану 

перепідготовки 

8

. 
Інформаційне 

забезпечення 

Інформувати 

населення міста, 

громади  через 

місцеві  засоби 

масової 

інформації про 

позитивний вплив 

на людину занять 

фізичною 

культурою і 

спортом 

Не 

залежно 

від статі 

 

Відділ освіти. 

молоді та 

спорту 

Маловисківсь

кої міської 

ради 

  

  

Виконання дасть 

можливість  

мешканцям міста  

мати інформацію 

щодо розвитку 

фізичної культури 

і спорту 



Регулярно 

висвітлювати 

спортивні події, 

фізкультурно – 

спортивне життя 

міста, громади  

9 
Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Забезпечити 

збереження, 

ремонт, 

реконструкцію, 

будівництво  та 

ефективне 

використання 

спортивних 

споруд. 

Здійснювати 

заходи щодо 

забезпечення 

молодих 

талановитих 

спортсменів  та 

їх тренерів 

належними 

умовами для 

підготовки до 

обласних, 

Всеукраїнських 

змагань 

Не 

залежно 

від статі 

 

Відділ освіти. 

молоді та 

спорту 

Маловисківсь

кої міської 

ради 

 
 

10,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,00 

Виконання  дасть 

можливість  

створити належні 

умови для занять 

фізичною 

культурою та 

спортом, розвитку  

видів спорту  

 

 

 

 

Виконання 

заходів програми 

дасть можливість 

виплачувати 

стипендію 

міського голови 

молодим 

талановитим 

спортсменам, 

матеріально 

заохочувати 

1

0 
Медичне 

забезпечення 
Забезпечувати 

Не 

залежно  
Відділ освіти. 

молоді та 
 

 

5,00 

 

 

 

 

Виконання дасть 

можливість 



якісний 

медичний 

контроль всіх 

категорій 

населення, що 

займається 

фізичною 

культурою і 

спортом 

від статі спорту 

Маловисківсь

кої міської 

ради 

 

 

 

 

5,00 

 

 

 

 

5,00 

здійснювати 

контроль  за 

заняттям 

фізичною 

культурою і 

спортом всіх 

категорій 

населення міста 

1

1 

 

Фінансове 

забезпечення 

 

Фінансування 

програми 

здійснюється за 

рахунок коштів, 

виходячи з 

фінансових 

можливостей, 

які щорічно 

передбачаються 

у міському 

бюджеті для 

виконання 

програм і 

заходів з 

розвитку 

фізичної 

культури і 

спорту, а також 

інших джерел, 

не заборонених 

чинним 

законодавством 

 

    

  

 



 

 

 

 

 Керуючий справами виконавчого комітету 

          Маловисківської міської ради                                                                                                                    Л.ЛИННИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ВСЬОГО      165,00 175,00 175,00  


