
 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ШІСТДЕСЯТ  ДРУГА  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

 

від 26  грудня 2019 року                                                      № 1993 

м. Мала Виска 

 

Про внесення змін до   Стратегії розвитку  

Маловисківської  міської об’єднаної 

територіальної громади на  2017 - 2025 

роки» 

 

   Відповідно до  ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 року № 385 «Про затвердження 

Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», рішення 

Кіровоградської обласної ради від 21.12.2012 року «Про затвердження Стратегії 

економічного та соціального розвитку Кіровоградської області на 2012 – 2020 роки», 

наказу Міністерства фінансів України  від 2 січня 2019 року №1 Щодо затвердження 

методичних рекомендацій  щодо впровадження  та застосування  гендерно орієнтовного 

підходу  в бюджетному процесі   міська  рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни  до рішення сесії міської ради  від 30 березня  2017 року № 554  

«Про затвердження Стратегії розвитку Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади Кіровоградської області  на 2017 – 2025 роки» , зокрема в частині  гендерного  

орієнтовного підходу  при формуванні  програмних документів.  

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М.,  Жовтило А.В., 

на секретаря міської ради Постолюк Л.А. та на постійні комісії міської ради з питань: 

планування, фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку (голова Прилуцький 

М.М.); житлово-комунального господарства та комунальної власності (голова Бровченко 

О.Д.); освіти, культури, молоді, фізичної культури та спорту (голова Артишко В.В.); 

охорони здоров’я та соціального захисту населення (голова Жигалов Т.М.), постійну 

комісію міської ради з питань прав людини, депутатської діяльності і етики (голова 

Ніколенко О.В.). 

 

 

Маловисківський  міський голова                                                       Ю.ГУЛЬДАС   
 



                                                                                                  Додаток 1 до рішення сесії 

міської ради від грудня 2019 року  

  

Зміни, які внесені до Стратегії розвитку  в частині  впровадження  та застосування  

гендерно орієнтовного підходу  в бюджетному процесі 

 

1.  В розділі   І МЕТОДОЛОГІЯ 

 після слів  працівників бюджетної сфери (шкіл, установ культури, закладів 

охорони здоров'я),  доповнити  представників населення різного віку, статі, місця 

проживання; 

 після слів  партиципаційним чином  доповнити   мешканці, різного віку, статі, 

стану здоров’я, місця проживання. 

       В розділі   ІІ Діагностика , частина ІІ , абзац 7 доповнити   у тому числі жінок - 

7982, чоловіків - 6134 . 

     2.  В розділі   ІІ Діагностика , частина ІІ Кількість населення у поділі на населені 

пункти додати в розрізі населених пунків  розподіл за статтю 

м. Мала Виска у тому числі жінок-6211, чоловіків - 4763 

с. Краснопілка  у тому числі жінок - 141, чоловіків - 108 

с-ще Вишневе   у тому числі жінок- 116, чоловіків - 90 

с-ще Заповідне  у тому числі жінок- 74, чоловіків - 58 

с. Паліївка у тому числі жінок- 585, чоловіків - 449 

с. Веселе –у тому числі жінок- 20, чоловіків - 16 

с. Первомайське  у тому числі жінок- 129, чоловіків - 99 

с. Олександрівка у тому числі жінок- 343, чоловіків - 263 

с. Новомиколаївка у тому числі жінок- 8, чоловіків - 6 

с. Тарасівка у тому числі жінок- 14, чоловіків - 10 

Доповнити : 

За віковою структурою  

                                ОТГ всього    м.Мала Виска           

0 – 18 років                   2992                               2512 

19 – 35років                          2990                           2342 

35 – 50 років                         4004                             3003 

51 і вище років              4130                              3110 

 

Уразливі групи: ВПО/Біженці          63  

                                  Інваліди          709 

                                 Пенсіонери           4160  

  3.В розділі   ІІ Діагностика , частина ІІ Ринок праці доповнити  абзац 1 доповнити  

словами   т.ч. жінок - 1805 , та чоловіків - 1384 ., абзац 2 словами ., в   т.ч. жінок - 1330 , та 

чоловіків - 1020 , абзац 3  в   т.ч. жінок - 1581 , та чоловіків -  1213, та словами  в   т.ч. 

жінок - 1553 , та чоловіків - 1192  . 

4. В розділі  ІІ  Діагностика , в частині Освіта  

 Дитячі садки   

 Маловисківський  ДНЗ «Ромашка» (195 вихованців доповнити  в т.ч.  дівчаток 95, 

хлопчиків-100; 14 педагогічних працівників в т. ч. жінки-14, в т.ч. за віковими групами: 

 35-55р.-10,  55-59р.- 4; 

Маловисківський  ДНЗ «Чебурашка» (180 вихованців доповнити в т.ч.   дівчаток 88, 

хлопчиків-92; 13 педагогічних працівників в т.ч. 13 жінок) в т.ч. за віковими групами: 

 35-55р.-10,  55-59р.- 3. 

 



Школи  доповнити інформацією. 

Маловисківська гімназія  Розподіл за віком жінки чоловіки 

35-55 15 1 

55-59 -  -  

-  60+ -  -  

Маловисківська ЗШ №3  Розподіл за віком жінки чоловіки 

35-55 26 3 

55-59          6            2 

-  60+ 4 -  

Маловисківська ЗШ №4  Розподіл за віком жінки чоловіки 

35-55 18          1 

55-59          4            0 

-  60+ 1 -  

Маловисківська ЗОШ № 3  кількість учнів 735 з них дівчаток- 360, хлопчиків-375. 

Маловисківська ЗОШ № 4  кількість учнів  321  з них дівчаток- 154, хлопчиків- 167. 

Маловисківська  гімназія   кількість учнів   195  з них дівчаток- 10, хлопчиків- 95. 

 Паліївський НВК   кількість учнів   71  з них дівчаток-  34, хлопчиків- 37. 

  Олександрівський  НВК   кількість учнів   39  з них дівчаток-  18, хлопчиків- 21. 

 

5. В розділі  ІІ  Діагностика   , частина Соціальний захист, абзац 1 доповнити   

 в тому числі жінок- 1386, чоловіків - 155; абзац 2 доповнити словами в тому числі жінок- 

1887, чоловіків - 1258; абзац 3 доповнити в тому числі жінок-460 , чоловіків – 798. 

 6.В частині ІІІ Стратегічний аналіз .Слабкі сторони  доповнити  словами : 

 та недостатня відповідність вимогам інклюзивності ; 

 недостатність статистики та адміністративних даних розподілених за статтю стосовно 

усіх сфер соціально-економічного розвитку. 

7.В частині ІІІ Стратегічний аналіз . Загрози  доповнити словами : 

 поглиблення демографічного-гендерного дисбалансу (розрив у очікуваній 

тривалості життя та кількості жінок і чоловіків).  

8.В частині ІІІ Стратегічний аналіз. Можливості  доповнити словами :  

 підтримка проектів технічної допомоги та соціальних проектів у сфері прав людини 

та рівності жінок і чоловіків Міжнародними організаціями.  

9.  В додатку  Додаток 1  Паспорт  Маловисківської міської об᾽єднаної територіальної 

громади в частині  діти дошкільного віку додати : 



в т.ч. дівчаток 393 

в т ч. хлопчиків  409  

діти шкільного віку додати :  

в т.ч. дівчаток 659 

в т ч. хлопчиків 714  

10.Розділ  IV Бачення, місія, стратегічні і операційні  цілі громади, бачення   
  в абзаці 1 доповнити словами  у всьому їх різноманітті; 

 в абзаці 2 Місія  доповнити словами  з увагою до їх віку, стану здоров’я, місця 

проживання;  

 в абзаці 3  Сфери розвитку 2   доповнити  словами  у тому числі молодіжного та 

жіночого; в абзаці 3  Сфери розвитку 3 доповнити  словами з увагою до потреб населення 

різних соціально-демографічних груп.  

11. В  пункті СФЕРА 2 

 Всебічна підтримка сільськогосподарської і несільськогосподарської господарчої 

діяльності, малого та середнього бізнесу в  Стратегічна ціль -доповнити словами  усім 

жінкам і чоловікам, у тому числі з інвалідністю, 

   Операційні ціль 3 

 доповнити словами  з увагою до молодіжного та жіночого підприємництва. 

12.  В пункті  СФЕРА 3   Стратегічна ціль  доповнити словами  з увагою до потреб 

населення різних соціально-демографічних груп.  

Операційна ціль 1 доповнити словами   дітей і молоді, жінок і чоловіків старшого 

віку, осіб з інвалідністю тощо). 

13.В пункті   СФЕРА 5 ,Стратегічна ціль  доповнити словами з урахуванням потреб 

населення різного віку, стану здоров’я, місця проживання.  

Операційна ціль 2доповнити словами з урахуванням вимог інклюзивності.  

14.В розділі  V. План дій . 

Сфера 1. Операційна ціль 2. Застосування принципів енергетичної ефективності у 

громадських будівлях    доповнити словами  у тому числі осіб з маломобільних груп 

населення; 

Сфера 2 Операційна ціль 3. Підтримка створення нових робочих місць, розвитку 

малого та середнього підприємництва, доповнити словами у тому числі молодіжного та 

жіночого., абзац другий доповнити з увагою до жінок та молоді, індикатори доповнити 

словами у тому числі жінок та молоді. 

Сфера  3.Операційна ціль 1.  Доповнити словами гуртки за інтересами, заняття для 

дітей і молоді, старших жінок і чоловіків, осіб з інвалідністю. ,  абзац 4  доповнити  

словами орієнтованих на потреб дівчат та хлопців різного віку, місця проживання, стану 

здоров’я, абзац 5 доповнити словами  незалежно від її статі, місця проживання, рівня 

достатку родини; абзац 6 , підпункт 5 доповнити словами  молодим дівчатам та хлопцям;. 

абзац 6 , підпункт 7 доповнити словами прав людини, рівності жінок і чоловіків, культури 

толерантності та миру; абзац 6 , підпункт 8 доповнити словами  орієнтованих на потреб 

дівчат та хлопців різного віку, місця проживання, стану здоров’я. Індикатори доповнити  

підпунктом 7  Кількість охоплених послугами дівчат та хлопців різного віку, місця 

проживання, стану здоров’я.  

Сфера  3.Операційна ціль 2   абзц. 1 доповнити   словами залучення різних соціально-

демографічних груп ;  абзц. 5  доповнити   словами різного віку, статі, місця проживання, стану 

здоров’я. 
Сфера  4 ІНДИКАТОРИ  

 Після слів  Зростання доходів мешканців,  доповнити  у тому числі жінок та молоді. 

 

Сфера  5. 

Операційна ціль 1. Абзац.1 після  слів  мешканців  доповнити  словами різного віку, статі, місця 

проживання, стану здоров’я; абц.10 доповнити словами важливою є робота щодо попередження та 



реагування на випадки домашнього насильства та насильства за ознакою статі та надання 

комплексної допомоги потерпілим. 

Абзац.11 після слів  створення ЦНАПу  доповнити словами з урахуванням територіальної 

та архітектурної доступності. 

   Абзац 14  після слів  мешканців доповнити  словами  різного віку, статі, місця 

проживання, стану здоров’я. 

Абзац 15  після слів мешканців  доповнити словами різного віку, статі, місця проживання, 

стану здоров’я.  

Абзац 23 після слів надзвичайних ситуацій доповнити  словами  з урахуванням потреб 

осіб з інвалідністю.  

Абзац 24  після слів цивільного захисту населення додати   слова з урахуванням потреб 

осіб з інвалідністю. 

 Додати   абзац. 25 Сформувати ефективний механізм попередження, виявлення та 

реагування на випадки домашнього насильства та насильства за ознакою статі та надання 

необхідної соціально-психологічної допомоги потерпілим. 

  Індикатори:  

Абзац 1 додати   слова   жінок та чоловіків . 

 Абзац 3  додати слова різного віку, статі, місця проживання, стану здоров’я. 

 Додати  абзац 12    Кількість виявлених випадків домашнього насильства та насильства за 

ознакою статі.  

Додати  абзац  13 Кількість соціально-психологічних послуг, які отримали особи потерпілі 

від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. 
 Стратегічна ціль 2. 

 Абзац 1 після слів підтримки мешканцями  доповнити  словами  різного віку, статі, місця проживання, 

стану здоров’я. 

Абзац 4 після слів життя мешканців  доповнити  словами різного віку, статі, місця 

проживання, стану здоров’я, представників вразливих груп (АТО, ВПО, малозабезпечені, 

літні люди, люди з ВІЛ тощо). 

Абзац 5 після слів мешканці доповнити словами різного віку, статі, місця проживання, 

стану здоров’я. 

Індикатори: 

 Абзац.1 після слів   мешканців  доповнити  словами різного віку, статі, місця проживання, 

стану здоров’я, 
 Операційна ціль 3.  
 Абзац 3 доповнити словами  з урахуванням соціальної пріорітетності. 

 

 

 

Секретар    ради                                               Л.Постолюк  
 


