
 

 
 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 14 листопада 2019 року                 № 424 

м. Мала Виска 

Про звіт про виконання міського 

бюджету за січень-жовтень 2019 року. 

 

         Заслухавши інформацію завідувача сектору фінансів відділу фінансів та бухгалтерського 

обліку  виконавчого комітету міської ради Похили Л.В. про офіційний висновок щодо 

перевиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету за 3 квартал 2019 року,  

відповідно до підпункту 1 частини «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 80 Бюджетного кодексу України, виконавчий комітет  міської ради,-  

             

                                                             ВИРІШИВ:   

 

1. Затвердити офіційний висновок щодо перевиконання дохідної частини загального фонду  

Маловисківського міського бюджету за  січень - жовтень 2019 року та подати на розгляд чергової 

сесії міської ради.  

2. Подати на розгляд сесії міської ради звіт про виконання міського бюджету за січень-

жовтень 2019 року,зокрема: 

2.1.Довідка про виконання доходної частини міського бюджету за  3 квартал 2019 року  

згідно з додатком 1; 

2.2.Довідка про виконання видаткової частини міського бюджету за 3 квартал 2019 року  

згідно з додатком 2; 

2.3. Інформацію про використання коштів міського бюджету (пояснююча записка до звіту 

про виконання Маловисківського  міського бюджету за січень-жовтень 2019 року) згідно з 

додатком 3. 

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

строк з дня його прийняття. 

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

питань діяльності виконавчих органів ради  Бакалінського О.М. 

Міський голова                                                                                        Ю.ГУЛЬДАС 

 



 
 У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 14 листопада 2019 року                 № 425 

м. Мала Виска 

 
Про організацію та проведення заходів 

в громаді у листопад – грудні 2019 року 

 

          Відповідно до  статті 38 Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  

Україні», з  метою організації  та  проведення заходів  у Маловисківській  міській 

об’єднаній  територіальній  громаді на  протязі  листопада – грудня 2019  року, 

виконавчий  комітет міської ради 

 

 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити  кошториси  витрат  для  проведення  заходів  на  протязі листопада 

– грудня  2019 року в Маловисківській міській  об’єднаній   територіальній  

громаді, згідно додатків 1 – 4. 

2. Начальнику відділу  культури та   туризму  виконавчого  комітету  

Маловисківської міської  ради  Рижиковій Ю.О., забезпечити підготовку та 

організацію проведення  заходів.  

3. Розпорядникам коштів оплату витрат  на  підготовку  та  проведення   заходів  у  

листопаді – грудні  2019 року , провести з бюджетних асигнувань, відповідно  

до  кошторису витрат, що  додаються. 

4. Контроль за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника голови 

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

 
 

Міський голова                                                                          Ю. ГУЛЬДАС 

 
 

 

 

 

 

 



 
   Додаток 1 

                                                                                                            до рішення виконкому 

  від 14.11.2019 р.№ 425 

 

Кошторис витрат  

для відзначення  Дня Гідності і свободи 

в Маловисківській міській 

об’єднаній територіальній громаді 

21 листопада 2018 року 
 

№ 

з/п 

                                Найменування видатків Витрати 

 (тис. грн.) 

Розпорядник 

коштів 

1 

 

Квіткова продукція для покладання до 

пам’ятних місць  

500,00 Міська рада 

2 Лампадки, свічки 200,00 Міська рада 

 ВСЬОГО: 700,00  

 

  

 

 

 

 

Керуючий справами                                                                                      Л.ЛИННИК 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Додаток 2 

                                                                                                            до рішення виконкому 

  від 14.11.2019 р.№ 425 
 

Кошторис витрат  

                                 для відзначення  Дня пам’яті жертв голодоморів  

                           та політичних репресій  в Маловисківській міській  

                                        об’єднаній територіальній громаді 

23 листопада 2019 року 
 

№ 

з/п 

                                Найменування видатків Витрати 

 (тис. грн.) 

Розпорядник 

коштів 

1 

 

Квіткова продукція для покладання до 

пам’ятних місць жертвам голодомору 

1000,00 Відділ 

культури та 

туризму 

2 Лампадки, свічки 200,00 Відділ 

культури та 

туризму 

3 Продукти для організації поминальної 

панахиди (коровай, цукерки, печиво) 

1800,00 Відділ 

культури та 

туризму 

 ВСЬОГО: 3000,00  

 
 

 

 

Керуючий справами                                                                          Л.ЛИННИК 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Додаток 3 

                                                                                                            до рішення виконкому 

  від 14.11.2019 р.№ 425 

 

 

 

Кошторис витрат  

                           на підготовку та організацію проведення заходу для дітей-інвалідів 

                                                         в Маловисківській міській  

об’єднаній територіальній громаді 

3 грудня 2019 року 
 

№ 

з/п 

Найменування видатків Витрати 

 (тис. грн.) 

Розпорядник 

коштів 

1 

 

Матеріали для проведення майстер-

класів та оформлення заходу 

1000,00 Відділ культури та 

туризму 

2 Солодощі, печиво для дітей 1000,00 Відділ культури та 

туризму 

 ВСЬОГО: 2000,00  

 

  

 

 

 

 

Керуючий справами                                                                                         Л.ЛИННИК 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Додаток 4 

                                                                                                            до рішення виконкому 

  від 14.11.2019 р.№ 425 
 

Кошторис витрат  

                                       для відзначення  Дня місцевого самоврядування 

                                                         в Маловисківській міській  

об’єднаній територіальній громаді 

07 грудня 2019 року 
 

№ 

з/п 

                                Найменування видатків Витрати 

 (тис. грн.) 

Розпорядник 

коштів 

1 

 

 Квіткова продукція для  нагородження 500,00 Міська рада 

2 Нагороди, грамоти, подяки, рамки 2000,00 Міська рада 

3 Постер 500,00 Міська рада 

 ВСЬОГО: 3000,00  

 
 
 
 

 

Керуючий справами                                                                               Л.ЛИННИК 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Додаток 5 

                                                                                                            до рішення виконкому 

  від 14.11.2019 р.№ 425 
 

Кошторис витрат  

святкових заходів до відзначення Нового 2020 року 

 
№ 

з/п 

                                Найменування заходів Витрати 

 (тис. грн.) 

Розпорядник 

коштів 

1 

 

Атрибути для новорічних віншувань жителів міста 1400,00 Відділ 

культури та 

туризму 

2 Оформлення сценічних майданчиків для 

проведення заходів 

2000,00 Відділ 

культури та 

туризму 

3 Придбання подарунків, призів, нагород, для 

проведення розваг, конкурсів та привітань. 

22 000.00 Міська рада 

 

4 

 

Придбання солодощів, цукерок для дітей 

 40 000,00 Міська рада 

 

3000.00 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

5 Виготовлення брендованої новорічної, сувенірної 

та поліграфічної  продукції  

45 000,00 Міська рада 

 ВСЬОГО: 113 400,00  

 
 
 
 
 

Керуючий справами                                                                                   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 14 листопада 2019 року                 №  426 

м. Мала Виска 

Про погодження   комплексної  Програми розвитку культури, 

краєзнавства  та   туризму   у Маловисківській міській об’єднаній  

територіальній  громаді на 2020 рік 

 

 

            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  комплексної Програми культури, краєзнавства  та   туризму   у 

Маловисківській міській об’єднаній територіальній  громаді на 2020 рік,  виконавчий комітет 

міської ради  

  

ВИРІШИЛА: 

  

1. Погодити комплексну  Програму розвитку культури, краєзнавства  та   туризму   у 

Маловисківській міській  об’єднаній територіальній   громаді  на  2020 рік  (додається). 

  

2. Подати на чергове засідання міської ради на затвердження. 

3. Маловисківській міській раді при підготовці бюджету ОТГ на 2020 рік врахувати видатки 

на фінансування завдань та заходів Програми, затвердженої пунктом 1 цього рішення. 

  

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

діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. та постійну комісію Маловисківської міської 

ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку (голова 

Прилуцький М.М.) та на постійну комісію з питань культури, молоді  і  спорту (голова  Артишко 

В.В.) 

 

 

  

     Міський голова                                          Ю. ГУЛЬДАС  
  

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 1 

до рішення виконкому   

від 14.11.2019 року № 426 

 

 

 

Комплексна програма  розвитку  культури, краєзнавства  та   туризму   у 

Маловисківській міській об’єднаній територіальній  громаді 

на  2020 рік 

 

1. Загальні положення 
 

1.1. Відділ культури  та туризму Маловисківської міської  ради (далі - відділ), є виконавчим 

органом Маловисківської міської ради, що забезпечує реалізацію державної політики в галузі 

культури та туризму (в сфері бібліотечної справи, естетичного виховання підростаючого покоління 

і жителів громади, туризму, охорони культурної спадщини) на території міської об’єднаної 

територіальної громади.   

1.2. Відділ є підконтрольним та підзвітним Маловисківській міській раді,  підпорядкований 

виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови з питань 

виконавчих органів ради.  

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України,  законами України, постановами 

Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Законами 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого 

самоврядування»,  актами Міністерства культури України, іншими нормативними документами 

органів державної влади і місцевого самоврядування, Статутом Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади,  рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями 

міського голови, даним Положенням і іншими нормативними актами. 

1.4. Структура та чисельність відділу затверджується міською  радою.  

1.5. Програма сприятиме вирішенню проблем у сфері культури  громади, розвитку духовності 

українського  суспільства, формування цілісної культурно – національної ідентичності,забезпечить 

подальший розвиток аматорського  мистецтва, збереження  культурної спадщини громади, 

створення  нової  культурної атмосфери; організацію значимих культурних подій.  

1.6.  З  метою  приведення  у  відповідність до  чинного  законодавства  роботи у  сфері  надання  

культурно – мистецьких  послуг, керуючих  Законом України  «Про  місцеве  самоврядування  в 

Україні», відповідно  до  Закону  України «Про  культуру», «Про охорону  культурної  спадщини» 

«Про  бібліотеки  та  бібліотечну  справу», рішенням  сесії  Маловисківської  міської  ради від 15  

січня  2016 року № 60  «Про затвердження  рішення  виконавчого комітету міської ради від 

14.01.2016 року № 2»  створено  відділ  культури  та  туризму Маловисківської  міської ради з 

штатною  чисельністю 48 штатних  одиниць, а саме: головний бухгалер, бухгалтер, спеціаліст, 

директор ДШМ, завуч ДШМ, завідуючий господарством ДШМ, прибиральники службових  

приміщень ДШМ – 3, працівник по ремонту приміщень ДШМ, сторожі ДШМ – 2, діловод ДШМ  та  

30  педагогічних  працівників ДШМ, завдуючі  сільськими  клубами – 5, художні керівники – 2, 

прибиральник, сторожі – 4, директор бібліотеки, бібліотекарі – 4.  З  них: чоловіків -14, жінок – 34.  

Мають  вищу  освіту – 22. . Відділ  культури  та  туризму   очолює начальник,  який  призначається  

на  посаду  і  звільняється  з  посади  Маловисківським  міським  головою. Начальнику  відділу  

культури та  туризму  підпорядковані головний  бухгалтер, бухгалтер, методисти, завідуючі 

клубами, бібліотекарі, директор ДШМ.  



1.7. Затверджено   штатний  розпис  структурних  підрозділів відділу  культури  та  туризму  

виконавчого  комітету  Маловисківської  міської  ради  станом  на  01.01.2016  року.  

1.8. Відповідно  до  штатного  розпису  відділ  культури  та  туризму налічує  слідуючі  структурні  

підрозділи: 

- відділ  культури  та  туризму; 

- сільські  будинки  культури – 3 ( Паліївський, Олександрівський та Первомайський); 

- сільські  клуби – 2 (Вишневський та Краснопільський); 

- сільські  бібліотеки – 4 ( Краснопільська,Олександрівська,Паліївська та Первомайська). 

- дитяча  школа  мистецтв. 

1.9.  На  даний  час  у  відділі  культури  та  туризму  є вакансія: 0,5 ставки  бібліотекаря 

Первомайської  сільської  бібліотеки та 0,5 ставки  директора  Первомайського  сільського будинку  

культури.  

1.10. Робота закладів культури громади спрямовується  на адаптацію сфери культури до нових 

соціально-економічних умов.  Від часу  створення об’єднаної територіальної громади збережено 

мережу установ культури і мистецтва, забезпечено підтримку діяльності аматорських колективів.  

1.11. Згідно    з  наказом  начальника  відділу  культури  та  туризму  № 24 - а  від  12  вересня  2019  

року «Про  затвердження  контингенту  учнів»  у  Дитячій  школі  мистецтв встановлено   

контингент  учнів  на  2019 – 2020 навчальний  у  кількості – 235. З  яких: хлопчиків –   95, дівчаток 

– 140.   

 

 
2.Проблеми, на розв’язання  яких  спрямована  Програма.  

 

  2.1   Основне завдання культурної спільноти громади – зберегти і продовжити надбані культурні, 

моральні і духовні цінності, а також створювати сприятливі умови для розвитку нових видів, 

жанрів, способів і засобів творення культурного продукту, без яких суспільство, нація, кожна 

окрема людина не можуть мати перспективи. 

 

   2.2  У функціонуванні  клубних закладів: 

2.2.1 Потребує переоснащення діяльність всіх клубних закладів, бібліотек, дитячої школи мистецтв 

для виконання у повному обсязі відповідних сучасних стандартів. Розроблено  проектно – 

кошторисну  документацію  на  ремонт Вишневського  сільського  клубу на сум – 1099.8  тис. грн. 

та  ремонт  частини  Краснопільського  сільського  клубу на  суму – 485,5 тис. грн. Проте через 

відсутність  коштів  роботи  не  проводились. 

2.2.2 Потребує капітального  ремонту Паліївський  сільський  будинок  культури.  Клубні  заклади  

потребують заміни  сценічного  одягу, поновлення  та  придбання  костюмів для  учасників  

аматорських  колективів, оснащення музичним  обладнанням, заміна вікон. 2.2.3.Відсутність  

транспортного засобу у відділі  культури  та  туризму  для  надання  методичної  допомоги  

сільським  закладам  культури та для  перевезення  учасників  аматорських  колективів з  метою  

ефективної  організації   та  проведення дозвілля населення.  

2.2.4. Потреба  у  створенні, актуалізації  та  подальшій  реалізації культурно – мистецьких  проектів 

з урахуванням історичного  минулого даної  місцевості та  гендерної  рівності  населення.  

 

  2.3  У діяльності  бібліотек: 

2.3.1. Бібліотечні  працівники  працюють  у  режимі  не  повного  робочого  дня, тому  не  надаються  

бібліотечні  послуги  населенню  громади  у  повному  обсязі.  

2.3.2 Продовжує  існувати  проблема  оновлення  фондів  бібліотек, потребують оновлення  

енциклопедії, тлумачні  словники, довідкові видання, тому у  фондах  сільських  бібліотек  

залишається багато  застарілої  галузевої  літератури. 

2.3.3 Без  передплати  на  2019 рік  залишились  всі  бібліотеки. 

2.3.4. Відсутнє  мультимедійне обладнання. У Краснопільській  сільській  бібліотеці  відсутня 

мережа   інтернет  та  ксерокс. 



2.3.5.Потребує оновлення  матеріально – технічна база ( бібліотечні  меблі); 

2.3.6. Потребує  поточного  ремонту  Паліївська  сільська  бібліотека.  

 

2.4. У сфері  охорони  культурної спадщини: 

2.4.1.Виготовлення  облікової  документації для  подальшого  занесення та  вилучення   до  

державного  реєстру об’єктів  культурної  спадщини; 

2.4.2. Виготовлення  охоронних  дошок на  об’єкти  культурної  спадщини  на  території  громади, 

для  подальшого   їх  збереження  та  використання; 

 

2.5. У сфері  туризму:  

2.5.1. Організація  зеленого  туризму на селі, яке б  надавало  для  потенційних  туристів житло, 

забезпечення  харчуванням  та  побутовими  зручностями, для  ознайомлення  з  сільським  

способом  життя;  

2.5.2. Співпраця з Одеським національним університетом з питань розвитку туристичної галузі  

Маловисківської ОТГ  ; 

2.5.3.  Капітальний ремонт  приміщення  - «Маєток поміщиці  Кудашевої». 

 

2.6. У мистецькій освіті:  

2.6.1. Забезпечення  матеріально – технічної бази ДШМ ( музичні інструменти, костюми для 

дитячого хору, мультимедійне оснащення, меблі); 

2.6.2.Своєчасне  забезпечення  навчальною  документацією, методичними  посібниками, нотною 

літературою;  

2.6.3. Придбання  та  ремонт  музичних  музичних інструментів та апаратури.  

 

2.7. Невідповідність матеріально – технічної бази установ  культури і  мистецтва  сучасним  

вимогам. 

2.8. Проблеми  залучення  та  закріплення  молодих  фахівців, особливо  на  селі.  

2.9. Слабкий  соціальний  захист  працівників  культури.  

2.10. Відсутність рівного  доступу  людей  з  обмеженими фізичними  можливостями  до  отримання 

культурних   послуг. 

2.11. Недостатній  рівень заробітної  плати працівників культури, відтік  професійних кадрів в інші 

сфери діяльності.  

2.12. Відсутність штатних  одиниць , необхідних для забезпечення  діяльності  згідно  з  сучасними  

вимогами. 

 

             На часі – великий  пласт роботи щодо збору, вивчення, фіксації, репрезентації кращих    

зразків традиційної народної культури, у тому числі побутової.  Є чимало різного роду і  різного 

обсягу проблем щодо життєдіяльності  аматорського мистецтва, перш за все   оплата творчої праці, 

забезпечення музичними інструментами, транспортом, відповідні   ми комунальними стандартами 

закладів культури 

 

 

                                                   3. Мета Програми 
       Метою Програми є реалізація  державної політики у сфері культури,туризму та  культурної 

спадщини, підвищення ефективності діяльності закладів культури громади, створення сприятливих 

умов для розвитку культурних і творчих ініціатив з урахуванням місцевих особливостей, які 

відповідатимуть потребам  різних  груп  жінок та  чоловіків, дівчат та  хлопців, задоволення 

інтелектуальних та духовних потреб населення, сприяння становленню талановитої мистецької 

молоді,учнів  та  дітей,  підтримка професійної творчої діяльності, реалізація  культурно-

мистецьких заходів. Забезпечення  належного  рівня збереження та використання  об’єктів  

культурної спадщини, розвитку внутрішнього та  в’їзного  туризму.  



      Впровадження  гендерних  аспектів – специфічні соціальні , культурні, економічні, політичні  

характеристики  умов  життя та  потреб  жінок  та  чоловіків.   

      Досягнення  визначеної   мети потребує вирішення наступних питань: 

- забезпечення творчого, інтелектуального, духовного розвитку молоді; 

- сприяння розвитку та  популяризації української  культури як базового фундаменту розвитку 

особистості; 

- створення  належних  умов для здобуття початкової мистецької  освіти; 

- збереження та  популяризація  об’єктів  культурної  спадщини; 

- проведення  перевірки  стану  (інвентаризації) об’єктів  культурної  спадщини; 

- здійснення заходів, спрямованих на розвиток туристичної галузі;  

- розширення мережі туристично-екскурсійних маршрутів;  

- підвищення рівня  професіоналізму працівників галузі; 

- покращення  матеріально – технічної  бази закладів  культури та мистецької освіти; 

- забезпечення  у  закладах  культури контролю щодо виконання у закладах  культури вимог 

пожежної  безпеки, охорони  праці, забезпечення вільного доступу осіб з обмеженими  фізичними  

можливостями. Мета  Програми  є  незмінною  протягом  2020 року  та  не  може  бути  абсолютно  

досяжною.  

 

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

результативності. 

 

Шляхами  розв’язання  проблем Програми є: 

 4.1. Дотримання  вимог законодавства щодо Діяльності  у  сфері  культури: 

- збереження  народних  традицій, звичаїв, обрядів; 

- сприяння  охорони  культурної  спадщини; 

- розвиток туристичної сфери; 

- естетичне  виховання  та  культурний розвиток  дітей. 

4.2. Збереження мережі закладів культури, поліпшення умов і функціонування. 

 4.3.Зміцнення та збереження наявної матеріально-технічної бази закладів культури. 

 4.4. Упровадження ефективних форм, методів і засобів культурно-мистецької діяльності з 

урахуванням  національних традицій; 

 4.5.Визначення та задоволення потреб у кваліфікованих кадрах, підготовка нового покоління 

спеціалістів, підвищення рівня їх професійності; 

 4.6. Проведення  поточних та капітальних ремонтів  будівель закладів культури; 

4.7. Забезпечення  закладів  культури новим обладнанням, технічною апаратурою, комплектами 

костюмів, інструментами тощо; 

4.8.  Поповнення фондів    бібліотек шляхом  комплектування літературою, передплата на 

періодичні видання; 

4.9.  Виявлення обдарованої молоді з наступним направленням до навчальних закладів культури та 

мистецтва всіх рівнів акредитації; 

4.10 Створення та розвиток самодіяльних колективів; 

4.11. Популяризація культурних надбань та духовних цінностей шляхом проведення культурно-

мистецьких  масових  заходів; 

4.12.Участь у обласних та міських   конкурсах, фестивалях, семінарах; 

 4.13. Поліпшення стану збереження історико-культурної спадщини шляхом паспортизації об’єктів 

культурної спадщини; 

 4.14.Забезпечення  якісного туристичного продукту на території Маловисківської ОТГ, шляхом 

створення бази даних приватних садиб, які надають послуги сільського зеленого туризму. 

          Строки та етапи виконання програми  -  2020 рік. 

 

         5. Проведення оцінки соціально-гендерного впливу заходів Програми 

 



                    Гендерна  рівність  є необхідним  елементом  у  реалізації  культурно – мистецького  

рівня людини, яка  передбачає  рівні  права  для  жінок  і  чоловіків, дівчат  і  хлопців  у  участі  у  

всих  сферах  аматорського  мистецтва. Це  дає  рівний  доступ  чоловіків  і  жінок  до участі у 

культурно – мистецьких  заходах  громади. Таким  чином,  у  150   заходах, які  провели  працівники   

клубних  закладів   громади    взяли  участь  752 жінки ( з них -375 дівчаток)  та 148 чоловіків ( з них  

82  хлопця).  Було обслуговано 18037 глядачів, з них: 10030 жінок, 8007 чоловіків.    

 

 199   бібліотечні  заходи  відвідали  1263 користувачі, з  яких: 

 до 15 років: дівчатка – 132, хлопчики -  67;  

у т. ч. до 7 років: дівчатка –  24, хлопчики – 14; 

15 – 17 років: дівчатка – 24, хлопчики – 17; 

18 – 21 рік: дівчата –22 , хлопці -13; 

від 22 років: жінки – 601, чоловіків – 387.  

 

          175 користувачів  мережею  інтернет по сільським бібліотекам: 

   

 службовців – 7  (  жінок -5, чоловіків – 2);  

 вчителі – 6  ( жінок – 6); 

 студенти, учні – 134  ( дівчат – 82, хлопців – 52); 

 інші (пенсіонери, безробітні) – 28 ( жінок – 19, чоловіків – 9). 

  

Дитяча  школа  мистецтв  навчає  235  учнів, з  них: дівчаток – 140, хлопчиків – 95.  

- до 10  років –  117  (дівчат – 69, хлопців – 48); 

- до 15 років -   109   (дівчат – 69, хлопців – 40); 

Дл 17 років -  9   ( дівчат – 1, хлопців – 8). 

 

6. Очікувані результати: 

Виконання заходів програми  забезпечить: 

-  збереження та функціонування діючої мережі закладів культури; 

- підвищення рівня культурного обслуговування громадян громади, розширення спектру    надання 

культурно - дозвіллєвих послуг населенню;  

- високий  рівень  гендерної  культури, 

- відродження та збереження традиційної народної культури;  

- розвиток української культури, концертних програм, фестивального руху, пожвавлення 

культурного туризму;  

 -   зростання кількості туристів, як відвідувачів ; 

-    розвиток сільського зеленого туризму; 

-    створення облаштованої належним чином мережі туристично-екскурсійних маршрутів з 

комплексом обладнаних для відпочинку місць; 

-  збереження  об’єктів  культурної  спадщини; 

-    створення якісного туристичного відпочинку. 

 

                      7.  Обсяги  та  джерела фінансування   Програми. 

Фінансування Програми  буде  здійснюватись за  рахунок  коштів  міського  бюджету та  

власних  коштів  від  наданих  платних  послуг ( батьківська плата за  навчання)  та  інших  джерел  

не  заборонених  чинним  законодавством.  

(додаток №2) 

 

8. Строки та  етапи виконання  Програми розвитку  культури, краєзнавства  та   туризму   у 

Маловисківській міській об’єднаній територіальній  громаді   на  2020 рік 

пропонується реалізувати заходи за такими напрямками протягом  2020 року: 

- створення умов для функціонування базової мережі закладів культури і мистецтва; 



  - підтримка діяльності клубних закладів, створення умов для розвитку аматорської народної 

творчості, традиційного народного мистецтва, збереження нематеріальної культурної спадщини; 

-       забезпечення раціонального й ефективного використання природних, рекреаційних, історико-

культурних туристичних ресурсів; 

-       підвищення якості і розширення асортименту туристично-рекреаційних послуг; 

-  проведення  гендерного  аналізу  соціального, культурного, економічного та інших  характеристик 

умов  життя  чоловіків  та  жінок ( анкетування); 

-       створення сприятливих економіко-правових, організаційних та економічних умов для 

залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в туристично-рекреаційну сферу громади; 

-         впровадження нових туристичних маршрутів і тематичних екскурсійних програм; 

-         підготовка та випуск якісної рекламної продукції та сувенірів; 

-       забезпечення галузі кваліфікованими кадрами перш за все фахівцями туристичного супроводу; 

- прийняття  рішень  за  результатами  гендерних  аналізів  (анкетування) соціальні, культурні, 

економічні, політичні,   та інші  характеристики умов  життя  чоловіків  та  жінок; 

- упровадження ефективних форм, методів і засобів культурно-мистецької діяльності з урахуванням 

місцевих особливостей та  українських традицій. 

 
 

9. Координація та  контроль за  ходом  виконання  Програми.  

 

Забезпечення координації і контролю за ходом виконання Програми, цільовим та 

ефективним використанням коштів покладається на виконавчий комітет міської ради та на постійну 

комісію з питань  освіти, науки, культури, фізкультури та спорту міської ради. 

Звіт відділу культури та туризму про виконання Програми та ефективність реалізації 

заходів щорічно у січні заслуховується на сесії міської ради.     

       Фінансування заходів, передбачених Програмою, буде здійснюватись за рахунок коштів  

міського бюджету та інших джерел відповідно до чинного законодавства, в т.ч. шляхом залучення 

інвестицій. 

 

 

 

Керуючий справами                                                                                                  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 14 листопада 2019 року                 № 427 

м. Мала Виска 

Про погодження Програми  проведення 

Конкурсу міні-проектів розвитку 

Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади (бюджет участі) 

«Майбутнє громади в наших руках»  на 2020-

2022 роки 

 

Відповідно до п.20 ст.3, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з 

метою вирішення місцевих проблем соціально-економічного, культурного розвитку, для 

стимулювання громадської ініціативи   громадських організацій, об’єднань  співвласників  

багатоквартирних будинків для об’єднання трудових та фінансових ресурсів органів влади, 

самоорганізації, розвитку та розповсюдження позитивного досвіду серед мешканців територіальної 

громади,  виконавчий комітет  міської ради,- 

                                                ВИРІШИЛА:   

 

1. Погодити  Програму проведення Конкурсу міні-проектів розвитку Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади (бюджет участі) «Майбутнє громади в наших руках»  на 

2020-2022 роки згідно з додатком (додається). 

 

2. Розробникам Програми подати дане рішення на чергове засідання сесії міської ради для 

затвердження. 

 

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

діяльності виконавчих органів міської ради Бакалінського О.М. та на постійні  комісії  з 

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

Прилуцький М.М.) та житлово-комунального господарства та комунальної власності 

(Бровченко О.Д.).  

 

 

 

Міський голова                                                                                                 Ю.ГУЛЬДАС                                                         

 

 

 

 



 

 

                                                                                               Додаток № 1 

                                                                                                               до рішенням виконкому 

                                                                                                                             від  14.11. 2019 року № 427  
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                                            1.     ПАСПОРТ     ПРОГРАМИ 
 
 
1. 

Назва Програми 

(Назва програми повинна вказувати на її 

специфіку) 

 

Програма проведення Конкурсу 

міні-проектів розвитку  

Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади (бюджет 

участі) 

«Майбутнє громади в наших руках»   

на 2020-2022 роки 
2. Ініціатор розроблення Програми Виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради 
3. Дата, номер і назва розпорядчого документа про 

розроблення Програми 

 

4. Головний розробник Програми Сектор соціально-економічного 

розвитку,інвестицій та проектної 

діяльності відділу ЖКГ 

виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради 

5. Співрозробники Програми  

6. 

Відповідальний виконавець Програми 

 

7. Співвиконавці Програми Громадськість ОТГ,громадські 

організації,підприємства,організації 

ОТГ,ОСБББ, виконавчий комітет 

Маловисківськї міської ради, 

головні розпорядники коштів. 

8. 
Термін реалізації Програми 2020-2022 роки 

9. Мета Програми Метою Програми є створення та 

запровадження ефективної системи 

взаємодії влади та громадськості в 

бюджетному процесі для розвитку 

території та задоволення 

потреб мешканців Маловисківської 

міської об’єднаної територіальної 

громади 10. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних 

для реалізації Програми 

(обсяг фінансування Програми визначається 

щороку у межах наявного фінансового ресурсу) 

всього: (грн.) 

в тому числі: 

-кошти міського  бюджету, (грн.) 

- інші кошти  

- кошти позабюджетних джерел 

 

2020 рік 

 

2021 рік 

 

2022 рік 

300 000,00 320 000,00 320 000,00 

   

300 000,00 320 000,00 320 000,00 

     



11. Очікувані результати виконання Основними результатами, яких 

планується досягти, є: 

створення ефективного механізму 

взаємодії виконавчих органів 

Маловисківської міської ради та 

громадян в бюджетному процесі; 

залучення населення до процесу 

прийняття рішень на місцевому 

рівні; 

формування довіри громадян до 

міської влади; 

підвищення відкритості діяльності 

органів місцевого самоврядування; 

підвищення рівня прозорості 

процесу прийняття рішень шляхом 

надання жителям ОТГ  можливості 

безпосереднього впливу 

на бюджетну політику розвитку 

громади; 

вирішення проблем, які найбільш 

хвилюють жителів міської ОТГ. 

12. Ключові показники ефективності  Відсоток залучення громадськості 

до прийняття рішення на місцевому 

рівні; 

Кількість ініційованих  проектів 

розвитку території; 

Кількість реалізованих проектів; 

Ефективність залучення 

бюджетних коштів для розвитку 

ОТГ; 

Середні витрати на забезпечення 

реалізації одного проекту. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

        В сучасному громадянському суспільстві зросла соціальна активність людей та з’явились 

активісти, які мають бажання долучатись до вирішення проблем суспільства. Зокрема у людей, які 

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

виникають ідеї, як покращити своє місто, село чи вулицю. В той же час, чинне законодавство не дає 

чітких орієнтирів, щодо залучення громадян до процесів місцевого управління та формування 

бюджету, хоча й пропонує деякі механізми, які можуть бути застосовані при залученні громадських 

активістів до процесів управління на місцях (громадські слухання, громадські ради, місцеві 

ініціативи). У той же час, на сьогодні має місце низький рівень довіри до всієї влади, у тому числі і 

до місцевої. Таким чином, соціальна активність суспільства вимагає від Маловисківської міської 

ради створення дієвих інструментів співпраці з власною громадою та долучення громадськості до 

вирішення місцевих проблем. Отже, затвердження Програми проведення Конкурсу міні-проектів 

розвитку Маловисківської об’єднаної територіальної громади (бюджет участі) «Майбутнє громади в 

наших руках»  на 2020-2022 роки сприятиме залученню громадян до бюджетного процесу, 

запровадженню процесу демократичного обговорення та прийняття рішень, у якому звичайні люди 

вирішуватимуть, як розподілити частину міського бюджету, та допоможе зміцнити довіру громадян 

до місцевої влади. 

 

3. Визначення мети програми 

      Організація, забезпечення та проведення конкурсу міні-проектів розвитку Маловисківської 

об’єднаної територіальної громади (бюджет участі) «Майбутнє громади в наших руках», який 

сприяє розвитку громадської активності та ініціатив серед жителів Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади. Метою Програми є створення та запровадження ефективної 

системи взаємодії влади та громадськості в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади.  

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми показники 

результативності 

     Вирішення проблеми здійснюється шляхом розроблення механізму взаємодії виконавчих 

органів Маловисківської  міської ради та громадян в бюджетному процесі із залученням населення 

до процесу прийняття рішень на місцевому рівні та розв’язанням найбільш нагальних проблем 

громади. Виконання Програми розраховано на 2020-2022 роки і передбачає виконання відповідно 

до Положення про проведення Конкурсу «Майбутнє громади в наших руках» (далі – Положення) 

завдань та заходів, визначених цією Програмою 

Основними напрямами діяльності Програми є: 

1. Інформаційно-промоційна кампанія. 

2. Ініціювання  проектів. 

3. Розгляд та перевірка проектів. 

4. Голосування за проекти. 



5. Встановлення результатів та визначення переможців. 

6. Реалізація проектів та порядок звітування. 

 

5. Проведення оцінки соціально-ґендерного впливу заходів Програми 

      На території Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади всього проживають 

13354 особи в т.ч. 7657 осіб зайнятого населення та 3745 осіб пенсійного віку з них 5954 чоловіків і 

7400 жінок. 

     Програма  передбачає створення на території міста механізму взаємодії виконавчих органів 

Маловисківської  міської ради та громадян в бюджетному процесі  із залученням всіх верств 

населення до процесу прийняття  рішень на місцевому рівні та розв’язанням найбільш нагальних 

проблем громади до участь в заходах, та забезпечить потреби  всіх цільових  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(і 

старші) – 7660 чол;особи з обмеженими можливостями – 132 в т.ч. діти до 18 років -69 осіб; 

внутрішньо-переміщені особи - 89 .  

     Для місцевої влади реалізація  даної  Програми  забезпечить можливість  прямої комунікації з  

мешканцями громади,   створить  умови для  участі  всієї громади  в реалізації  управлінських 

рішень щодо розвитку   міста, сільських населених пунктів,громади в цілому.         

         

6.  Очікувані результати виконання програми 

Основними результатами, яких планується досягти, є: 

створення ефективного механізму взаємодії виконавчих органів Маловисківської міської ради та 

громадян в бюджетному процесі; 

залучення населення до процесу прийняття рішень на місцевому рівні; 

формування довіри громадян до міської влади; 

підвищення відкритості діяльності органів місцевого самоврядування; 

підвищення рівня прозорості процесу прийняття рішень шляхом 

надання жителям ОТГ  можливості безпосереднього впливу на бюджетну політику розвитку 

громади; 

вирішення проблем, які найбільш хвилюють жителів ОТГ. 

 

Реалізація зазначених в Програмі заходів сприятиме: 

- комплексному розвитку місцевого самоврядування; 

- розширенню участі населення громади у вирішенні питань місцевого значення, наближенню 

публічної влади до окремого громадянина і населення в цілому; 



- посиленню впливу населення на формування та реалізацію місцевої політики, контролю за 

витрачанням бюджетних коштів і активізацію населення в процесі визначення пріоритетних 

напрямків соціально-економічного розвитку громади. 

7. Обсяги та джерела фінансування програми 

      Обсяг фінансування Програми визначається щороку у межах наявного фінансового ресурсу. 

Виконавчий комітет Маловисківської міської  ради забезпечує організацію та виконання заходів 

відповідно до напрямів діяльності Програми. Кошти Програми використовуються на фінансування 

реалізації міні-проектів, визнаних переможцями,за результатами голосування мешканцями громади 

через бюлетень «Міські Вісті»  

      Головні розпорядники коштів визначаються міською радою серед комунальних підприємств, 

підпорядкованих міській раді, та самостійних структурних підрозділів, за напрямками реалізації 

міні-проектів. 

      Головні розпорядники та розпорядники бюджетних коштів забезпечують ефективне 

використання коштів, виділених на реалізацію проектів-переможців,співпрацюючи протягом часу 

реалізації проекту з авторами. Після реалізації проекту звіт, який включає фото- та інші матеріали, 

розміщується на офіційному сайті Маловисківської міської ради. 

8. Строки та етапи виконання програми 

Строки та етапи викнання Програми викладені у додатку 2 до Програми. 

9. Координація та контроль за ходом виконання програми  

     Виконавчий комітет Маловисківської міської  ради забезпечує організацію, виконання та 

контроль  заходів відповідно до напрямів діяльності Програми.  Головні розпорядники та 

розпорядники бюджетних коштів забезпечують ефективне використання коштів, виділених на 

реалізацію проектів-переможців, співпрацюючи протягом часу реалізації проекту з авторами. Після 

реалізації проекту звіт, який включає фото- та інші матеріали, розміщується на офіційному сайті 

Маловисківської міської  ради. 

 

 
Керуючий справами                                                                                    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 14 листопада  2019 року                                    № 428   

                                                     м. Мала Виска   

  
Про затвердження плану заходів щодо   

відзначення в Маловисківській міській  

об’єднаній територіальній громаді  

Міжнародного дня осіб з інвалідністю 

 
  

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласним планом 

заходів щодо підготовки та відзначення Міжнародного дня осіб з інвалідністю 3 грудня 2019 року 

та з метою підтримки мешканців міської об’єднаної територіальної громади, які мають інвалідність 

та потребують соціального захисту з боку місцевого самоврядування, виконавчий комітет міської 

ради  

  

В И Р І Ш И В:  

  

1. Затвердити план заходів щодо відзначення в Маловисківській міській об’єднаній 

територіальній громаді Міжнародного дня осіб з інвалідністю.  

2. Відповідальним виконавцям забезпечити виконання всіх заходів передбачених планом та 

інформувати про стан виконання плану відділ соціального захисту населення, праці та 

охорони здоров’я виконавчого комітету Маловисківської міської ради.  

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 14 листопада  2019 року                                    № 429   

                                                     м. Мала Виска   

  
Про виділення матеріальної допомоги до  

Міжнародного Дня осіб з інвалідністю   

 
  

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

Маловисківської міської ради сьомого скликання від 22 грудня 2016 року № 448 «Про затвердження 

Програми соціального захисту малозабезпечених верств населення Маловисківської міської ради у 

2017-2020 роках» та з метою підтримки мешканців міської об’єднаної територіальної громади, що 

відносяться до пільгових категорій, які потребують соціального захисту з боку місцевого 

самоврядування, виконавчий комітет міської ради  

  

В И Р І Ш И В:  

  

1. Надати матеріальну допомогу громадянам з інвалідністю Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади до Міжнародного Дня осіб з інвалідністю, згідно 

доданих списків на загальну суму 61 230,00 (Шістдесят одна тисяча двісті тридцять 

гривень 00 коп.).  

  

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 14 листопада 2019 року                                                                                          №  430 

м. Мала Виска 

Про виділення грошової 

допомоги на відшкодування 

компенсації за проїзд окремим 

пільговим категоріям громадян 

на приміських маршрутах, які 

проживають на території 

Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної 

громади 

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

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

Маловисківської міської ради від 22.12.2016 року № 449 « Про затвердження Програми 

відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських 

маршрутах загального користування автомобільним транспортом по Маловисківській міській раді 

на 2017-2020 роки»», виконком 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 9465,89 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 14 листопада  2019 року                                                                                        № 431 

м. Мала Виска 

Про відшкодування вартості  

Проїзду    громадянам,    які  

постраждали          внаслідок  

Чорнобильської  катастрофи,  

які проживають на території 

Маловисківської        міської 

об’єднаної     територіальної 

громади 

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

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

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

захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  на 2017-2020 роки » 

виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

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

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  та мешкають на території громади, згідно 

додатків на загальну суму 636,19 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 14 листопада 2019 року                   № 432   

 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження висновку 

опікунської ради Маловисківської 

міської ради 

 

 

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 листопада 2019 року,   виконавчий 

комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити висновок опікунської ради при виконавчому комітеті Маловисківської міської 

ради про надання дозволу на придбання житлового будинку  гр. Волошину Сергію 

Вадимовичу, 03.11.1986 р.н. його опікуном гр. Олефір Клавдією Іванівною, 30.07.1969 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
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 14 листопада 2019 року        № 433   

 

м. Мала Виска 

 

Про погодження Програми зайнятості населення 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020-2022 роки 

 

 

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

«Про державні цільові програми», Закону України “Про зайнятість населення ” та розглянувши  

розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації,   виконавчий комітет 

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити  Програму зайнятості населення Маловисківської міської ради на 2020 -2022 

роки (далі - Програма ), що додається. 

2. Розробникам Програми  дане рішення затвердити на черговій сесії Маловисківської міської 

ради. 

 

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

діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                   Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 14 листопада 2019 року        № 434   

м. Мала Виска 

 

Про погодження Програми соціального 

захисту малозабезпечених верств 

населення Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 

2020-2022 роки 

 

 

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

«Про державні цільові програми», Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

Україні», Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закону 

України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку 

в Україні», Закону України «Про охорону дитинства», Державної цільової програми «Національний 

план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів», Закону України «Про освіту», Закону України 

«Про дошкільну освіту» та з метою здійснення заходів, спрямованих на посилення соціального 

захисту  про ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю, людей похилого віку, задоволення їх 

життєвих потреб та повсякденних запитів, надання соціальної підтримки та матеріальної допомоги 

та інших малозабезпечених категорій населення,   виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити  Програму соціального захисту малозабезпечених верств населення  

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки  (додається). 

2. Погодити Положення про надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам 

населення (додається). 

3. Розробникам Програми  дане рішення затвердити на черговій сесії Маловисківської міської 

ради. 

4.  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 14 листопада 2019 року        № 435   

 

м. Мала Виска 

 

Про погодження програми 

забезпечення осіб з інвалідністю та 

дітей з інвалідністю технічними 

засобами для використання в 

побутових умовах на 2020 -2022 роки 

 

 

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

“Про державні цільові програми ”, Постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  31  січня  2007  

року  № 106  „ Про  затвердження  Порядку  розроблення  та  виконання  державних  цільових  

програм ”, Постанови «Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів 

технічними та іншими засобами» від 03.12.2009 року № 1301 та з метою забезпечення осіб з 

інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними засобами для використання в побутових умовах,   

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити  Програму забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними 

засобами для використання в побутових умовах на 2020 - 2022 роки (додається). 

2. Погодити Положення про відшкодування витрат на забезпечення осіб з інвалідністю та дітей 

з інвалідністю технічними засобами для використання в побутових умовах на 2020 - 2022 

роки (додається). 

3. Розробникам Програми дане рішення затвердити на черговій сесії Маловисківської міської 

ради. 

4.  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 14 листопада 2019 року                          № 436   

м. Мала Виска 

 

Про погодження Програми та 

Положення  про надання одноразової  

матеріальної допомоги громадянам 

Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 

 2020-2022 роки 

 

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

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закону України «Про забезпечення 

прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», Закону України "Про особливості державної політики 

із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в 

Донецькій та Луганській областях", Законом України “Про державні цільові програми”, з метою 

реалізації додаткових соціальних гарантій для учасників антитерористичної операції (далі АТО), 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування  збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюється шляхом проведення 

операції об’єднаних сил (далі – ООС), членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників АТО, ООС, 

постраждалих учасників Революції Гідності та сімей загиблих під час подій на Майдані, 

матеріальної підтримки малозабезпечених верств населення громади, ветеранів Афганістану, а 

також осіб які проходять довгострокове лікування та проживають на території Маловисківської 

міської об’єднаної територіальної громади,   виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити Програму про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки  (додається). 

2. Погодити Положення про порядок надання одноразової матеріальної допомоги громадянам 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади (додається). 

3. Розробникам Програми  дане рішення затвердити на черговій сесії Маловисківської міської 

ради. 

4.  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 14 листопада 2019 року        № 437   

 

м. Мала Виска 

 

Про погодження 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 

 

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

«Про державні цільові програми», Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

Україні», Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закону 

України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку 

в Україні», Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх 

сімей», Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», Закону України 

«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», 

Закону України «Про охорону дитинства», Бюджетного Кодексу України, Закону України «Про 

автомобільний транспорт»,  Постанови КМУ №  197 від 14.03.2018 року «Деякі питання надання 

пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на 

міських приміських та міжміських маршрутах» та з метою забезпечення права безкоштовного 

проїзду автомобільним транспортом загального користування на приміських та міжміських 

маршрутах в межах Маловисківської ОТГ,   виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити  Програму 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  (додається). 

 

2. Погодити Положення відшкодування компенсації за проїзд окремим пільговим категоріям 

громадян на приміських та міжміських маршрутах загального користування автомобільним 

транспортом по території  об’єднаної територіальної громади (додається). 



 

3. Розробникам Програми  дане рішення затвердити на черговій сесії Маловисківської міської 

ради. 

4.  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 14 листопада 2019 року                     № 438   

 

м. Мала Виска 

 

Про погодження Програми фінансування компенсації 

фізичним особам, які надають соціальні послуги та 

проживають на території Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки 

 

 

Відповідно до  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови КМУ 

від 29.04.2004 року № 558 “Про затвердження Порядку призначення та виплати компенсації особам, 

які надають соціальні послуги”,  Законом України “Про державні цільові програми” та з метою 

соціального захисту громадян, які надають соціальні послуги та проживають на території 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади,   виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити  Програму фінансування компенсації фізичним особам, які надають соціальні 

послуги та проживають на території Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020-2022 роки  (додається). 

2  Розробникам Програми  дане рішення затвердити на черговій сесії Маловисківської міської 

ради. 

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

виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                   Ю. ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 14 листопада 2019 року        № 439   

 

м. Мала Виска 

 

Про погодження Програми соціального 

захисту громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи 

та проживають на території 

Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020-2022 

роки 

 

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

«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,  

Законом України “Про державні цільові програми” та з метою соціального захисту громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та проживають на території Маловисківської 

міської об’єднаної територіальної громади,   виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити  Програму соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи та проживають на території Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020-2022 роки  (додається). 

 

2.  Погодити Положення надання матеріальної допомоги до Дня пам’яті Чорнобильської 

катастрофи (додається). 

 

3. Розробникам Програми  дане рішення затвердити на черговій сесії Маловисківської міської 

ради. 

 

4.  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 14 листопада 2019 року                     №  440 

м. Мала Виска 

 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради    

№ 393 від 17 жовтня 2019 року 

 

 

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», на підставі витягу з протоколу № 11 засідання Комісії з питань 

захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 22 жовтня 2019 року, 

клопотання служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 

06.11.2019 №, виконавчий комітет міської ради, - 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Зняття з соціального супроводу сім’ї гр. Бобейко Антоніни Михайлівни, 18.12.1975р.н., 

Бобейко Віталія Григоровича, 12.12.1981р.н., які проживають з дітьми Бобейко Олександром 

Віталійовичем, 23.04.2003р.н., Бобейко Катериною Віталіївною, 20.01.2004р.н., Бобейко Андрієм 

Віталійовичем, 29.07.2009р.н., Бобейко Веронікою Віталіївною, 29.06.2015р.н.. 

2. Внести зміни до рішення № 393 від 17 жовтня 2019 року та затвердити в новій редакції 

список дітей, які перебувають під соціальним супроводом і опинилися у складних життєвих 

обставинах і проживають на території Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади 

(згідно з додатком № 1). 

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

виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

Міський голова                                               Ю. ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток № 1 

до рішення виконкому 

Маловисківської міської ради від 

14.11.2019 року № 440 
 

 

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

у складних життєвих обставинах і 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. 

Корнєєва Ірина Олександрівна, 

18.06.1986р.н.- мати 

Воротнюк Олександр Олегович, 

06.06.1979р.н.- батько 

Корнєєв Євгеній Олегович, 25.10.2006р.н., 

Воротнюк Михайло Олександрович, 

02.01.2018р.н. 

2. 
Громчук Валентина Андріївна, 

31.07.1998р.н. 

Рак Валентином Руслановичем, 14.02.2017р.н. 

 

 

 

 

Керуючий справами               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 14 листопада 2019 року                     № 441 

м. Мала Виска 

 Про надання Калашнікову Артему 

Володимировичу, 09.06.2011 року 

народження, статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

 

Розглянувши витяг з протоколу засідання Комісії з питань захисту прав дитини  від 22.010.2019 

№ 11, клопотання служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради 

від 06.11.2019 №     та з питання надання Калашнікову Артему Володимировичу, 09.06.2011 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, відповідно 

до письмового звернення гр. Калашнікової Вікторії Анатоліївни, 23.06.1983 року народження, яке 

надійшло до виконавчого комітету Маловисківської міської ради 01 жовтня 2019 року № 19/ОП/1902-К і 

доданих документів, керуючись пп. 6 п. 3, п. 10 Порядку надання статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 

від 05 квітня 2017 року № 268 зі змінами від 11.04.2018 року № 301 «Про затвердження Порядку 

надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 № 1275-р «Про затвердження переліку 

населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, та визнання такими, що 

втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України», п. 3 Порядку провадження 

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

постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866, пп. 4 п. «б» ч. 1 ст. 34 Закону 

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

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати Калашнікову Артему Володимировичу, 09.06.2011 року народження,(свідоцтво про 

народження серії І-НО № 393364 видане 17 червня 2011 року виконавчим комітетом 

Пантелеймонівської селищної ради міста Горлівки Донецької області, про що в Книзі народжень 17 

червня 201 року зроблено відповідний актовий запис за № 38), який зареєстрований у квартирі № 4, 

будинку № 48 по вулиці Виноградна у селищі Пантелеймонівка Центрально-міського району міста 

Горлівки Донецької області, фактично проживає у квартирі   № 18, будинок № 64А, вул. Центральна, 

місто Мала Виска, Кіровоградської області, статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів, у зв’язку з тим, що Калашніков Артем Володимирович, 09.06.2011 року 

народження, зазнав психологічного насильства. 

2. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на начальника служби у 

справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради Захватихату П.В., - контроль за 

виконанням цього 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 14 листопада  2019 року                                                №  442 

 

м. Мала Виска 

 

Про встановлення опіки та призначення 

опікуна і затвердження висновку 

 

 

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

України, ст.ст. 55, 58, 63, 67 Цивільного кодексу України, п.п. 3, 40, 42 Порядку провадження 

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

постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», витягу з протоколу № 11 засідання Комісії з 

питань захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 22 жовтня 2019 

року та клопотання служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради від 6 

листопада 2019 року №                                       «Про доцільність встановлення опіки над Пилипенко 

Максимом Сергійовичем, 19.12.2007р.н., та призначення опікуна», керуючись пп. 4 п. “б” ч. 1 ст. 34 

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

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити опіку над Пилипенко Максимом Сергійовичем, 19.12.2007р.н.. 

2. Призначити опікуном гр. Зизу Любов Іванівну, 21.10.1952р.н. та гр. Зизу Володимира 

Йосиповича, 29.03.1948р.н.. 

3. Начальнику служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету Маловисківської міської 

ради Захватихаті П.В., ознайомити гр. Зизу Любов Іванівну, 21.10.1952р.н. та гр. Зизу Володимира 

Йосиповича, 29.03.194р.н. з умовами встановлення опіки, правами та обов’язками, що виникають 

при встановленні опіки. 

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

виконавчого комітету Маловисківської міської ради на основі витягу з протоколу засідання Комісії 

від 22 жовтня 2019 року № 11, затвердити висновок Комісії з питань захисту прав дитини «Про 

доцільність встановлення опіки над Пилипенко Максимом Сергійовичем, 19.12.2007р.н. і 

призначити опікуна, гр. Зизу Любов Іванівну, 21.10.1952р.н. та гр. Зизу Володимира Йосиповича, 

29.03.1948р.н.» (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 

 

 

 



 

 

 

Додаток № 1 

до рішення виконкому міської ради  

від 14.11.2019 року № 442 

 

 

ВИСНОВОК 

Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради 

про доцільність встановлення опіки над Пилипенко Максимом Сергійовичем, 19.12.2007р.н. і 

призначити опікуна, гр. Зизу Любов Іванівну, 21.10.1952р.н. 

та гр. Зизу Володимира Йосиповича, 29.03.1948р.н. 

 

На засіданні комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради від 22 жовтня 2019 року на підставі письмового звернення  гр. Зизи Любов Іванівни, 

21.10.1952р.н., яке надійшло до виконавчого комітету міської ради 21 жовтня 2019 року № Інд - 

2080 - П, було винесено питання щодо встановлення опіки над Пилипенко Максимом Сергійовичем, 

19.12.2007р.н., який залишився без батьківського піклування і призначення гр. Зизи Любові 

Іванівни, 21.10.1952р.н. та гр. Зизи Володимира Йосиповича, 29.03.1948р.н.. опікунами. 

Громадянка гр. Зиза Любов Іванівна, 21.10.1952р.н., уродженка села Новопавлівка, 

Маловисківського району, Кіровоградської області, Україна. 

Паспорт серії ЕА номер 033854, виданий 22 листопада 1995 року, Маловисківським РВ 

УМВС України в Кіровоградській області. 

Громадянка України. Зареєстрована та проживає за адресою: вул. Б. Хмельницького, 9, м. 

Мала Виска, Кіровоградської області. 

Одружена. Свідоцтво про одруження серії І-АБ номер 234028 видане 25.10.1970 

Маловискіуським Райбюро ЗАГС, Кіровоградської області про що у книзі записів актового стану 

про одруження 25 жовтня 1970 року зроблено відповідний запис за № 122. 

Чоловік гр. Зиза Володимир Йосипович, 29.03.1948р.н.. 

На обліку управління соціального захисту Маловисківської районної державної адміністрації 

не перебуває, державні соціальні допомоги не отримує. 

На обліку Маловисківської районної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості, як 

безробітна не перебуває. 

Пенсіонерка. Сума пенсії у період з 01.04.2019 по 30.09.2019 складає 17214 грн.. 

Відповідно до довідки департаменту інформаційних технологій за обліками МВС громадянка 

України Зиза (Мала) Любов Іванівна, 21.10.1952 року народження уродженка            с. 

Новопетрівка, Маловисківського району Кіровоградської області Україна на території України 

станом на 06.09.2019 не знятої чи не погашеної судимості не має та в розшуку не перебуває. 

Згідно висновку стану здоров’я від 12.09.2019 медичні протипоказання не знайдено.  

Наркологічних, психіатричних захворювань у відповідності з поданою довідкою та сертифікатом не 

виявлено. 

Протипоказання нарколога, психіатра відсутні, що підтверджується відповідним 

сертифікатами. 

У відповідності з довідкою з місця проживання про склад сім’ї від 30.08.2019,                  гр. 

Зиза Любов Іванівна, 21.10.1952р.н. проживає разом з чоловіком гр. Зиза Володимиром 

Йосиповичем, 29.03.1948р.н. за адресою: вул. Б. Хмельницького, 9, м. Мала Виска, Кіровоградської 

області. 

Згідно довідки про реєстрацію місця проживання від 23.09.2019 за № 1972, виданої 

інспектором з питань реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб загального 

відділу виконавчого комітету Маловисківської міської ради, гр. Зиза Любов Іванівна, 2110.1952р.н., 



зареєстрована за адресою: вул. Б. Хмельницького, буд. 9, м. Мала Виска, Кіровоградської області з 

10.04.1974 по теперішній час. 

Відповідно до довідки – характеристики наданої виконавчим комітетом Маловисківської 

міської ради гр. Зизі Любові Іванівні, 21.10.1952р.н., яка проживає за адресою: вул. Б. 

Хмельницького, 9, м. Мала Виска, Кіровоградської області, компрометуючі матеріали відносно гр. 

Зизи Л.І., 21.10.1952р.н. відсутні. 

Громадянин гр. Зиза Володимир Йосипович, 29.03.1948р.н., уродженець міста Мала Виска, 

Кіровоградської області, Україна. 

Паспорт серії ЕА номер 034183, виданий 5 грудня 1995 року, Маловисківським РВ УМВС 

України в Кіровоградській області. 

Громадянка України. Зареєстрована та проживає за адресою: вул. Б. Хмельницького, 9, м. 

Мала Виска, Кіровоградської області. 

Одружений. Свідоцтво про одруження серії І-АБ номер 234028 видане 25.10.1970 

Маловискіуським Райбюро ЗАГС, Кіровоградської області про що у книзі записів актового стану 

про одруження 25 жовтня 1970 року зроблено відповідний запис за № 122. 

Дружина гр. Зиза Любов Іванівна, 21.10.1952р.н.. 

На обліку управління соціального захисту Маловисківської районної державної адміністрації 

не перебуває, державні соціальні допомоги не отримує. 

На обліку Маловисківської районної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості, як 

безробітна не перебуває. 

Пенсіонер. Сума пенсії у період з 01.04.2019 по 30.09.2019 складає 15151 грн.. 

Відповідно до довідки від 30.09.2019 № 96, наданої ТОВ «Карат», м. Мала Виска,            гр. 

Зиза Володимир Йосипович, 29.03.1948р.н., отримав 4192грн., орендної плати із земельної ділянки 

1,3221га., яка належить йому на праві власності і здана в обробіток. 

Відповідно до довідки департаменту інформаційних технологій за обліками МВС 

громадянин України Зиза Володимир Йосипович, 29.03.1948 року народження уродженець            м. 

Мала Виска Кіровоградської області Україна на території України станом на 06.09.2019 не знятої чи 

не погашеної судимості не має та в розшуку не перебуває. 

Згідно висновку стану здоров’я від 12.09.2019 медичні протипоказання не знайдено.  

Наркологічних, психіатричних захворювань у відповідності з поданою довідкою та сертифікатом не 

виявлено. 

Протипоказання нарколога, психіатра відсутні, що підтверджується відповідним 

сертифікатами. 

У відповідності з довідкою з місця проживання про склад сім’ї від 30.08.2019,                  гр. 

Зиза Володимир Йосипович, 29.03.1948р.н. проживає разом з дружиною гр. Зиза Любов’ю 

Іванівною, 21.10.1952р.н. за адресою: вул. Б. Хмельницького, 9, м. Мала Виска, Кіровоградської 

області. 

Згідно довідки про реєстрацію місця проживання від 23.09.2019 за № 1973, виданої 

інспектором з питань реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб загального 

відділу виконавчого комітету Маловисківської міської ради, гр. Зиза Володимир Йосипович, 

29.03.1948р.н., зареєстрований за адресою: вул. Б. Хмельницького, буд. 9,              м. Мала Виска, 

Кіровоградської області з 12.07.1969 по теперішній час. 

Відповідно до довідки – характеристики наданої виконавчим комітетом Маловисківської 

міської ради гр. Зиза Володимир Йосипович, 29.03.1948р.н., який проживає за адресою: вул. Б. 

Хмельницького, 9, м. Мала Виска, Кіровоградської області, компрометуючі матеріали відносно гр. 

Зизи В.Й., 29.03.1948р.н., відсутні. 

Громадянин Зиза Володимир Йосипович, 29.03.1948р.н., у відповідності зі свідоцтвом про 

право власності на нерухоме майно від 19.07.211, видане виконавчим комітетом Маловисківської 

міської ради, є власником житлового будинку за адресою: вулиця Богдана Хмельницького, буд. 9, 

м. Мала Виска, Кіровоградської області. 

Мотиви встановлення опіки полягають в тому, що малолітній Пилипенко Максим 

Сергійовичем, 19.12.2007р.н., є онуком, який залишилися без батьківського піклування у зв’язку зі 



смертю матері гр. Пилипенко Валентини Володимирівни, 26.08.2019р.н. (свідоцтво про смерть серії 

І-ОЛ № 284115, про що 27.08.2019 Кропивницьким міським відділом державної реєстрації смерті 

Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області складено відповідний 

актовий запис № 2267) та батька гр. Пилипенко Сергія Миколайовича, 25.04.2017 (свідоцтво про 

смерть серії І-ОЛ № 242183, про що 26.04.2017 виконавчим комітетом Соколівської сільської ради 

Кіровоградського району Кіровоградської області складено відповідний актовий запис № 42). 

На підставі заяви гр. Зизи Любові Іванівни, 21.10.1952р.н., яка надійшла до управління з 

питань захисту прав дітей Кіровоградської міської ради 02.09.2019 року «Про тимчасове 

влаштування дитини, яка залишилась без батьківського піклування, Пилипенка М.С. в сім’ї ю Зизи 

Л.І.» і наказу начальника управління з питань захисту прав дітей Кіровоградської міської ради 

служби № 28/лв від 02.09.2019, Пилипенка Максима Сергійовича, 19.12.2007р.н., який залишився 

без батьківського піклування, тимчасово влаштовано до сім’ї гр. Зизи Любові Іванівни, за адресою: 

вул. Б. Хмельницького, 9, м. Мала Виска, Кіровоградської області на проживання та виховання до 

прийняття рішення щодо визначення постійної форми влаштування дитини. 

На підстав рішення виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 09.10.2019 року № 

591 «Про надання статусу», Пилипенко Максим Сергійович, 19.12.2007р.н., набув статусу дитини-

сироти і тимчасово влаштований в сім’ю гр. Зиза Любові Іванівни, 21.10.1952р.н., яка проживає та 

зареєстровані за адресою: вул. Б. Хмельницького, 9, м. Мала Виска, Кіровоградської області. 

Обстеживши умови проживання сім’ї гр. Зизи Л.І., матеріальне забезпечення, статус сім’ї, 

взаємовідносини в сім’ї і відповідні документи. 

Беручи до уваги, матеріальне забезпечення, статус, взаємовідносини між бабою                гр. 

Зизою Л.І., дідом гр. Зизою В.Й. та онуком Пилипенко М.С., враховуючи думку дитини та 

відповідні документи, й те, що опіка та піклування встановлюється з метою забезпечення особистих 

немайнових прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх осіб, а також повнолітніх осіб, які за станом 

здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права та обов’язки. Опікун або піклувальних 

призначаються переважно з осіб, які перебувають у сімейних, родинних відносинах з підопічним, з 

урахуванням особистих стосунків між ними, можливості особи виконувати обов’язки опікуна чи 

піклувальників. 

З умовами встановлення опіки, правами та обов’язками, що виникають при встановленні 

опіки, гр. Зиза Любові Іванівни, 21.10.1952р.н. та гр. Зиза Володимир Йосипович, 29.03.1948р.н., 

ознайомлені. 

Керуючись підпунктом 4 пункту б частини першої статті 34, статтею 40 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в України», статтями 55, 56, 60, 63 Цивільного кодексу України, 

Правилами опіки та піклування, затвердженими наказом Державного комітету України у справах 

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

праці та соціальної політики України від 26.05.1999 року № 34/166/131/88. 

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

вважає за доцільне, встановити опіку над Пилипенко Максимом Сергійовичем, 19.12.2007р.н., та 

призначити опікунів гр. Зизу Любов Іванівну, 21.10.1952р.н., та                   гр. Зизу Володимира 

Йосиповича, 29.03.1948р.н.. 

 

 

Керуючий справами                  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 14 листопада 2019 року                                           № 443 

м. Мала Виска 

 

Про повернення на виховання та 

спільне проживання дітей Несмєлової 

А.М., 11.10.2011р.н., Несмєлова М.М., 

11.10.2011р.н., Несмєлова О.М., 

05.08.2013р.н. до матері                                

гр. Мякішевої А.В., 09.11.1990р.н.. 

 

Розглянувши витяг з протоколу засідання Комісії з питань захисту прав дитини від 

22.010.2019 № 11, клопотання служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради від 06.11.2019 №  та письмове звернення гр. Мякішевої Анжели 

Володимирівни, 09.11.1990р.н., яке надійшло до виконавчого комітету Маловисківської міської ради 21 

жовтня 2019 року № Інд - 2079 - П і доданих документів, керуючись Законами України «Про охорону 

дитинства», «Про забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», Сімейним кодексом України, Цивільним кодексом 

України, п. 3 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом 

прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 

866, пп. 4 п. «б» ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет міської ради, - 

 
ВИРІШИВ: 

1. Повернути на виховання та спільне проживання дітей Несмєлову Анну Михайлівну, 

11.10.2011р.н., Несмєлова Миколу Михайловича, 11.10.2011р.н., Несмєлова Олександра 

Михайловича, 05.08.2013р.н., матері гр. Мякішевій Анжелі Володимирівні, 09.11.1990р.н., яка 

створила за адресою: вул. Чубівка, 11, с. Орловець Городищенського району Черкаської області 

умови для виховання та розвитку дітей і виправила ситуацію, яка склалась у її сім’ї. 

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

виконавчого комітету Маловисківської міської ради на основі витягу з протоколу засідання Комісії 

від 22 жовтня 2019 року № 11, затвердити висновок Комісії з питань захисту прав дитини «Про 

доцільність повернення на виховання та спільне проживання дітей Несмєлову Анну Михайлівну, 

11.10.2011р.н., Несмєлова Миколу Михайловича, 11.10.2011р.н., Несмєлова Олександра 

Михайловича, 05.08.2013р.н., матері гр. Мякішевій Анжелі Володимирівні, 09.11.1990р.н.» (згідно 

додатку 1). 

3. Вважати таким, що втрапило чинність рішення виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради № 386 від 11 жовтня 2019 року «Про доцільність позбавлення батьківських прав гр. 

Мякішевої А.В., 09.11.1990р.н., за ухилення від виконання обов’язків по вихованню дітей та 

затвердження висновку Комісії з питань захисту прав дитини». 

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

діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

Міський голова               Ю. ГУЛЬДАС 



Додаток № 1 

до рішення виконкому міської ради  

від 14.11.2019 року № 443 

 

 

ВИСНОВОК 

Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради 

про доцільність повернення на виховання та спільне проживання дітей 

Несмєлову Анну Михайлівну, 11.10.2011р.н., Несмєлова Миколу Михайловича, 11.10.2011р.н., 

Несмєлова Олександра Михайловича, 05.08.2013р.н., 

матері гр. Мякішевій Анжелі Володимирівні, 09.11.1990р.н. 

 

На засіданні комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради від 22 жовтня 2019 року на підставі письмового звернення            гр. Мякішевої 

Анжели Володимирівни, 09.11.1990р.н., яке надійшло до виконавчого комітету Маловисківскої 

міської ради 21 жовтня 2019 року Інд – 2079 - П, було винесено питання щодо повернення на 

виховання та спільне проживання дітей Несмєлової Анни Михайлівни, 11.10.2011р.н., Несмєлова 

Миколи Михайловича, 11.10.2011р.н., Несмєлова Олександра Михайловича, 05.08.2013р.н., матері 

гр. Мякішевій Анжелі Володимирівні, 09.11.1990р.н., за новою адресою: вул. Чубівка, 11, с. 

Орловець, Городищенського району Черкаської області, де створено умови для виховання та 

розвитку дітей у зв’язку із виправленням ситуації, яка склалась у сім’ї. 

Громадянка Мякішева Анжела Володимирівна, 09.11.1990р.н., уродженка селища 

Онуфрієвка, Кіровоградської області, Україна. 

Паспорт серії ЕВ номер 161838, виданий 15 лютого 2007 року, Онуфрієвським РВ УМВС 

України в Кіровоградській області. 

Громадянка України. Проживає за адресою: вул. Чубівка, 11, с. Орловець, Городищенського 

району Черкаської області. 

Реєстрація відсутня. 

Не одружена. 

Проживає з дітьми Несмєловою Анною Михайлівною, 11.10.2011р.н., Несмєловим Миколою 

Михайловичем, 11.10.2011р.н., Несмєловим Олександром Михайловичем, 05.08.2013р.н. та 

співмешканцем, біологічним батьком дітей гр. Несмєловим Михайлом Віталійовичем, 

15.09.1991р.н.. 

На обліку управління соціального захисту Маловисківської районної державної адміністрації 

не перебуває, державні соціальні допомоги не отримує. 

Працююча. Згідно довідки № 157 від 17.10.2019 гр. Мякішева А.В. з 23.07.2019, працю 

підсобним робітник цеху первинної обробки товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-

рось». 

Сума доходу у період з 23.07.2019 по 30.09.2019 складає 19359 грн.. 

Згідно довідки № 247 від 17.10.2019, гр. Мякішева А.В., 09.11.1990р.н., за психіатричною 

допомогою до лікаря психолога протягом з 19.03.2019 не зверталась. 

Згідно довідки № 252 від 17.10.2019, гр. Мякішева А.В., 09.11.1990р.н., за наркологічною 

допомогою до лікаря нарколога протягом з 19.03.2019 не зверталась. 

Стан здоров’я – задовільний. 

У відповідності з довідкою з місця проживання про склад сім’ї від 16.10.2019,  гр. Мякішева 

А.В. проживає разом з дітьми Несмєловою Анною Михайлівною, 11.10.2011р.н., Несмєловим 

Миколою Михайловичем, 11.10.2011р.н., Несмєловим Олександром Михайловичем, 05.08.2013р.н. 

та співмешканцем, біологічним батьком дітей гр. Несмєловим Михайлом Віталійовичем, 

15.09.1991р.н.. за адресою: вул. Чубівка, 11,                с. Орловець, Городищенського району 

Черкаської області. 



У відповідності з актом потреб сім’ї/особи від 15.10.2019 сім’я гр. Мякішевої А.В. дійсно 

проживає за вказаною вище адресою, у складі матері, трьох дітей та співмешканця, біологічного 

батька дітей. За місцем проживання створено умови для належного виховання та розвитку дітей. 

Ознаки перебування сім’ї у складних життєвих обставинах відсутні.  

Згідно характеристик дітей з навчальних закладів зазначено, що мати та батько приділяють 

увагу навчанню та вихованню дітей, часто приходять до школи, цікавляться навчанням, беруть 

активну участь в житті батьківського комітету, постійно тримають зв’язок із класними керівниками 

дітей. Діти у позашкільний час відвідують різні гуртки. Пропуски у навчанні без поважних причин 

відсутні. 

Беручи до уваги, матеріальне забезпечення, взаємовідносини в сім’ї, враховуючи думку 

батька дітей гр. Несмєлова М.В. та подані документи, й те, гр. Мякішева А.В., виправила та 

усвідомила ситуацію, яка склалась у сім’ї, створила разом з батьком дітей, за новим місцем 

проживання умови для належного виховання та розвитку дітей. 

Керуючись, Законами України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно – 

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», 

Сімейним кодексом України, Цивільним кодексом України,                п. 3 Порядку провадження 

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

постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня                  2008 року № 866,  

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

вважає за доцільне, повернути дітей Несмєлову Анну Михайлівну, 11.10.2011р.н., Несмєлова 

Миколу Михайловича, 11.10.2011р.н., Несмєлова Олександра Михайловича, 05.08.2013р.н., - матері 

гр. Мякішевій Анжелі Володимирівні, 09.11.1990р.н., на виховання та спільне проживання разом з 

біологічним батьком дітей гр. Несмєловим Михайлом Віталійовичем, 15.09.1991р.н. за адресою: 

вул. Чубівка, 11, с. Орловець, Городищенського району Черкаської області. 

 

 

Керуючий справами              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 14 листопада  2019 року                       № 444 

 
Про надання Свірідовій Єлизаветі 

В’ячеславівні, 03.07.2006 року 

народження, статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

 

 

Розглянувши витяг з протоколу засідання Комісії з питань захисту прав дитини  від 22.010.2019 

№ 11, клопотання служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради 

від 06.11.2019 №    та з питання надання Свірідовій Єлизаветі В’ячеславівні, 03.07.2006 року 

народження, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, відповідно 

до письмового звернення гр. Свірідової Олени Вікторівни, 29.04.1980р.н., яке надійшло до виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради 01 жовтня 2019 року № 19/ОП/1899-С і доданих документів, 

керуючись пп. 6 п. 3, п. 10 Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2017 року № 

268 зі змінами від 11.04.2018 року № 301 «Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів», розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 02.12.2015 № 1275-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких 

здійснювалася антитерористична операція, та визнання такими, що втратили чинність, деяких 

розпоряджень Кабінету Міністрів України», п. 3 Порядку провадження органами опіки та піклування 

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

від 24 вересня 2008 року № 866, пп. 4 п. «б» ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради, -  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати Свірідовій Єлизаветі В’ячеславівні, 03.07.2006 року народження, (свідоцтво про 

народження серії І-ЕД № 052255 видане 12 липня 2006 року виконкомом Комісарівської селищної Ради 

Перевальського району Луганської області Україна, про що в Книзі народжень   12 липня 2006 року 

зроблено відповідний актовий запис за № 8), яка зареєстрована у квартирі    № 6, будинку № 9 по вулиці 

Гоголя у селищі Комісарівка Перевальського району Луганської області, фактично проживає у будинку 

№ 7, вул. Першотравнева, село Олександрівка, Маловисківського району, Кіровоградської області, 

статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, у зв’язку з тим, що 

Свірідова Єлизавета В’ячеславівна, 03.07.2006 року народження, зазнала психологічного насильства. 

2. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на начальника служби у справах 

сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради Захватихату П.В., - контроль за виконанням цього 

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   14  листопада  2019 року                                         № 445 

м. Мала Виска 

Про надання дозволу  на проведення  робіт 

по підрізуванню гілок крайнього ряду 

полезахисної лісосмуги та вирубки   

самосійних насаджень породи «Клен 

Американський» та інших порід на 

території Первомайського  старостинського 

округу  Маловисківської міської ОТГ 

   

   Розглянувши клопотання голови СФГ «Кирстя Олексій  Леонідович»  Кирсті Олексія 

Леонідовича від 06 листопада  2019 року вх.№ Інд-2302-П , юридична адреса: с. Первомайське 

Маловисківського район, Кіровоградської області з проханням надати дозвіл на проведення 

підрізуванню гілок крайнього ряду полезахисної лісосмуги  та  вирубки   самосійних насаджень 

породи «Клен Американський» та інших порід протяжністю 570,0 м , яка знаходиться  біля 

земельної ділянки СФГ  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  площею 

45,1000 га, кадастровий № 3523184800:02:000:1439  на території Первомайського старостинського 

округу, згідно план-схеми, враховуючи  те, що самосійні насадження породи «Клен 

Американський» та інших порід  біля полезахисної  лісосмуги із північної сторони нагнуті в 

сторону польової дороги та  вищевказаної  земельної ділянки, чим заважають проїзду 

сільськогосподарської техніки  та проведенню повноцінного обробітку ґрунту, затіняють посіви та 

перешкоджають збору урожаю, беручи до уваги пропозиції комісії при виконавчому комітеті 

міської ради, щодо  доцільності проведення вищевказаних робіт (акт № 28 від 07.11.2019 року), 

відповідно до ст.30, ст.33 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», постанови 

Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року №  1045 «Про затвердження Порядку видалення 

дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», виконавчий комітет  міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В:  

 

1. Надати СФГ «Кирстя Олексій Леонідович» дозвіл на проведення підрізуванню гілок крайнього 

ряду полезахисної лісосмуги  та  вирубки самосійних насаджень породи «Клен Американський» та 

інших порід шириною 3-5 метрів, які знаходяться на земельній ділянці СФГ площею 45,1 га, 

кадастровий № 3523184800:02:000:1439, на території Первомайського старостинського округу 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади, протяжністю  570,0 м.,  із північної  

сторони  лісосмуги, згідно план-схеми.  

2. Попередити голову СФГ «Кирстя Олексій Леонідович»  Кирстю Олексія Леонідовича: 

 - дотримуватися правил безпеки при проведенні вищевказаних робіт; 

            - вищевказані роботи провести до 01.05.2020 року.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  старосту с. Первомайське  Первомайського 

старостинського округу  Маловисківської міської ОТГ Тупаленко  Н.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  14 листопада  2019 року                                         № 446 

м. Мала Виска 

Про надання дозволу  на проведення  робіт 

по підрізуванню гілок крайнього ряду 

полезахисної лісосмуги та вирубки   

самосійних насаджень породи «Клен 

Американський» та інших порід на 

території Первомайського  старостинського 

округу  Маловисківської міської ОТГ 

   

   Розглянувши клопотання голови СФГ «Кирстя Олександр Леонідович»  Кирсті Олександра 

Леонідовича від 06 листопада  2019 року вх.№ Інд-2303-П, юридична адреса: с. Первомайське 

Маловисківського району, Кіровоградської області з проханням надати дозвіл на проведення 

підрізуванню гілок крайнього ряду полезахисної лісосмуги  та  вирубки   самосійних насаджень 

породи «Клен Американський» та інших порід протяжністю 364,5 м., яка знаходиться  біля 

земельної ділянки СФГ, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 

47,3922 га, кадастровий № 3523184800:02:000:1428 на території Первомайського старостинського 

округу, згідно план-схеми, враховуючи те, що самосійні насадження породи «Клен Американський» 

та інших порід, біля полезахисної  лісосмуги із північної сторони нагнуті в сторону польової дороги 

та  вищевказаної  земельної ділянки, чим заважають проїзду сільськогосподарської техніки  та 

проведенню повноцінного обробітку ґрунту, затіняють посіви та перешкоджають збору урожаю, 

беручи до уваги пропозиції комісії при виконавчому комітеті міської ради, щодо  доцільності 

проведення вищевказаних робіт (акт № 29 від 07.11.2019 року), відповідно до ст.30, ст.33 Закону 

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

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

населених пунктах», виконавчий комітет міської ради,- 

 

В И Р І Ш И В:  

 

1. Надати СФГ «Кирстя Олександр Леонідович» дозвіл на проведення підрізуванню гілок 

крайнього ряду полезахисної лісосмуги та вирубки самосійних насаджень породи «Клен 

Американський» та інших порід шириною 3-5 метрів, які знаходяться на земельній ділянці СФГ 

площею 47,3922 га, кадастровий № 3523184800:02:000:1428 на території Первомайського 

старостинського округу Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади, протяжністю  

364,5 м.,  із північної  сторони  лісосмуги, згідно план-схеми.  

2. Попередити голову СФГ «Кирстя Олександр Леонідович» Кирстю Олександра Леонідовича: 

 - дотримуватися правил безпеки при проведенні вищевказаних робіт; 

            - вищевказані роботи провести до 01.05.2020 року.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  старосту с. Первомайське  Первомайського 

старостинського округу   Маловисківської міської ОТГ  Тупаленко  Н.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  14 листопада  2019 року                                         № 447 

м. Мала Виска 

 

Про зміну поштової адреси комплексу будівель 

(склад з холодильними установами та градільнею) 

за адресою: м. Мала Виска вул.Промислова, № 4 

 

             Розглянувши заяву Євзікової Олени Сергіївни, яка проживає в м. 

Кропивницький, вул. Яновського 157 кв. 1, про зміну поштової адреси об'єкту нерухомого 

майна (складу з холодильними установками та градільнею), розташованого за адресою: м. 

Мала Виска, вул. Промислова 4, з метою уточнення місця розташування об’єктів нерухомого 

майна, згідно із графічним адресним планом та у відповідності до Переліку геонімів (назв 

вулиць, проспектів, бульварів, площ, провулків тощо), затвердженого рішенням п’ятнадцятої 

сесії сьомого скликання від 27 листопада 2016 року № 409 «Про затвердження Переліку назв 

вулиць, провулків у населених пунктах Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади», враховуючи технічні документи, керуючись підпунктом 10 пункту «б» статті 30 

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

 

 

В И Р І Ш И В : 

 

            

1. Змінити поштову адресу об”єкту нерухомого майна-комплексу будівель (склад з 

холодильними установами та градільнею), розташованого на земельній ділянці 1447,0 

кв.м.. (відповідно до Свідоцтва на право власності від 19.11.1998 року серія ААН № 

263381) з вул. Промислова, буд.№ 4 на вул.Промислова, буд.№ 4-А.  

2. Рекомендувати заявнику: 

- звернутися до реєстраційної служби для внесення змін до правовстановлюючих документів, 

згідно з чинним законодавством (взамін існуючого): 

- звернутися до бюро технічної інвентаризації для внесення змін до технічної документації. 

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

голови з питань діяльності виконавчих органі 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  14 листопада  2019 року                                                № 448 

м. Мала Виска 

 

Про розгляд заяв громадян щодо надання пільг 

по батьківській платі за відвідування їхніми 

дітьми дошкільного навчального закладу міської 

ради «Ромашка» 

 

 Розглянувши заяви громадян міської територіальної громади з проханням надати пільгу по 

батьківській платі за відвідування їхніми дітьми дошкільного навчального закладу міської ради 

«Ромашка», врахувавши їх сімейний та фінансовий стан, відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 26.08.2002 року №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та 

інтернатних навчальних закладів», Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у 

державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 року № 667, виконком міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1.  Надати пільгу, як учаснику бойових дій,  у розмірі 100 відсотків кожному по батьківській 

платі за відвідування їхніми дітьми дошкільного навчального закладу міськради «Ромашка» на 

період з 1 листопада 2019 року по 1 листопада 2020 року слідуючим громадянам: 

-Балан Володимиру Васильовичу –син Балан Тимур. 

 

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

їхніми дітьми дошкільного навчального закладу міськради «Ромашка» на період з 1 листопада 2019 

року по 1 листопада 2020 року слідуючим громадянам: 

- Скляренко Ії Олександрівні –син Скляренко Артем; 

- Овчаренко-Молочко Вікторії Вікторівні-дочка Овчаренко-Молочко Олександра. 

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  14 листопада  2019 року                                                 № 449 

м. Мала Виска 

 

Про розгляд заяв громадян щодо надання пільг 

по батьківській платі за відвідування їхніми 

дітьми дошкільного навчального закладу міської 

ради «Чебурашка» 

 

 Розглянувши заяви громадян міської територіальної громади з проханням надати пільгу по 

батьківській платі за відвідування їхніми дітьми дошкільного навчального закладу міської ради 

«Чебурашка», врахувавши їх сімейний та фінансовий стан, відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 26.08.2002 року №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та 

інтернатних навчальних закладів», Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у 

державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 року № 667, виконком міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

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

їхніми дітьми дошкільного навчального закладу міськради «Чебурашка» на період з 1 листопада 

2019 року по 1 листопада 2020 року слідуючим громадянам: 

- Ляшенко Ользі Андріївні-дочка Ляшенко Уляна. 

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  14 листопада  2019 року                                                № 450 

 

м. Мала Виска 

 

Про зняття з обліку безхазяйного нерухомого 

майна, розташованого в м.Мала Виска по вул. 

Привокзальна, 46 

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

 

 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. Каплюк Василем Кириловичем, свідоцтво про право 

на спадщину за законом, виконавчий комітет міської ради, 

 

ВИРІІШИВ: 

 

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

власник якої невідомий, нерухоме майно за адресою: м. Мала Виска, вул. Привокзальна, буд. № 46. 

 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 13.12.2018 року № 490 «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.Привокзальна, буд.№ 46, 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 14 листопада 2019 року                                                                               № 451 

 

 

 

Про надання грошової допомоги на 

лікування гр.Нетребенко І.О. 

 

Розглянувши заяву гр. Нетребенко Ірини Олександрівни (паспорт № 002639710 виданий  

03.12.2018 року), яка проживає в м. Мала Виска, вул. Князька, буд.№ 37, з проханням надати 

допомогу їй на лікування, врахувавши скрутний матеріальний стан та діагноз 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 2019-2020 роки, затвердженим рішенням міської ради № 1227 від 25 

жовтня 2018 року, виконавчий комітет Маловисківської міської ради, 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. Нетребенко Ірині Олександрівні грошову допомогу у розмірі 1000,00 ( одна 

тисяча) 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 14 листопада 2019 року                                                                               № 452 

 

 

 

Про надання грошової допомоги на 

лікування гр.Бичанчук І.І. 

 

Розглянувши заяву гр. Бичанчук Алли Степанівни (паспорт ЕА № 182061 виданий  

Маловисківським РВ УМВС України 18.12.1996 року), яка проживає в м. Мала Виска, вул. 

Матусівська, буд.№ 73, з проханням надати допомогу на лікування її чоловіка гр.. Бичанчук І.І., 

врахувавши скрутний матеріальний стан та діагноз 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 

2019-2020 роки, затвердженим рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня 2018 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 14 листопада 2019 року                                                                               № 453 

 

 

 

Про надання грошової допомоги на 

лікування гр.Голуб В.В. 

 

Розглянувши заяву гр. Голуб Віри Василівни (паспорт ЕА № 063605 виданий 

Маловисківським РВ УМВС України 12.03.1996 року), яка проживає в м. Мала Виска, вул. 

Матусівська, буд.№ 35, з проханням надати допомогу їй на лікування, врахувавши скрутний 

матеріальний стан та діагноз 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 2019-2020 

роки, затвердженим рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня 2018 року, виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради, 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. Голуб Вірі Василівні 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 14 листопада 2019 року                                                                               № 454 

 

 

 

Про надання грошової допомоги на 

лікування гр.Прокопенко Т.П. 

 

Розглянувши заяву гр. Прокопенко Тетяни Петрівни (паспорт ЕА № 048691 виданий 

Маловисківським РВ УМВС України 10.02.1996 року), яка проживає в м. Мала Виска, вул. 

О.Ковтуна,буд.№ 42, з проханням надати допомогу їй на лікування, врахувавши скрутний 

матеріальний стан та діагноз 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 2019-2020 

роки, затвердженим рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня 2018 року, виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради, 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. Прокопенко Тетяні Петрівніі грошову допомогу у розмірі 1000,00 ( одна 

тисяча) 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 14 листопада 2019 року                                                                               № 455 

 

 

Про надання грошової допомоги на 

лікування гр.Соловйовій В.В. 

 

Розглянувши заяву гр. Соловйової Валентини Володимирівни (паспорт ЕВ № 337315 

виданий Маловисківським РВ УМВС України 13.06.2013 року), яка проживає в м. Мала Виска, вул. 

40 років Перемоги, буд.№ 20, з проханням надати допомогу їй на лікування, врахувавши скрутний 

матеріальний стан та діагноз 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 2019-2020 

роки, затвердженим рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня 2018 року, виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради, 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. Соловйовій Валентині Володимирівні 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 14 листопада 2019 року                                                                               № 456 

 

 

 

Про надання грошової допомоги на 

лікування гр.Шпак В.В. 

 

Розглянувши заяву гр. Шпак Владислава Володимировича (паспорт № 000146042 виданий  

01.09.2016 року), який проживає в м. Мала Виска, вул. Центральна, буд.№ 57,кВ. 7 з проханням 

надати допомогу йому на лікування, врахувавши скрутний матеріальний стан та діагноз 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 2019-2020 роки, затвердженим рішенням міської ради № 1227 

від 25 жовтня 2018 року, виконавчий комітет Маловисківської міської ради, 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. Шпак Владиславу Володимировичу грошову допомогу у розмірі 1000,00 ( 

одну тисячу) гривень на лікування.  

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

захист». 

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

діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                             Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 від 14 листопада 2019 року                                                                               № 457 

 

 

 

Про надання грошової допомоги на 

лікування гр.Іскандарян Д.Х. 

 

Розглянувши заяву гр. Іскандарян Давід Хачатурович (паспорт ЕВ № 034960 виданий  

Маловисківським РВ УМВС України 23.12.2003 року), який проживає в м. Мала Виска, 

вул.Тобілевича,буд.№ 57, з проханням надати допомогу йому на лікування, врахувавши скрутний 

матеріальний стан та діагноз 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 2019-2020 

роки, затвердженим рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня 2018 року, виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради, 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. Іскандарян Давіду Хачатуровичу грошову допомогу у розмірі 1000,00 ( одну 

тисячу) гривень на лікування.  

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

захист». 

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

діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                             Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 від 14 листопада 2019 року                                                                               № 458 

 

 

 

Про надання грошової допомоги на 

лікування гр.Резепі Н.І. 

 

Розглянувши заяву гр. Резепи Миколи Анатолійовича (паспорт ЕА № 048447 виданий  

Маловисківським РВ УМВС України 10.02.1996 року), який проживає в м. Мала Виска, вул. 9 

Травня, буд.№ 39,  з проханням надати допомогу на лікування його дружини гр.Резепі Надії 

Іванівни, врахувавши скрутний матеріальний стан та діагноз 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 2019-2020 роки, затвердженим рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня 2018 року, 

виконавчий комітет Маловисківської міської ради, 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. Резепі Миколі Анатолійовичу грошову допомогу у розмірі 2000,00 ( дві 

тисячі) гривень на лікування його дружини гр. Резепи Надії Іванівни.  

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 14 листопада 2019 року                                                                               № 459 

 

 

 

Про надання грошової допомоги на 

лікування гр.Джмелюк М.А. 

 

Розглянувши заяву гр. Джмелюк Миколи Андрійовича (паспорт ЕА № 871740 виданий  

Маловисківським РВ УМВС України 26.12.2001 року), який проживає в м. Мала Виска, вул. 

Центральна, буд.№ 134,  з проханням надати допомогу йому на лікування, врахувавши скрутний 

матеріальний стан та діагноз 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 2019-2020 

роки, затвердженим рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня 2018 року, виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради, 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. Джмелюк Миколі Андрійовичу грошову допомогу у розмірі 1000,00 ( одну 

тисячу) гривень на лікування.  

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

захист». 

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

діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                             Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 від 14 листопада 2019 року                                                                               № 460 

 

 

 

Про надання грошової допомоги на 

лікування гр.Звєреву В.С. 

 

Розглянувши заяву гр. Звєрєва Віктора Семеновича (паспорт ЕА № 181780 виданий  

Маловисківським РВ УМВС України 02.12.1996 року), який проживає в м. Мала Виска, вул. 

Є.Маланюка, буд.№ 4,  з проханням надати допомогу йому на лікування, врахувавши скрутний 

матеріальний стан та діагноз 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 2019-2020 

роки, затвердженим рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня 2018 року, виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради, 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. Звєрєву Віктору Семеновичу 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 14 листопада 2019 року                                                                               № 461 

 

 

 

Про надання грошової допомоги на 

лікування гр.Колеснік Л.П. 

 

Розглянувши заяву гр. Колеснік Леоніда Павловича (паспорт ЕА № 012353 виданий  

Маловисківським РВ УМВС України 15.11.1995 року), який проживає в м. Мала Виска, вул. 

Вишнева, буд.№ 22,  з проханням надати допомогу йому на лікування, врахувавши скрутний 

матеріальний стан та діагноз 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 2019-2020 

роки, затвердженим рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня 2018 року, виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради, 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. Колеснік Леоніду Павловичу 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 14 листопада 2019 року                                                                               № 462 

 

 

 

Про надання грошової допомоги на 

лікування гр.Малахатько П.І. 

 

Розглянувши заяву гр. Малахатька Петра Івановича (паспорт ЕА № 011906 виданий  

Маловисківським РВ УМВС України 17.10.1995 року), який проживає в м. Мала Виска, вул. 

Кооперативна, буд.№ 30,  з проханням надати допомогу йому на лікування, врахувавши скрутний 

матеріальний стан та діагноз 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 2019-2020 

роки, затвердженим рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня 2018 року, виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради, 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. Малахатько Петру Івановичу грошову допомогу у розмірі 1000,00 ( одну 

тисячу) гривень на лікування.  

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

захист». 

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

діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                             Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 від 14 листопада 2019 року                                                                               № 463 

 

 

 

Про надання грошової допомоги на 

лікування гр.Самойленко М.М. 

 

Розглянувши заяву гр. Самойленка Миколи Миколайовича (паспорт ЕВ № 362060 виданий  

Маловисківським РВ УМВС України 25.07.2014 року), який проживає в м. Мала Виска, вул. 40 

років Перемоги, буд.№ 106/21,  з проханням надати допомогу йому на лікування, врахувавши 

скрутний матеріальний стан та діагноз 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 2019-2020 

роки, затвердженим рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня 2018 року, виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради, 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. Самойленко Миколі Миколайовичу грошову допомогу у розмірі 1000,00 ( 

одну тисячу) гривень на лікування.  

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

захист». 

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

діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                             Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 від 14 листопада 2019 року                                                                               № 464 

 

 

 

Про надання грошової допомоги на 

лікування гр.Кігім В.В. 

 

Розглянувши заяву гр. Кігім Валентини Володимирівни (паспорт ЕА № 247930 виданий 

Маловисківським РВ УМВС України 31.03.1997 року), яка проживає в м. Мала Виска, вул. 

Севастопольська, буд.№ 14, з проханням надати допомогу їй на лікування, врахувавши скрутний 

матеріальний стан та діагноз 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 2019-2020 

роки, затвердженим рішенням міської ради № 1227 від 25 жовтня 2018 року, виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради, 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. Кігім Валентині Володимирівні грошову допомогу у розмірі 1000,00 ( одну 

тисячу) гривень на лікування.  

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

захист». 

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

діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                             Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 від 14 листопада 2019 року                                                                               № 465 

 

 

Про погодження  Програми фінансового забезпечення 

представницьких витрат та інших заходів, пов’язаних з 

діяльністю Маловисківської міської ради  на  2020 рік 

 

 

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

ст..91 Бюджетного Кодексу України, з метою фінансового забезпечення заходів, пов’язаних з 

діяльністю Маловисківської міської ради та її виконавчих органів, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Погодити Програму фінансового забезпечення представницьких витрат та інших заходів, 

пов’язаних з діяльністю Маловисківської міської ради на  2020 рік  (додається). 

 

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

 

3. Вважати такими, що втратили чинність рішення міської ради  від 27 вересня 2017 року № 

715 « Про затвердження  Програми забезпечення культурно-масових заходів 

Маловисківської міської ради та її виконавчих органів на 2016-2020 роки» та від 29 

листопада 2018 року № 1258 «Про внесення змін до Програми забезпечення культурно-

масових заходів Маловисківської міської ради та її виконавчих органів на 2016-2020 роки». 

 

4. 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 рішення  виконавчого комітету 

                                                                                                    Маловисківської  міської ради   

                                                                                                    від «14» листопада 2019 р.№ 465 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма 

фінансового забезпечення представницьких 

витрат та інших заходів, пов’язаних з 

діяльністю Маловисківської міської ради  на  

2020 рік 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

І.   ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

  

1. 
Назва програми 

 

Програма фінансового забезпечення представницьких витрат 

та інших заходів, пов’язаних з діяльністю Маловисківської 

міської ради  на  2020 рік 

2. 
Ініціатор розроблення 

Програми 
Виконавчий комітет Маловисківської міської ради 

3. 

Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

про розроблення Програми 

Рішення міської ради від 26 вересня 2019 року № 1756 «Про 

затвердження Порядку розроблення, фінансування, 

моніторингу цільових програм Маловисківської міської ради 

та звітності про їх виконання» ; 

Розпорядження міського голови від __жовтня 2019 року № __ 

«Про розроблення Програми фінансового забезпечення 

представницьких витрат та інших заходів, пов’язаних з 

діяльністю Маловисківської міської ради  на  2020 рік». 

4. 
Головний розробник  

програми 
Виконавчий комітет Маловисківської міської ради  

5. Співрозробники  програми 
Відділ фінансів, економіки та бухгалтерського обліку 

Маловисківської  міської ради  

6. 
Відповідальний виконавець 

програми 
Виконавчий комітет Маловисківської міської ради 

7. Співвиконавці Програми 
Виконавчий комітет Маловисківської  міської ради, виконавчі 

органи міської ради, установи, підприємства та організації  

8. Термін реалізації  програми                        2020 рік 

9. Мета Програми 

 Забезпечення належної організації заходів з нагоди свят 

державного, обласного, місцевого значення, урочистих 

заходів до пам’ятних дат та історичних подій, професійних 

свят та інших знаменних дат з урахуванням інтересів всіх 

категорій та верств населення громади; формування єдиної 

нагородної політики, позитивного іміджу Маловисківської 

об’єднаної територіальної громади та налагодження ділових, 

культурних, міжнародних зв'язків, зміцнення авторитету 

органу місцевого самоврядування.                        

10. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, 

всього: 

  

в тому числі: 

350 000,00 грн. 

 

-коштів  міського бюджету 
350 000,00 грн. 

 

- коштів державного 

бюджету 

_ 

 



- коштів позабюджетних 

джерел 
_ 

11. 
Очікувані результати 

виконання 

Виконання Програми дасть змогу забезпечити реалізацію 

завдань соціально-економічного і культурного розвитку 

громади, сприятиме  вирішенню на належному рівні питань, 

що стосуються місцевого самоврядування, розвитку системи 

нагород у громаді, досягнення високого рівня підготовки та 

проведення заходів з відзначення свят та знаменних дат 

державного, обласного та місцевого значення.  

 У довгостроковій перспективі виконання Програми 

сприятиме підвищенню ролі кожного громадянина в 

суспільстві, його участь у політичному, економічному, 

соціальному та суспільному житті 

 

12. 
Ключові показники 

ефективнорсті 

. Фінансове забезпечення виконання представницьких 

функцій органами місцевого самоврядування – 

Маловисківською міською радою, виконавчим комітетом 

Маловисківської міської ради, структурними підрозділами та 

відділами Маловисківської міської ради; 

                     

 

 

ІІ. Проблема,  на  розв’язання  якої  спрямована  програма 

Програма фінансового забезпечення представницьких витрат та інших заходів, 

пов’язаних з діяльністю Маловисківської міської ради на  2020 рік  розроблена 

відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України  "Про місцеве 

самоврядування в Україні".  

На сьогодні у громаді активізувалась робота, спрямована на розвиток місцевого 

самоврядування в Україні, яке є невід’ємною частиною державного устрою, відіграє 

важливу роль у повсякденному житті наших громадян, консолідації громадянського 

суспільства. 

Подальший розвиток і вдосконалення самоврядування, регіональної політики 

буде запорукою збереження миру і злагоди в українському суспільстві, потужним 

стимулом для сталого економічного зростання, підвищення добробуту людей, змін на 

краще в усіх сферах нашого життя. 

Маловисківська міська рада є органом місцевого самоврядування, який 

представляє територіальну громаду міста та 9-ти сільських населених пунктів, 

здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого 

самоврядування. 

Місцеве самоврядування є базовою ланкою, на якій тримається добробут 

територіальної громади, задоволення життєвих інтересів і потреб усіх її членів. Крім 

заходів, передбачених чисельними програмами, виникає необхідність міської ради та 

її виконавчих органів проводити додаткові заходи, які цими програмами не 

передбачені. 

Маловисківська міська об’єднана територіальна громада відповідно до 

встановленого порядку бере участь у відзначенні свят, подій державного, обласного, 

місцевого  значення. В громаді здійснюються заходи, пов'язані з виконанням 



представницьких функцій Маловисківською міською радою, виконавчим комітетом 

міської ради, самостійними структурними підрозділами та відділами Маловисківської 

міської ради; заходи, пов'язані  із заохоченням, відзначенням та стимулюванням 

окремих працівників, трудових колективів та інших осіб, які досягли високого 

професіоналізму і визначних успіхів у виробничій, науковій, меценатській, 

державній, військовій, творчій та інших сферах діяльності, зробили вагомий внесок 

у створення матеріальних і духовних цінностей, або мають інші заслуги перед 

громадою. Заходи потребують фінансового забезпечення з міського бюджету. 

  

 

 

 

ІII. Мета програми 

Програма спрямована на забезпечення виховання  місцевого патріотизму, 

пропагування історичної, культурної спадщини та соціально-економічного 

потенціалу Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади, проведення 

на її території загальнодержавних, обласних, міських свят, інших заходів, створення 

відповідного іміджу при налагодженні ділових, культурних, міжнародних зв'язків, 

зміцнення авторитету органів місцевого самоврядування.      

       Метою Програми є забезпечення належної організації з відзначення державних 

та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою, 

здійснення представницьких та інших заходів, піднесення ролі та авторитету 

видатних громадських діячів, службовців, які внесли суттєвий вклад у розбудову та 

зміцнення територіальної громади з урахуванням потреб та інтересів усіх верств 

населення громади. 

 

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

результативності  
      Основними завданнями Програми є створення організаційних, 

фінансових і матеріально-технічних умов для виконання мети Програми. 

Реалізація програми передбачає тісну взаємодію органів місцевого самоврядування та 

всіх мешканців громади. 

Організація заходів відбувається згідно Указів Президента України «Про 

встановлення днів професійних свят», рішень міської ради та її виконавчого комітету 

і розпоряджень міського голови. 

       Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету. 

Видатки на виконання Програми передбачаються при формуванні показників 

міського бюджету, виходячи з реальних фінансових можливостей у бюджетному 

році. 

        Програма  виконується  протягом  2020 року.  

Виконання Програми буде сприяти підвищенню патріотизму, національної 

свідомості, соціальної активності усіх жителів громади з урахуванням їх потреб та 

пріоритетів, покращенню  соціально - економічного стану Маловисківської громади 

та її іміджу у державі та за кордоном;  дасть змогу забезпечити необхідні умови для 

проведення заходів  загальнодержавного, обласного і місцевого значення, а також  



забезпечити   участь представництва Маловисківської ОТГ в заходах поза її межами;  

забезпечити відзначення та нагородження громадян,  колективів з нагоди свят та за 

досягнуті результати роботи; вшанування пам’яті видатних осіб;  здійснення 

міжнародних зв’язків, встановлення взаємовигідного співробітництва;  вирішення 

інших питань, віднесених до компетенції органів місцевого самоврядування. 

Дод.1,2 

 

V. Проведення оцінки соціально-гендерного впливу заходів Програми 

 

Заходи  даної Програми направлені на забезпечення соціальної рівності, 

конкурентоспроможності громади, зростання її інвестиційної привабливості, 

підвищення результативності місцевих інвестицій.  

Загальна чисельність  населення громади  - 13 354 осіб.  З них 7400 жінок, 5954 

чоловіків. Працездатного населення – 7424 особи,   пенсіонерів – 3870 осіб. Дітей 

дошкільного та шкільного віку -2060 осіб. Співвідношення осіб, що проживають у 

місті та селі : 10530/2824. 

Програма   передбачає як рівні права для жінок і чоловіків, молоді й осіб 

похилого віку, здорових та осіб з особливими потребами, жителів міста й села, так і 

рівні умови для реалізації їхнього права на участь в національному, політичному, 

економічному, соціальному та культурному розвитку та  отриманні рівних винагород 

за результатами участі. 

 

VІ.  Очікувані результати виконання програми: 

 

У результаті виконання Програми очікується досягнення наступних результатів: 

1. Належна організація   офіційних  прийомів,  зустрічей  і супроводу 

делегацій,   відкриття тематичних   виставок,   ярмарків,   конференцій,   круглих   

столів   тощо, в тому числі із врученням цінних подарунків, сувенірів, квітів та інше. 

2.Відзначення на високому рівні державних свят, визначних подій 

держави, які встановлені актами Президента України, Уряду України, обласних 

свят та подій, які проводяться відповідно до розпоряджень голови 

облдержадміністрації та голови обласної ради; міських заходів, що дасть змогу 

залучити громадськість до суспільно-політичного життя та посилить роль кожного 

громадянина в суспільстві.  

3. Відзначення професійних свят,  ювілейних дат та річниць підприємств, 

установ, організацій,  колективів підприємств, установ і організацій та окремих осіб 

за високі трудові здобутки із врученням грамот виконавчого комітету міської ради, 

подяк Маловисківського міського голови, квітів.  

4.  Підвищення рівня організації заходів із вшанування та привітання жителів 

міста,  депутатів  усіх рівнів, видатних осіб, керівників установ та організацій  у 

зв’язку з ювілейними та пам’ятними датами,  державними, професійними та іншими  

святами із врученням грамот виконавчого комітету міської ради, подяк 

Маловисківського міського голови, квітів.  



5. Можливість виплати грошової винагороди нагородженим, лауреатам премії 

імені О.С.Ковтуна в галузі історико-краєзнавчих досліджень,  Почесним громадянам 

міста Малої Виски. 

6. Формування єдиної нагородної політики, виготовлення нагородної та 

друкованої продукції, придбання бланків Почесних грамот, грамот та подяк,  рамок  

для грамот та подяк.  Придбання цінних подарунків, сувенірної та квіткової 

продукціі для урочистих заходів.  

7. Забезпечення технічного обслуговування загальноміських заходів. 

8.  Вшанування пам’яті видатних осіб, колишніх керівників  установ та 

організацій, депутатів (придбання ритуальних вінків, квітів та інше).  

9. Сприяння  розвитку туристичного потенціалу, просуванню бренду міста та 

громади, поширенню  позитивного досвіду, інформації про роботу міської  ради,  

виконавчого комітету  та інших органів місцевого самоврядування,  комунальних 

підприємств, установ. 

10. Належна організація та проведення, або участь у  конкурсах на здобуття 

звання у сфері економічного, соціального та культурного розвитку кращої території, 

кращого спеціаліста, кращого підприємства, установи, організації та колективу.  

  11. Забезпечення представницьких витрат, пов’язаних з прийомом і 

обслуговуванням іноземних представників і делегацій,  делегацій міст-побратимів, 

представників підприємств, установ, організацій інших міст та регіонів України із 

метою встановлення міжнародних зв’язків, взаємовигідного  співробітництва та 

вирішення питань, віднесених до компетенції органів місцевого самоврядування. В 

тому числі видатків на проведення офіційного прийому  представників (сніданок, 

обід, вечеря),  транспортне забезпечення  (придбання ПММ),  заходів культурної 

програми,  придбання, або виготовлення брендованої сувенірної, квіткової, 

друкованої та іншої продукції для представників делегацій, буфетне обслуговування 

під час переговорів та  інше.   

12. Відповідне забезпечення необхідних умов для участі представників міста та 

депутатів міської ради в заходах, які сприяють зміцненню міжнародних відносин, в 

т.ч. поїздках за кордон або в межах України (автотранспортні послуги, видатки  на 

проживання, придбання сувенірної продукції та інше). 

         

VІІ. Обсяги та джерела фінансування Програми  

       

Обсяг фінансування Програми на 2020 рік складає 350 тис. грн. Фінансування 

Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету. Видатки на виконання 

Програми передбачаються при формуванні показників міського бюджету, виходячи з 

реальних фінансових можливостей у бюджетному році.   Дод.4 

 

VІІІ. Строки та етапи виконання Програми 

 

Термін реалізації Програми з 1 січня по 31 грудня 2020 року 
 

 

ІХ. Координація та контроль за ходом виконання  програми  



 

Виконання програми  здійснюється  виконавчим комітетом Маловисківської 

міської ради за рахунок коштів міського бюджету з урахуванням його можливостей у  

бюджетному році.  

Виконавчий комітет  Маловисківської міської ради,  як головний розпорядник 

бюджетних коштів, здійснює також безпосередній контроль за виконанням заходів і 

завдань програми, цільовим та ефективним використання коштів.  

З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів, 

виконавчий комітет Маловисківської міської ради (як відповідальний  виконавець)  

протягом року ініціює внесення змін до програми на підставі даних аналізу щодо 

стану її виконання. 

За підсумками року виконавчий комітет Маловисківської міської ради (як 

відповідальний виконавець) звітує про виконання програми на сесії міської ради.  

 

 

Керуючий справами                                                             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  14 листопада  2019 року                                                №  466 

м. Мала Виска  

  

Про затвердження висновку опікунської 

ради та надання дозволу на влаштування 

до обласної психіатричної лікарні 

недієздатного гр. Бичанчук І. І.,1965 р.н.   

 

           До опікунської ради при виконавчому комітеті Маловисківської міської ради звернулась гр. 

Бичанчук Алла Степанівна, 02.04.1966 року народження, яка мешкає за адресою: вул. 

Матусівська, буд.№ 73, м. Мала Виска і є опікуном свого недієздатного чоловіка гр. Бичанчук 

Івана Івановича, 07.03.1965 року народження, з заявою про надання дозволу на влаштування 

підопічного до Кіровоградської обласної психіатричної лікарні на планове щорічне лікування.    

        Враховуючи вищевикладене, виходячи з інтересів підопічного гр. Бичанчук Івана Івановича, 

керуючись Правилами опіки та піклування, затверджених спільним наказом державного комітету 

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

Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 № 34/166/131/88, керуючись 

пунктом 4 частини “б” статті 34, статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради,   

  

ВИРІШИВ:  

  

1. Затвердити висновок опікунської ради при виконавчому комітеті Маловисківської міської 

ради та надати дозвіл гр. Бичанчук Аллі Степанівні, 02.04.1966 року народження, на 

влаштування недієздатного гр. Бичанчук Івана Івановича, 07.03.1965 року народження до 

Кіровоградської обласної психіатричної лікарні на планове щорічне лікування.  

2. 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 14.11.2019 року № 466 

 

 

ВИСНОВОК 

 

Опікунської ради при виконавчому комітеті Маловисківської міської ради 

про надання дозволу гр.Бичанчук Аллі Степанівні, 02.04.1966 р.н. на 

влаштування недієздатного гр. Бичанчук Івана Івановича, 07.03.1965 р.н.  

 

На засіданні Опікунської ради при виконавчому комітеті Маловисківської міської ради від 05 

листопада 2019 року було розглянуто заяву, яка надійшла до відділу соціального захисту населення, 

праці та охорони здоров’я виконавчого комітету міської ради від гр.. Бичанчук Алли Степанівни, 

02.04.1966 р.н. 

 Було винесено питання про надання дозволу гр.Бичанчук Аллі Степанівні на влаштування до 

обласної психіатричної лікарні її підопічного, недієздатного, гр.. Бичанчук Івана Івановича, 07.03.1965 

р.н. 

На підставі поданих заявницею документів з’ясовано, що гр.Бичанчук Іван Іванович, паспорт ЕА 

№ 182062, виданий Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області 18.12.1996 року, 

зареєстрований за адресою: Мала Виска, вул.Матусівська, № 73. На підставі рішення Маловисківського 

районного суду від 21.11.2013 року гр.. Бичанчук І.І. визнаний недієздатним, а опікуном призначено гр.. 

Бичанчук А.С. 

На  підставі довідки, виданої лікарсько-консультативною комісією від 16.10.2019 року № 108 гр. 

Бичанчук І.І. потребує обстеження в умовах обласної лікарні, періодичного стаціонарного лікування та 

постійного амбулаторного лікування. 

За результатами розгляду поданих документів, виходячи з інтересів підопічного гр.. Бичанчук 

Івана Івановича, керуючись Правилами опіки та піклування, затверджених 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, 

керуючись пунктом 4 частини «б» статті 34, статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  опікунська рада при виконавчому комітеті Маловисківської міської ради надає дозвіл гр.. 

Бичанчук Аллі Степанівні на влаштування для стаціонарного лікування недієздатного гр. Бичанчук 

Івана Івановича, 07.03.1965 р.н. до Кіровоградської обласної психіатричної лікарні. 

 

 

Керуючий справами                                                                                              Л.ЛИННИК 

 

 

 

 

 


