
 

 

 

 

 
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 16 липня 2019 року                                                                               № 257 

 

Про звіт про виконання міського 

бюджету за січень-червень  2019 року 

 
Заслухавши інформацію завідувача сектору фінансів відділу фінансів та 

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

висновок щодо виконання дохідної частини загального фонду міського бюджету за  

січень-травень 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 виконання дохідної частини загального 

фонду   Маловисківського міського бюджету за  січень – червень 2019 року .  
2. Опублікувати це рішення на офіційному сайті міської ради не пізніше ніж у 

десятиденний строк з дня його прийняття. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського 

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

 

 

 
Міський голова                                                                        Ю.ГУЛЬДАС 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 від 16 липня 2019 року                                                                               № 258 

 

 

Про стан виконання Програми 

соціально- економічного і 

культурного розвитку території 

Маловисківської міської ради за 

січень - червень  2019 року  

 

 

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

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

економічного і культурного  розвитку  на  території Маловисківської міської об’єднаної 

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

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 

1. Інформацію про стан виконання Програми соціально-економічного  і 

культурного розвитку Маловисківської міської ради  за січень – червень 2019 року   взяти 

до відома (додатки додаються). 

 

2. Рішення виконавчого комітету  винести на затвердження чергової сесії міської 

ради. 

             3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського 

голови з питань виконавчих органів ради Бакалінського О.М. 

 

 

 

Міський голова                                         Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                         Додаток № 1 

                                                                                                          до рішення виконкому  

від 16.07.2019 року № 258 

 

Інформація 
про хід виконання Програми  соціально - економічного  розвитку  

Маловисківської міської  ради  Маловисківської  міської об’єднаної 

територіальної  громади за  січень -  червень 2019  рік , затверджена 

рішенням сесії від 18.12.2019  року № 1296   

 
 

Рішенням сесії  Маловисківської міської ради  від  18 грудня  2019  року №  1296  

прийнято Програму  соціально - економічного    розвитку  Маловисківської міської ради . 

 Реалізація  програми   здійснюється  шляхом конструктивної співпраці  органу 

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

власності. 

 Провівши детальний аналіз виконання програми соціально-економічного розвитку   

Маловисківської міської ради  необхідно відзначити , що фінансування заходів Програми 

на січень - червень 2019 року   здійснювалась  з урахуванням реальних можливостей  

міського   бюджету та за рахунок коштів державних субвенцій.  

Виконання заходів передбачених  Програмою  соціально-економічного та 

культурного  розвитку  міської ради  в січні- червні  2019  року сприяло вирішенню 

основних проблем громади: забезпечення життєдіяльності основних галузей 

інфраструктури (комунальне господарство, освіта, культура, благоустрій населених 

пунктів), підвищення рівня життя та створення умов для задоволення потреб населення у 

якісних освітніх , культурних, соціальних  послугах,   забезпечення суб’єктами 

господарської діяльності соціальних гарантій в оплаті праці найманим працівникам, 

своєчасна та в повному обсязі виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ, 

забезпечення дієвості і стабільності соціального захисту громадян, забезпечення 

додаткових надходжень до місцевого бюджету, створення  інвестиційної привабливості та 

конкурентоспроможності  території.   

Створення сприятливих умов  щодо інвестиційної  привабливості об’єднаної 

територіальної громади  

З метою створення  позитивного інвестиційного клімату    здійснюються  заходи 

щодо виготовлення містобудівної документації, зокрема   замовлено в інституті 

«Дніпромісто» виготовлення генерального плану міста Мала Виска на суму 900,0 тис. грн. 

На даний час інститутом  проводиться  виготовлення генплану. 

На офіційному сайті міської ради розміщена інформація щодо  вільних приміщень, 

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

Щорічно   розміщується інформація  на «Центрально – інвестиційному  веб- 

порталі»  про  Маловисківську  ОТГ та відомості   стосовно вільних  земельних ділянок у 

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

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

фінансуються за рахунок коштів  ДФРР на 2020 рік  подано 3 проекти на загальну суму 

34 442,6 тис. грн.. в т. ч. : 

 Будівництво очисних споруд в м. Мала Виска Кіровоградської області потужністю 

до 300 м3/добу» - 15989,242 (Державний фонд регіонального розвитку –  14390,318 

тис.грн., Міський бюджет –  1598,924 тис.грн.); 

«Капітальний ремонт даху ЗШ № 4 І-ІІІ ступенів в м. Мала Виска, 

Маловисківського району, Кіровоградської області по вулиці Європейській 



 

,17(коригування)» 1486,001 тис. грн. (Державний фонд регіонального розвитку –  1337,401 

тис.грн., Міський бюджет –  148,600 тис.грн.); 

«Реконструкція водопровідних мереж вулиць міста Мала Виска, с. Заповідне 

(Комсомольське) та с. Вишневе (Ульяновка) Маловисківського району, Кіровоградської 

області (коригування)» - 16967,345 (Державний фонд регіонального розвитку –  15270,610 

тис.грн., Міський бюджет – 1696,735  тис.грн.) 

В січні- червні 2019 року  році  підготовлено проект, який буде реалізовано   за 

рахунок  субвенції з державного бюджету на розвиток інфраструктури  ОТГ   « Придбання 

спецтехніки ( автогрейдера) для комунальних потреб  комунального   підприємства «Мала 

Виска –МКП  на суму  2657,3 тис. грн., в т.ч.  кошти  субвенції – 1957,3 тис. грн. 

Виконавчим комітетом міської ради проводилася   робота щодо отримання коштів  

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

направлено листи  народному  депутату України  Денисенку В.І   від 15.01.2019 р. № 01-

12/1134. 

Відповідно до розпорядження  Кабінету міністрів України  від 5 червня 2019 року 

№ 365 р отримано субвенції з державного бюджету на соціально- економічний розвиток 

окремих територій  250,0 тис. грн.  для придбання комплекту меблів та обладнання  для 

Маловисківської ЗШ № 3  І-ІІІ ст. 

З метою отримання додаткових коштів в рамках загальнодержавної програми  

«Питна вода» виконавчим комітетом міської ради подано  три проекти, які спрямовані  на 

забезпечення населених пунктів  громади якісним  водопостачанням та водовідведенням а 

саме  проект:  

«Будівництво очисних споруд в м. Мала Виска Кіровоградської області потужністю 

до 300 м3/добу» - 15989,242;  

«Реконструкція водопровідних мереж вулиць міста Мала Виска, с. Заповідне 

(Комсомольське) та с. Вишневе (Ульяновка) Маловисківського району, Кіровоградської 

області (коригування)» - 16967,345; 

«Будівництво водопровідної мережі  в м. Мала Виска по вул. Матросова, Осипенка, 

Тобілевича (коригування)-  2085,4 тис. грн.. 

В рамках реалізації проектів міжнародної технічної допомоги  Маловисківська 

міська об’єднана територіальна громада  відібрана  до   участі у проекті  DOBRE 

(Децентралізація приносить кращі результати та ефективність).  

Отримано грант  по проекту  «Закупівля  планшетних ПК  з метою  проведення 

опитування  громадян якості послуг»  на суму 17,7 тис. грн.. 

         В компоненті «Удосконалення послуг розроблено проектну заявку     по 

удосконаленню послуги  водопостачання Маловисківської ОТГ на суму 1068,0 тис. грн..  

Даний проект погоджується центральним офісом проекту. 

          В компоненті  місцевого економічного розвитку  підготовлено та подано на 

погодження проект «Туристичний кластер «Маєток  поміщиків Кудашевих » - інновація 

економічного розвитку  Маловисківської ОТГ»  на суму  737,8 тис. грн.. 

        З метою виконання регуляторної діяльності міською радою та її виконавчими 

органами запроваджено таку організаційну систему: 

           - планування діяльності міської ради та її виконкому з підготовки проектів 

регуляторних актів; 

           -  підготовка проектів регуляторних актів та проведення аналізу їх 

регуляторного впливу; 

- оприлюднення проектів регуляторних актів та аналізу їх регуляторного впливу на 

офіційному сайті Маловисківської міської ради та у районній газеті «Маловисківські 

вісті»; 

- дотримання термінів обговорення проектів регуляторних актів до впровадження 

регуляторної діяльності; 



 

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

регуляторних актів чи вмотивоване їх відхилення; 

- забезпечення інформаційної відкритості з питань державної регуляторної 

політики (шляхом публікації відповідної інформації у районній газеті «Маловисківські 

вісті» та на  офіційному сайті  Маловисківської міської ради; 

- винесення проектів на розгляд сесії міської ради; 

 - забезпеченням широкого доступу до діючих регуляторних актів.    

- здійснення відстежень результативності дій  прийнятих регуляторних актів.  

         Станом на 1 липня 2019 року затверджено зі змінами   план діяльності з підготовки 

проектів  регуляторних актів у сфері  господарської  діяльності на 2019 рік в кількості   12 

регуляторних актів та прийнято 9 регуляторних актів .    

          Виконавчим  комітетом  міської ради особлива увага приділялася здійсненню 

державної регуляторної політики, недопущення прийняття регуляторних актів, які є 

непослідовними або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти, ефективне 

запровадження діючих регуляторних актів, забезпечення публічного обговорення між 

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

прийняття регуляторних актів.                            

В рамках міської програми Конкурс міні-грандів «Майбутнє громади в моїх руках» 

2019 рік – зареєстровано 12 проектів, відібрано 4 на загальну суму 200,0 тис. грн. :  

1. «Креативний багатофункціональний майданчик для малят «Дитячий АРТ 

майданчик» 

2   «Сквер для відпочинку  в центрі села Олександрівка»  

3 «Дворик Кудашева»   

4 «За здоровий спосіб життя»  

На даний час проводиться робота  щодо реалізації даних проектів.  

Територіальний  розвиток міста та регулювання  земельних відносин 

 У звітному періоді   проводилася робота щодо  проведення інвентаризації 

земельних ділянок  на території  Маловисківської громади, здійснюється облік  кількості 

землі , також постійно проводиться робота з фізичними та юридичними особами , які 

використовують  земельні ділянки без правовстановлюючих документів або не за цільвим 

прзначенням. 

Розвиток  житлово - комунального господарства  

КІІ «Мала Виска Водоканал» надає послуги по централізованому водопостачанню 

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

послуги із збирання та вивезення твердих побутових відходів. 

Мережі водопостачання та водовідведення розміщені на 90 вулицях і провулках 

міста і селищ Заповідне (Комсомольське) та Вишневе (Ульянівка), села Паліївка. Всього 

підприємство надає послуги по водопостачанню 3629 абонентам населення і 185 

організаціям і підприємствам. Кількість абонентів постійно зростає. По населенню 

установлено 2925 водолічильників. а це 80,6 відсотків.  

Кількість абонентів у   с.Паліївка - 68, в т.ч.мають лічильники 54 (79,4%) 

                                        с.Заповідне- 79, в т.ч.мають лічильники 36 (45,6%) 

                                        с.Вишневе – 127, в т.ч.мають лічильники 75 (59,1%) 

                                         цукрозавод - 152, в т.ч.мають лічильники 104 (68,4%) 

                                         інші по місту - 3203, в т.ч.мають лічильники 2656 (82,9%) 

На балансі підприємства знаходиться 67,0 кілометрів водопровідної мережі, з них 

59,1 км збудованої в період 1950-2004 роки, тому знос її складає 90%. 7,9 км збудовані з 

2004 року, з них 4,2 км за рахунок державного бюджету - це водопровід по вулицях 9 

Травня,  К.Лібкнехта, Молодіжній, Чехова та Челюскіна. 

Трубопроводи на інших вулицях проведені на умовах дольової участі населення, 

проводиться як нове будівництво, так і заміна старих водогонів, як це було з роблено з 

2002 року по вул..Коротченко, частково по вул..Леніна, провулку Ватутіна, вулицях 



 

Ватутіна, Котовського, частині вулиці Південній, Кооперативній, частково по 

вул..Стаханова та по вул. Кондратюка., 20 років Жовтня, Воровського, частині вулиць 

Жовтневої, Червоноармійеької, Спортивної,  пров.Космонавтів.  

Вода подається з 18 артезіанських свердловин ( в тому числі 7 резервних АС) та 

трьох шахтних колодязів. Також на балансі підприємства є 12 водорозбірних башт з 1964 

року та 2 резервуари по 100 м3. 

Труби прокладені азбестові, стальні, чугунні, пластикові різного діаметру. У зв'язку 

з тим, що мережі водопостачання зношені на 90 %, то мають місце часті пориви мережі, 

які працівники підприємства ліквідують терміново. Ліквідовано пориви по 

вул..Севастопольській, Спортивній, Кондратюка, Привокзальній, Жовтневій, у селищах 

Заповідне та Вишневе. 

Постійно проводиться ремонт водорозбірних вуличних колонок у селищах 

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

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

На протязі року проводяться роботи по заміні насосного та електрообладнання, 

заміні труб на пластикові на артезіанських свердловинах, ремонт насосів.  

Постійно проводиться прибирання  санітарних   зон   артезіанських   свердловин, 

шахтних колодязів та мережі водовідведення. 

За кошти міського бюджету було виконано очистку свердловини по вул. 

Містечковій (Леніна) на суму 60 тис.грн.  

 На даний час проводиться розробка нової кошторисно – проектної документації 

щодо добудови водопровідної мережі по вул..Тобілевича, Осипенка, Матросова м.Мала 

Виска, вул..Береговій с.Мануйлівка. 

За 5 місяців 2019  року реалізовано води 65,1 тис.м3 на суму 1189,5 тис.грн. 

Рівень відшкодування тарифу за водопостачання за 5 місяців 2019 року складає 

78,5%. 

Підприємство здійснює централізоване водовідведення та проводить очистку 

стічних вод на очисних спорудах. Для цього стічні води по 11 вулицях по самотічному 

каналізаційному колектору збираються на каналізаційній насосній станції і по напірному 

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

Загальна протяжність каналізаційної мережі складає 13,3 км.  

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

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

мм. 

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

оглядових колодязів, то працівники підприємства в теплий період року виготовляють 

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

мережах каналізації. Також закупляємо пластикові кришки. 

Потребують капітального та поточного ремонту покрівлі КНС та очисних споруд. 

За 5 місяців 2019 року пропущено стоків 22,7 тис.м3 води на суму 821,2 тис.грн 

Рівень відшкодування тарифу за водовідведення складає 106,8%. 

Підприємство надає послуги із збирання та вивезення твердих побутових відходів. 

Для цього підприємство має спеціально обладнаний транспорт - сміттєвоз, збиранням та 

вивезенням ТПВ займаються водій сміттєвозу та вантажник. 

Кількість абонентів по наданню вказаних послуг складає складає  всього 1860, в 

тому числі: 

- по населенню – 1824; 

- по бюджетним організаціям  

-по іншим споживачам -   44.  

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

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

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



 

За 5 місяців 2019 року  вивезено 1,6 тис.куб.м твердих побутових відходів на суму 

194,4 тис.грн. 

Рівень відшкодування тарифу за вивіз сміття по населенню за 5 місяців  2019 року 

складає 114,3%, всього – 120,2%. 

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

місяців 2019 року з урахуванням доплат до мінімальної зарплати склала 5037,20 гри. на 1 

штатного працівника. Але згідно норм обслуговування штатний розклад на 01.01.2019р. 

складає 55,25 чоловік. 

Всього з міського бюджету надійшло 739,6 тис.грн., використано 466,9 тис.грн., в 

тому числі: 

- очистка свердловини по вул..Леніна- 60,0 т.грн. 

- виготовлення проектно-кошторисної документації  «Будівництво 

водопровідної мережі в м.Мала Виска Кіровоградської області»- 147,1тис.грн. 

- експертиза даної  ПКД – 7,9 тис.грн. 

- придбання лічильників відповідно до програми «ДОБРЕ» -189,4 тис.грн. 

- придбання труб до програми «ДОБРЕ» -62,5 тис.грн. 

 Для забезпечення безперебійного і безаварійного функціонування доріг  в 

Маловисківській  міській об’єднаній територіальній громаді    за січень - червень 2019 

року  за кошти місцевого бюджету проведено поточний ремонт доріг  площею  3,6 тис. м2 

на суму  1146,4 тис. грн. в т.ч. : 

 м. Мала Виска   на суму  891,0  тис. грн. в т. ч.:  

вул Калинова  – 49,1 тис. грн., вул.. Зоряна - 98,3тис. грн.., вул.. Промислова – 149,8 

тис. грн.., вул.. Авіаційна-150,0 тис.грн  ,вул. Центральна – 194,3 тис. грн.. вул. Тобілевича 

– 149,5 тис. грн., вул. Українська – 100,0 тис. грн.. 

с.Паліївка  на суму 149,6 тис. грн.  в т. ч. : 

вул.  Мічуріна – 149,6 тис. грн..  

с.Олександрівка на суму  105,8 тис. грн. в т.ч. вул. Правди – 105,8 тис. грн.. 

Проведено грейдерування  грейдерування вулиць м.Мала Виска та  центрального 

кладовища на суму 62,8 тис. грн. 

 

 Благоустрій  території  та охорона  навколишнього природнього середовища  

 

Комунальним   підприємством   «Мала Виска-МКП»   за січень - червень 2019 року  

було проведено  утримання об’єктів комунальної власності територіальної громади, 

забезпечено  належний  санітарний  стан міста та сіл, благоустрій, та озеленення міста та 

сіл громади, обслуговування нічного вуличного освітлення 

За   6 місяців 2019 року  виконувались роботи а саме розчистка доріг від снігопадів, 

посипка їх піско - соляною сумішшю.  

Проводилися роботи по пониженню крони  дерев, які розташовані на території 

громади. У міському парку проводилась висадка дерев.  

Постійно проводяться  роботи по прибиранню території громади, очищення 

газонів,  вивіз сміття та опалого листя . Прополювання, розпушування та полив квітників, 

скошування газонів, прибирання скошеної трави, тощо.  

Придбано паливно - мастильних матеріалів для безперебійної роботи комунального 

підприємства на суму – 92,0 тис.грн.  

У весняний період проводилися роботи по озелененню парка,клумб на території 

міста,а саме насадження,догляд обробка препаратами від шкідників та підживлення 

добривами  на загальну суму 65,0 тис.грн.  

Постійно проводилася робота  щодо утримання полігону твердих побутових 

відходів у належному стані.   Для проведення вищевказаних робіт  здійснено закупівлю 

дизельного  пального  на суму 24,0 тис.грн.  



 

Постійно проводяться роботи по забезпеченню нічного вуличного освітлення по 

території громади,а саме закупівля енергозберігаючих ламп,світильників на суму 48,0 тис 

грн.  

По вул. Велігіна, Центральній,Спортивній були встановлені  нові  лавки, на їх 

виготовлення   придбано матеріалів  на суму 18,0 тис.грн.   

 Проводилося  утримання кладовища в належному стані, встановленно огорожу на 

кладовищі  в с.Заповідне на суму 15,0 тис. грн.   

 За відповідний період   було закуплено тротуарну бруківку на суму 25,0 тис.грн. та 

заключні договори цивільно – правового характеру на виконання робіт,а саме укладання 

тротуарної бруківки  на алеї по вул. Європейська,та пішохідних переходів по вул. 

Шевченка, вул. Європейська, вул. Велігіна,  вул. Промислова  на суму 186,0 тис. грн.  

Проведено  укладку бетонну по вул. Велігіна на суму 165,0 тис.грн.  

Розпочато роботи на береговій зоні відпочинку встановлено дерев`яну  альтанку на 

водоймі, придбано матерілів  для  впорядкування  території  рекреаційної зони на березі р. 

Вись на суму  220,0 тис. грн та виплачено по договорам цивільно- правового характеру за 

будівельні роботи 25,0 тис. грн. 

 

                Розвиток Освіти  

 

У 2019 році на території Маловисківської міської ради функціонують 5 

загальноосвітніх навчальних закладів. Харчоблоків – 4 (Маловисківська гімназія 

забезпечена буфетною продукцією). Денна вартість харчування за кошти загального 

фонду – 12,5 грн. Станом на червень 2019 року у закладах загальної середньої освіти 

гарячим харчуванням охоплено 733 учнів: 1-4 класи – 601 учнів (з них 77 – пільгових 

категорій), 5-11 класи – 132 учнів (з них – 58 пільгових категорій). 

Для стимулювання кращих освітян встановлено міську педагогічну премію (2,0 тис. 

грн.) імені колишнього директора Маловисківської ЗШ  №3 Г. Перебийніса. Вчителі 

отримують  премію за підготовку учнів до ЗНО та олімпіад в розмірі мінімальної 

заробітної плати.  

Здійснюється преміювання керівників закладів загальної середньої освіти, учні 

яких здобули найбільше призових місць на Всеукраїнських етапах олімпіад та конкурсу-

захисту МАН, здобули найвищі бали на ЗНО, підготували випускників – медалістів, 

переможців обласного етапу конкурсу «Учитель року» та «Вчитель – це поклик душі».  

Найвищою відзнакою учнівської наполегливості, працелюбності, ерудиції та 

вчительської фахової майстерності і професіоналізму є медалі за особливі досягнення у 

навчанні (3 золоті та 1 срібна). У закладах загальної середньої освіти проводиться активна 

робота щодо виявлення юних обдарувань. Робота з обдарованими дітьми вимагає 

максимальних спільних зусиль з боку методистів МК та учителів, і ці зусилля не минають 

марно – з кожним роком збільшується кількість учнів – переможців предметних олімпіад 

(6 призерів обласного етапу) та конкурсів різних рівнів, включаючи конкурс-захист 

науково-дослідницьких робіт МАН (2 призерів обласного рівня). 

          На території Маловисківської ОТГ функціонує 3 заклади дошкільної освіти (з 

них ДНЗ «Ластівка» функціонує в літній період) та 2 НВК «ЗШ І-ІІ ступенів-ДНЗ», в яких 

виховуються 414 дітей. Охоплення дітей від 3 до 6 років дошкільною освітою складає 

91%. Охоплення дітей від 5 до 6 років дошкільною освітою складає 100%. В закладі 

дошкільної освіти «Ромашка» відкрито додаткову групу з короткотривалим перебуванням 

для 15 дітей 5-річного віку. Здійснюються організаційні заходи для відкриття ще однієї 

додаткової групи. Черги до закладів дошкільної освіти немає. 

Рішенням виконавчого комітету Маловисківської міської ради від 13.07.2017 р. 

№200 створена координаційна рада з питань національно-патріотичного виховання 

молоді. Засідання координаційної ради проводиться щоквартально. Останнє засідання 

координаційної ради відбулося 20.03.2019 року.  



 

Рішенням Маловисківської міської ради від 28.02.2019 р. №1373 затверджено 

програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2021 роки. На 

виконання заходів програми передбачено фінансування з міського бюджету в сумі 138 

тис.грн. (на 2019 р. – 38 тис.грн.). 

Команди Маловисківської ОТГ беруть участь в національно-патріотичних 

змаганнях «Захисник Кіровоградщини», Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-

патріотичній грі «Сокіл» («Джура»). 

В підпорядкованих закладах загальної середньої освіти проведено інформаційно-

роз’яснювальну роботу з питань підготовки до проведення ЗНО. Освітні програми в 

закладах освіти виконані в повному обсязі. 

Забезпечено участь педагогічних працівників до проведення ЗНО зі зміною режиму 

їх роботи за основним місцем роботи. 

В 2019 році на базі закладів освіти м. Мала Виска пункти тестування не 

створюються. Організовано безпечне, безкоштовне підвезення випускників шкільними 

автобусами до пунктів ЗНО в м. Новомиргород та м. Кропивницький. 

У 2019 році на території Маловисківської міської ради функціонують 5 закладів 

загальної середньої освіти. Харчоблоків – 4 (Маловисківська гімназія забезпечена 

буфетною продукцією). Денна вартість харчування за кошти загального фонду – 12,5 грн. 

Станом на червень 2019 року у закладах загальної середньої освіти гарячим харчуванням 

охоплено 733 учнів: 1-4 класи – 601 учнів (з них 77 – пільгових категорій), 5-11 класи – 

132 учнів (з них – 58 пільгових категорій). 

          Маловисківська загальноосвітня школа №3 І-ІІІ ступенів визначена опорною 

школою Маловисківського освітнього округу (рішення Маловисківської міської ради від 

31.05.2017 р. №599). Планується в подальшому створити навчально-виховне об’єднання в 

складі опорної школи та філій. Опорна школа має 4 шкільні автобуси, які підвозять 239 

учнів та 12 вчителів. 

Право дітей віком від 2 до 18 років з особливими освітніми потребами, що 

проживають на території Маловисківської ОТГ на здобуття дошкільної та загальної 

середньої освіти забезпечено шляхом проведення «Інклюзивно-ресурсним центром» 

Маловисківської районної ради Кіровоградської області комплексної психолого-

педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження та 

інших заходів, передбачених чинним законодавством України. В 2018-2019 навчальному 

році в закладах загальної середньої освіти Маловисківської міської ради було 

організовано інклюзивне навчання для 12 учнів з залученням практичних психологів, 

вчителів-дефектологів, логопедів та інших фахівців. В інклюзивних класах введено ставки 

асистентів вчителів. 

В 2019 р. на базі підпорядкованих закладів загальної середньої освіти з 03 по 21 

червня працюють 4 пришкільних табори відпочинку. Організовано відпочинок 480 дітей, з 

них 322 дітей пільгових категорій. На харчування дітей в пришкільних таборах виділено 

103,2 тис. грн. з місцевого бюджету.  

Для учнів, які відпочивали у пришкільних таборах відпочинку з денним 

перебуванням, організовано змістовні виховні заходи.  

       Діти здійснили тематичні екскурсії по рідному краю, пізнавальні екскурсії до 

Оникіївського лісгоспу, на Хутір Надія.  

        В пришкільних таборах працювали 6 мовних груп (90 дітей) та 1 профільна 

група (15 дітей), в яких вихователі організовували проектну діяльність, віртуальні 

екскурсії, рухливі ігри відповідно тематики, перегляд анімацій, екскурсії в природу, 

здійснюється дослідницька та практична діяльність, групова робота. 

На  покращення матеріально - технічної бази   закладів освіти було витрачено   

коштів  в сумі 1072,5 тис. грн. в т. ч.: 

   дошкільні навчальні заклади: 



 

ДНЗ «Ромашка» – 19,5тис.грн. (закуплено проектор, ноутбук), а також  придбано 

іграшки для двох дитячих садків на суму 12,0 тис. грн. 

Для Нової української школи для 160 першокласників закуплено  за  рахунок 

міського бюджету  сучасні меблі (індивідуальна нова парта кожному першокласнику). 

 з місцевого бюджету на суму 162,1 тис. грн. 

За кошти  місцевого бюджету  придбано ламінатори, принтери, дошки, шафи на 

суму -  116,0 тис. грн., проведено протипожежні заходи н на суму – 85,0 тис.грн., 

проведено ремонтні роботи   на суму  183,6 тис.грн. та придбано  спортивну форму  на 

суму 13,7 тис.грн. 

заклади загальної середньої освіти: 

В Маловисківській  ЗШ № 3 І-ІІІ ст. (опорна школа) – закуплено мікшерний пульт – 

9,9 тис.грн., синтезатор Ямаха – 13,1 тис.грн., крісло-підйомник  - 149,9 тис.грн., 

Інтерактивний комплекс співфінансування з місцевого бюджету – 29,7 тис. грн.,проведено 

експертизу утеплення будівлі – 7,7 тис.грн. 

По Маловисківська ЗШ № 4 І-ІІІ ст. проведено експертизу кошторису  по проекту   

«Капітальний  ремонт покрівлі  ЗШ № 4  І-ІІІ ст.»  на  суму 7,2 тис.грн. 

Маловисківська гімназія - замінено вікна на металопластикові  на суму 5,0 тис.грн., 

огорожу  на суму 30,2 тис.грн. 

В Паліївському НВК  закуплено меблі для ідальні  на суму 10,0 тис.грн 

Для Олександрівського НВК закуплено  котел Кальвіс на суму – 118,4 тис. грн.. 

    На території Маловисківської ОТГ функціонує Маловисківський ДЮЦ «Вись». 

У закладі функціонує 23 гуртки, де навчаються 580 учнів, з них 3 групи (57 учнів) на базі 

сільських шкіл. Гурткова робота закладу організована за напрямками позашкільної освіти: 

декоративно-ужитковий; художньо-естетичний; гуманітарний; спортивний; науково-

технічний; еколого-натуралістичний; туристично-краєзнавчий. Позашкільною освітою 

охоплено 83% дітей шкільного віку.                                   

 Для  ДЮЦ «Вись»  придбано  інвентар для заняття  боксом на  суму 20,8 тис.грн 

та закуплено  котел  «КТО»  на суму 78,7 тис.грн. 

На черговій сесії Маловисківської міської ради затверджено Положення про 

стипендії Маловисківського міського голови  «Гордість громади» для дітей та молоді. 

Встановлено 20 стипендій для учнів загальної середньої освіти, позашкільних навчальних 

закладів.( сума 32,0). 

 Працівники Маловисківського ДЮЦ «Вись» на час літніх канікул задіяні в роботі 

всіх таборів з денним перебуванням. 

 

 Здоровий спосіб життя, розвиток фізичної культури та спорту  

В підпорядкуванні відділу освіти, молоді та спорту знаходиться 36 спортивних 

споруд усіх видів, в тому числі 1 стадіон з трибунами на 1500 місць, 22 спортивні 

майданчики та футбольні поля і 4 спортивні зали площею не менше 162 м2.  

        Основними видами спорту в місті  є: дзюдо, легка атлетика, волейбол, футбол, 

бокс, настільний теніс. На базі Маловисківського ДЮЦ «Вись» функціонують гуртки 

спортивного напрямку, які відвідують 160 дітей. 

          Рішенням Маловисківської міської ради від 29.11.2018 р. №1260 затверджено 

програму розвитку фізичної культури та спорту на 2018-2020 роки. Постійно виділяються 

кошти на придбання спортивної форми,  м’ячів, тощо. Кращі спортсмени отримують  

премії та нагороджуються грамотами. 

Інформація про переможців змагань розміщується на сайтах міської ради, відділу 

освіти, молоді та спорту, в друкованих ЗМІ. 

Команди Маловисківської ОТГ беруть участь в обласній Спартакіаді, національно-

патріотичних змаганнях «Захисник Кіровоградщини».   



 

Відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної середньої освіти, 

програми «Захист Вітчизни», на завершальному етапі навчання з учнями 11-х класів 

проводяться навчально-польові збори (юнаки). 

          В школах проводяться дні здоров’я, Олімпійський урок, Олімпійський 

тиждень, тиждень фізичної культури і спорту. В позаурочний час проводиться гурткова та 

позакласна робота з учнями. 

 

Розвиток культури та туризму  

    Культурне обслуговування Маловисківської  міської ради  здійснює відділ 

культури та туризму та 4 клубні заклади  : Олександрівський СБК, Паліївський СБК, 

Вишневський СК, Краснопільський СК  та   дитяча школа мистецтв. 

   В  сільських клубних закладах   функціонує 13 клубних формувань,  з них 4 

любительські об’єднання,  9 аматорського мистецтва , в яких  задіяні 103 учасники. 

     При відділі культури та туризму  функціонує  3 колективи : Молодіжна 

театральна студія «Респект», вокального співу « Viva mysik», любительське об’єднання 

«Зорі над Виссю». 

      Протягом І півріччя  2019 року ,  відділом культури та туризму проведено  26 

культурно – масових заходів  ,  обслуговано 5125 чоловік,  клубними закладами громади  

проведено 67 , обслуговано 1557 чоловік. 

      Заходи спрямовані на утвердження патріотизму, духовності і моральності, 

формування національної свідомості населення шляхом відзначення державних свят, 

знаменних та пам’ятних дат з історії України а саме :  

- урочистості  та святкові концерти з нагоди Дня Соборності України,  

Міжнародного жіночого Дня , Дня Конституції України , річниці виведення військ  з 

Афганістану, до  Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; 

-  мітинги та покладання квітів  до  Дня вшанування пам’яті Героїв Небесної 

Сотні,  Героїв Крут, відзначення Шевченківських днів, визволення  Малої Виски  від 

нацистських окупантів,  вшанування учасників бойових дій на території інших держав, 

Дня пам’яті та примирення; 

- автопробіг  до Братських могил   по території  міста та громади до Дня 

пам’яті та примирення у ІІ світовій війні; 

- конкурсно-розважальні програми  для  дітей,  Новорічні ранки, Новорічний 

ранок від міського голови  в місті ,  ігрова програма  з ростовими ляльками  на 

центральній площі міста  Мала Виска «Резиденція  Діда Мороза»; 

-  театралізовані дійства та масове гуляння в місті   «Масляна»,                « 

Проводи зими»; 

-  традиційний  захід  Урочиста церемонія нагородження « Молода людина 

року 2019»; 

-  розважальні програми до  Дня закоханих , до Дня гумору, до Дня молоді; 

- флешмоби  до Дня Вишиванки, « Ми за чисте довкілля»; 

- прийняли участь  ІІV  Центрально – українському  музейно-  туристичному  

фестивалі та Весеукраїнський  міжнародний фестиваль  вокально хорового мистецтва   

«Калиновий спів».     

  За звітний  період проведено роботи на спрямування та покращення матеріально 

технічної бази закладів культури. За рахунок коштів міського бюджету  на загальну суму 

36,2 тис. грн.   придбано для   Олександрівського  СБК - акустичний комплект на суму 

10,4 тис. грн.,  Паліївський СБК-  акустичний комплект  12,0 тис. грн.,  Дитяча школа 

мистецтв – акустично ударна установка на суму  10, 8 тис. грн., Вишневський СК- 

бензокосілка- 3,0 тис. грн.  

Проведено  поточні ремонти:закладів культури на суму  17,3 тис. грн.      

        Контингент  учнів  дитячої  музичної школи  мистецтв на 01.01.2019 р. 

становив 206 учнів.   За звітний період   учні та колективи ДШМ  прийняли участь  ту 



 

конкурсах в м.Кропивницький  :   Всеукраїнський конкурс «Провесінь» ,  обласний  

конкурс  « Паросток» , регіональний конкурс ''Співограй'',   Всеукраїнський фестиваль-

конкурс  «Калиновий спів», Міжнародний конкурс   «Атман»,  «Твоя мрія»; 

в м. Умань: Міжнародний конкурс хореографії ''Квітнева феєрія''; 

м. Київ: Міжнародний фестиваль-конкурс ''Перлина-Фест''; 

м. Помічна – фестиваль дитячої творчості  «Барви Помічної». 

 

Демографічна ситуація та робота з молоддю  

З січня по червень 2019 року проведено 60 профілактичних заходів (рейдів),                  

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

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

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

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

73 сім’ї, з яких 27 сімей у яких виховується 46 дітей, перебувають на обліку Служби, як 

такі що опинились у складних життєвих обставинах. 

Із загальної кількості виявлених дітей; 

- 11 дітей віком до 6 років; 

- 23 дитини віком від 6 до 14 років; 

- 12 дітей віком від 14 до 18 років. 

Протягом І півріччя 2019 року проведено 8 засідань Комісії з прав захисту дітей 

виконавчого комітету міської ради де було розглянуто 38 питань, з яких: 

- 2 питань щодо доцільності позбавлення батьківських прав; 

- 5 питань щодо винесено попереджень за порушення п. 2 ст. 150 Сімейного 

кодексу України; 

- 1 питання щодо визначення місця проживання дитини біля одного із батьків; 

- 2 питання щодо набуття статусу дитини позбавленої батьківського 

піклування; 

- 1 питання щодо доцільності встановлення опіки; 

- 2 питання довлаштування до ПС, ДБСТ; 

- 2 питання виведення дітей з ПС у зв’язку з досягненням повноліття; 

- 3 питання щодо соціального супроводу; 

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

СЖО; 

- 1 питання щодо надання дозволу на придбання нерухомого майна 

неповнолітній дитині; 

- 18 інші питання. 

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

затверджено 20 рішень виконавчим комітетом міської ради, як органом опіки та 

піклування з метою забезпечення (захисту прав дітей різних категорій). 

Подано п’ять позовних заяв щодо позбавлення батьківських прав, по розгляду яких 

винесено три рішення, про позбавлення трьох батьків батьківських прав відносно                   

4 дітей. 

Троє дітей, які набули статусу - дитини, позбавленої батьківського піклування, 

влаштовано до ПС, по четвертій дитині готуються документи на усиновлення. Інші дві 

позовні заяви знаходяться у провадженні суду по яким проводиться розгляд. 

На протязі І півріччя 2019 року під час 19 рейдів (патрулювань), рейдових груп 

громадських місць та місць масового відпочинку людей у темний період доби виявлено                 

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

алкогольні напої, тютюнові вироби, порушували порядок та виражались нецензурною 

лайкою. 

В результаті чого винесено 4 попередження батькам, неповнолітніх за вживання 

алкогольних напоїв у публічних місцях (міському парку). 



 

2 батьків на підставі клопотань Служби поданих до Маловисківського відділу 

поліції притягнуто до адміністративної відповідальності у порядку ст. 184 

Адміністративного кодексу України за ухилення від виконання батьківських обов’язків. 

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

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

супроводу дорослих та вживали алкогольні напої не виявлено. 

В ході обстеження громадських місцях та місцях масового відпочинку людей 

складались відповідні акти за підписами членів рейдової групи. 

Протягом І півріччя 2019 року було перевірено 4 об’єкти торгівлі спиртними 

напоями та тютюновими виробами. Осіб з числа неповнолітніх, малолітніх, яким продано 

спиртні напої, тютюнові вироби не виявлено. 

На протязі І півріччя 2019 року, на території Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади 6 неповнолітніми скоєно ряд злочинів. По яким порушено 

кримінальні провадження по фактам крадіжок та нанесення тілесних ушкоджень. 

Матеріали передано до суду. На даний час проводяться судові провадження по даним 

фактам. 

Діти, які мають право на надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів та території Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади – відсутні. 

Факти відкритих кримінальних проваджень про вчинення злочинів щодо дітей за 

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

психологічного насильства; викрадення або незаконного вивезення за межі України; 

залучення до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань; незаконного утримання, 

у тому числі в полоні у Маловисківському відділі ГУ НП поліції в області по території 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади – відсутні. 

Дітей, яким установлено статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів на території Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади – відсутні. 

Діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, а також дітей, 

постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, на території 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади - відсутні. 

З початку 2019 року у дошкільних закладах та закладах освіти на території міської 

об’єднаної територіальної громади Службою, спільно з представниками відділу 

соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я виконавчого комітету міської 

ради, інспектором ювенальної превенції Маловисківського відділу поліції проведено 3 

заходи профілактичного характеру, а саме, лекції, семінари, круглі столи на теми: 

«Конвенція ООН з прав захисту дітей», «Насильство в сім’ї», «Сексуальне насильство», 

«Жорстоке поводження з дітьми. Правовий захист дітей від насильства в сім’ї», 

«Вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин, їх аналогів та прекурсорів дітьми», 

«Вчинення злочинів, адміністративних правопорушень дітьми та відповідальність за 

вчинене» під час яких було показано соціальні ролики, слайди та звернуто увагу дітей, 

батьків та осіб, які представляють їх інтереси на основні права, обов’язки та інші питання 

щодо захисту дітей. 

Проведено 12 заходів індивідуальної профілактичної роботи з дітьми, які 

перебувають на внутрішньо-шкільному обліках. 

 Окрім цього, Службою було проведено і організовано оздоровлення та 

відпочинок             30 категорійних дітей у стаціонарному дитячому оздоровчому закладі 

«Весна» за адресою:   с. Новопертівка, Бердянського району, Кіровоградської області, 

протягом 18 днів на березі Азовського моря, у період з 21.06.2019 по 08.07.2019. 

Відпочинок та оздоровлення дітей проводилось за рахунок коштів виділених з 

міського бюджету у відповідності з міською Програмою «Оздоровлення і відпочинок 

дітей Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади» на 2018 – 2022 роки, 



 

під реалізацію якої було виділено 199,9тис.грн. з міського бюджету з яких використано 

189,0тис.грн. 

 

Соціальний захист населення незалежно  від соціального походження  або 

расової  приналежності, віку та статті 

 За  січень - червень  2019  року відділом соціального захисту населення, праці та 

охорони здоров’я: 

- Прийнято документи для призначення житлової субсидії в кількості - 1286 

заяв; 

- Прийнято документи для призначення державних соціальних допомог в 

кількості – 391 заяв; 

- Прийнято документи для призначення пільг в кількості – 226 заяв; 

 Проведений прийом документів : 

   - на  виплату матеріальної допомоги до дня вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав – ветеранам Афганістану (15 лютого) в кількості – 54 заяви на 

суму 29,5 тис.  грн.; 

- на виплату допомоги ВПО в кількості – 1 заява на суму  0,8 тис. грн.; 

- для отримання одноразової допомоги громадянам, які виявили бажання 

проходити військову службу в ЗСУ та інших формуваннях за контрактом на суму 50,0 тис. 

грн; 

- на виплату матеріальної допомоги до дня ліквідації аварії Чорнобильської 

катастрофи – 98 заяв на суму  23,7 тис. грн; 

- для виплати матеріальної допомоги до дня Перемоги в сумі 3,0 тис. грн; 

- для виплати компенсації на житлово-комунальні послуги інвалідам  по зору в сумі 

– 6,0 тис. грн; 

- для виплати матеріальної допомоги інвалідам І групи, які користуються мережею 

Інтернет та пересуваються за допомогою технічних засобів реабілітації в сумі – 4,4 тис. 

грн; 

-  для виплати матеріальної допомоги особам з інвалідністю, дітям інвалідам для 

відшкодування витрат на придбання технічних засобів  для використання в побутових 

умовах – 14,5 тис. грн. 

            Проводився прийом документів та виплати компенсаційних коштів за 

пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян на 

приміських маршрутах на суму 40,1 тис.  грн.,  виплачувалася щомісячна стипендія 

інвалідам війни та учасникам бойових дій, яким виповнилося 90 років і більше на суму 6,3 

тис. грн. 

              Було здійснено оздоровлення 6 дітей пільгових категорій з обласного  

бюджету.  

            Функціонує опікунська рада щодо питань недієздатних осіб або осіб 

дієздатність яких обмежена.  З даних питань двічі було зібрано засідання опікунської 

ради. 

          Проводяться роз’яснення по збору документів та надається клопотання для 

оформлення осіб до будинку-інтернат. 

Спеціалістом ІІ категорії (інспектором праці) відділу соціального захисту 

населення, праці та охорони здоров’я згідно затвердженого плану   проводилися 

інспекційні відвідування та семінари роз’яснення для роботодавців та працівників з метою 

не допущення ними порушень законодавства про працю.  

            

Фінансово- бюджетна політика та міжбюджетні відносини 

До міського бюджету за перше півріччя  2019  року   надійшло 45527,2 тис. грн. при 

запланованих 43974,2 тис. грн., або 104,2 % планових  призначень  (+ 1553,0 тис. грн.) 



 

 Доходи загального фонду склали 44275,8 тис. грн.,або 103,3 %(+1445,7 тис.грн) від  

запланованих 42830,1 тис. грн.  

Доходи спеціального фонду  склали 1251,5 тис. грн. або 107,3,0%( 107,3 тис. грн..) 

від запланованих 1144,2 тис. грн. 

Доходи загального фонду. 

Податкові надходження  склали  23771,2 тис. грн.. або 107,0 % планових 

призначень (22223,8 тис. грн.).  

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

осіб надійшло 13448,7  тис. грн. при запланованих 12926,8 тис. грн. (104,0%);податку на 

прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності надійшло 3,1 тис. 

грн. при запланованих 2,9. грн. (106,0%).  

Внутрішні податки на товари та послуги. Акцизного податку з реалізації 

суб’єктами  господарювання роздрібної торгівлі і підакцизних товарів надійшло 901,4 тис. 

грн. при 811,8 тис. грн. запланованих , або 111,0 %.  Акцизного податку з вироблених в 

Україні підакцизних товарів (пальне)надійшло 384,0грн. при запланованих 394,6 

тис.грн.,або 97,3%.  Акцизного податку з ввезених на територію України підакцизних 

товарів (пальне) надійшло 1496,2 тис.грн. при запланованих 1564,7 тис.грн., або 95,6%. 

Місцевих податків надійшло 7520,5 тис. грн. при запланованих 6505,8 тис. грн. або 

115,6% , в тому числі: 

- єдиний податок – 3370,1тис. грн..(з юридичних осіб – 187,9 тис. грн..; з фізичних 

осіб – 2012,1 тис. грн..; з с/г товаровиробників,у яких частка с/г виробництва за 

попередній податковий рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – 1170,0 тис. грн..); 

- земельний податок з юридичних осіб –1499,0 тис. грн..; 

- земельний податок з фізичних осіб – 253,5 тис. грн..; 

- орендна плата з юридичних осіб – 1603,5 тис. грн..; 

- орендна плата з фізичних осіб – 597,4 тис. грн..; 

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

юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості -1,2 тис. грн. ; 

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

особами, які є власниками житлової нерухомості – 0,9 тис. грн. при запланованих 0,9тис. 

грн., виконання склало 100,0 %; 

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

особами,які є власниками нежитлової нерухомості – 8,6 тис. грн. при запланованих 3,1 

тис. грн., виконання склало 277,0 %; 

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

юридичними особами,які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості – 173,4 тис. грн. 

при запланованих  105,2 тис. грн., виконання склало 164,8 %. 

Неподаткових надходжень надійшло 863,9 тис. грн.. при запланованих 965,6 тис. 

грн.., або 89,5 %, в тому числі : 

- адміністративні штрафи – 9,7 тис. грн..(при запланованих 9,0 тис. грн..); 

- плата за надання інших адміністративних послуг – 619,1 тис. грн.(при 

запланованих  663,0 тис. грн.); 

- плата за скорочення термінів у сфері державної реєстрації прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг-0,1тис.грн. 

при запланованих 16,5 тис.грн.; 

- державне мито – 15,1 тис.грн.(при запланованих – 14,4 тис. грн..); 

Інших неподаткових надходжень надійшло за кодом бюджетної класифікації 

доходів 24060300 «Інші надходження» 14,3 тис. грн. плати за користування місцем  

розташування спец.конструкцій. 



 

Доходів від операцій з капіталом надійшло 0,0 тис. грн.., в тому числі коштів від 

реалізації безхазяйного майна,спадкового майна, майна, власники яких невідомі – 0,0 тис. 

грн. при запланованих 0,5 тис. грн. 

Офіційних трансфертів до бюджету громади надійшло 19640,7 тис. грн. при  

запланованих 19640,7 тис. грн..(100,0%), в тому числі  освітньої субвенції – 12055,0 тис. 

грн.., медичної субвенції – 4527,9 тис. грн., субвенції з державного бюджету  місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури – 651,0 тис. грн. субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими 

потребами – 139,8 тис.грн.,базової дотації  - 272,4 тис.грн. , додаткової дотації з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету 

видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 1433,4 тис. грн. та  субвенції 

з місцевого бюджету на забезпечення якісної освіти «Нова українська школа» - 165,1 

тис.грн. ,субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій-212,0 тис.грн., субвенція з місцевого 

бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету-35,1тис.грн 

Доходи спеціального фонду. 

До спеціального фонду надійшло 1251,5 тис. грн. при запланованих 1144,2 тис. грн 

(109,3,0%), в тому числі: 

Екологічного податку надійшло 14,7 тис. грн., при запланованих 9,6 тис. 

грн..(153,10%) в тому числі: 

- надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами забруднення – 4,7 тис. грн. або 146,0 % до запланованих 3,2 

тис. грн.; 

- надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти – 

4,9 тис. грн. при запланованих 2,2 тис. грн.(222,0 %).; 

- надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях 

чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів чи вторинної сировини – 5,1 тис. 

грн. при запланованих 4,2тис. грн..(121,0 %). 

 

Неподаткових надходжень надійшло 1236,7 тис. грн. при запланованих 1134,5 тис. 

грн.(111,4%) в тому числі: 

- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 

11,9тис. грн. при запланованих 14,3 тис. грн. (83,2%); 

- власні надходження  бюджетних установ – 1224,8 тис. грн. при запланованих  

1120,2 тис. грн.(109,0%), в т.ч.: 

плата за послуги, що надаються  бюджетними установами згідно із законодавством 

– 380,7 тис. грн..; 

інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 826,1 тис. грн.(в т.ч. 

благодійні внески,гранти та дарунки –826,1 тис. грн.). 

 

ВИДАТКИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ. 

 

 З міського бюджету  у січні - червні 2019 року по загальному фонду проведено  

касові видатки в обсязі 44748,5 тис. грн., що  складає  86,8% до запланованого обсягу на 

вказаний період (план на вказаний період з урахуванням змін – 51525,4 тис. грн.), по 

спеціальному фонду на  19,4% (план з урахуванням змін –7656,0 тис. грн.., касові видатки 

склали – 1488,9 тис. грн.). 

Загальний фонд  міського бюджету. 



 

Переважна частина коштів загального фонду спрямована на утримання соціально-

культурної сфери –  видатки склали  32915,4 тис. грн.., питома вага складає  73,6% 

загального фонду, з них : 

• по закладах освіти – 28711,1 тис. грн., або 64,2 % видатків загального фонду, 

• по закладах культури – 2541,7 тис. грн. або 5,7 % видатків загального фонду,  

• на соціальний захист  та соціальне забезпечення – 1528,5 тис. грн., або 3,4% 

видатків загального фонду,  

• на фізичну культуру і спорт – 134,1 тис. грн. або 0,3 % видатків загального 

фонду. 

 

 В загальній сумі видатків  загального фонду  видатки по  захищених статтях 

склали 40154,7 тис. грн.., або  89,7% видатків загального фонду, в т.ч.  

• виплату заробітної плати з нарахуваннями –  27574,7 тис. грн..; 

• енергоносії –   2896,2 тис. грн.; 

• харчування та медикаменти –  915,4 тис. грн.; 

• соціальне забезпечення –  322,7 тис. грн. 

• трансферти іншим органам управління – 8445,7 тис. грн.. 

 

Заборгованість по заробітній  платі з нарахуваннями станом на 1 липня   2019 року  

відсутня. 

 

Спеціальний фонд міського бюджету. 

В загальній сумі видатків  спеціального фонду 1488,9  тис. грн. капітальні  видатки 

склали    1388,9 тис. грн.. або 93,3% видатків спеціального фонду. 

На придбання обладнання і предметів довгострокового користування спрямовано 

759,1 тис. грн..; капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів – 9,7 тис. грн.;  

капітальний ремонт об’єктів – 14,9 тис. грн. 

 

Цивільний захист та техногенна безпека 

 

 Виконавчим комітетом Маловисківської міської ради  направлено листи 

керівникам потенційно небезпечних об’єктів, які  розташованих на території   міської 

ради, направлено листи з проханням надати копії номенклатур  об’єктового матеріального 

резерву, що передбачені на  потенційно небезпечних об’єктах, та інформацію щодо 

фактичного накопичення матеріального резерву на зазначених об’єктах; 

- надзвичайних ситуацій на території Маловисківської  ОТГ за січень - червень 

2019 року  не було; 

-в засобах масової інформацій та на сайті міської ради розміщені матеріали про 

запобігання загибелі людей на водних об’єктах; 

- рішенням виконавчого комітету  № 40 від 14 лютого 2019 року створено робочу 

групу по відпрацюванню населених пунктів, та навчання населення діям у надзвичайних 

ситуаціях; 

- телевізор радіо відсутнє; 

- протипожежне водопостачання в населених пунктах в належному стані. 

 

 

 

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 16 липня 2019 року                                         №  259 

м. Мала Виска 

 

 

Про результати опитування жителів  

Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади  

щодо якості послуги Водопостачання 

 

 

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

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

економічного і культурного  розвитку  на  території Маловисківської міської об’єднаної 

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

 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Інформацію про  результати  опитування  жителів  Маловисківської Міської 

об’єднаної територіальної громади  щодо якості послуги Водопостачання взяти до відома  

(додатки 1-2 додаються).  

 

           2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського 

голови з питань виконавчих органів ради Бакалінського О.М. 

 

 

 

Міський голова                                         Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток № 1 

до рішення виконкому 

від 16.07.2019 року № 259 

Звіт 

про результати опитування жителів 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади 

щодо якості послуги Водопостачання 

 

Вступ 

Маловисківська міська об’єднана територіальна громада у партнерстві з програмою 

«Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (ДОБРЕ)» за фінансової 

підтримки USAID розробила та затвердила План удосконалення послуги водопостачання 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 – 2023 роки  (рішення 

Маловисківської міської ради від 27 вересня 2018 року № 1201). 

Послуга для удосконалення була обрана серед чотирьох напрямів, якими жителі ОТГ 

найбільш невдоволені. Відповідний план розробляла робоча група у складі представників 

Маловисківської міської  ради та її виконавчих органів, старост, відповідних комунальних 

підприємств, місцевих НГО, громадських та молодіжних рад, активних громадян. 

Таким чином, саме громадська думка стала головною причиною особливої уваги 

Маловисківської міської ради до якості послуги водопостачання. Тому оцінка якості 

послуги жителями громади є важливим показником успішності її удосконалення. 

Для визначення громадської думки передбачені регулярні опитування жителів громади 

щодо якості послуги. Результати таких опитувань дозволять надавачам послуг своєчасно 

виправляти недоліки та розвивати успіх. 

 

Методологія опитування 

Тематика опитування: щодо якості послуги водопостачання 

Мета опитування - з'ясувати думку жителів Маловисківської ОТГ щодо якості послуги 

централізованого водопостачання в Маловисківській міській об’єднаній територіальній 

громаді. 

Генеральна сукупність складається із жителів населених пунктів Маловисківської  ОТГ : 

м. Мала Виска, с-ща Заповідне,с-ща Вишневе,с. Паліївка. До генеральної сукупності 

включені не всі населені пункти громади, т.я. відповідно до плану удосконалення послуги 

водопостачання планується провести модернізацію насосного обладнання  

централізованого водопостачання, тому респонденти обрані саме в населених пунктах  в 

яких надається послуга центрального водопостачання. 

Розмір генеральної сукупності - 11929 осіб.  

Розмір вибірки - 400 осіб. 

Теоретична похибка вибірки при рівні достовірності 0.95 складає 5%, дизайн-ефект не 

враховувався. 

Вибірка формувалась шляхом систематичного відбору домогосподарств, початкова точка 

відліку обрана випадковим чином. Представник для опитування обирався з мешканців 

домогосподарства віком старше 15 років (випадковим чином). Таким чином, всі 

представники генеральної сукупності мали рівні шанси потрапити до вибірки.  

Кількість респондентів для кожного населеного пункту розраховувалась пропорційно до 

кількості населення. Розрахунок кількості респондентів наведено у Додатку 1. 

Оголошення про проведення опитування розміщено на офіційному сайті ОТГ, сторінці 

Facebook,  дошках оголошень. Зразок оголошення наведено у Додатку 2 

Опитування проводили працівники Маловисківської міської ради, комунального 

підприємства «Мала Виска ЖЕД», представники громадських  організацій. Перед 

проведенням опитування всі працівники пройшли навчання та отримали інструкції 

(Додаток 3). 



 

Строки проведення опитування: з 7.06. по 21.06 2019 року. Опитування проводилось у 

робочі дні тижня (з 8.00 до 21.00 год.) шляхом особистих інтерв’ю з респондентами за 

місцем їх проживання з використанням автоматизованої системи опитувань 

DOBRE.Pytannya.  

Кількість відмов під час проведення опитування: відсутні . 

10 %  відповідей підлягали контролю: телефонний дзвінок  контролера для перевірки 

факту та якості проведення інтерв’ю. За результатами контролю якість усіх проведених 

інтерв’ю була підтверджена. 

Результати опитування  надаються та відображені в діаграмах  (додаток 6) 

1. Де ви живете? 

- багатоквартирний будинок  - 199 

- приватна оселя   -  220 

2. Який тип джерела води ви використовуєте? 

- індивідуальна свердловина (40-60 м)  - 5 

- центральне водопостачання  -  376 

- колодязь  -  45 

3. Чи ви задоволені поточним станом  водопостачання? 

- дуже задоволений - 64 

- частково задоволений  -  127 

- скоріше незадоволений  -  122 

- дуже задоволений  -  100 

- не моду сказати  -  7 

4. Як ви можете  оцінити  якість води, якою користуєтесь? 

- відмінно  -  16 

- добре  -  68 

- задовільно  -  93 

- незадовільно  -  234 

- важко відповісти   -  8 

              5.   Чи готові ви платити за водопостачання? 

                     - цілком готовий  -   265 

                     - готовий певною мірою  -  109 

                     - зовсім не готовий  -  19 

                     - не можу відповісти  -  26 

6. Якщо водопостачання поліпшиться, скільки ви (ваша сім’я) готові

 платити за цю послугу – за 1 м³? 

- 18,28 гривень за 1 м³  (поточний тариф)  -  268 

- від 19 до 25 гривень  за 1 м³    -  89 

- від 25 до 30 гривень  за 1 м³  -  12 

- понад 30 гривень за 1 м³    -  2 

- важко відповісти  -  50 

Учасники опитування 

Стать:  

Чоловіча Жіноча 

94 325 

  

Вік: 

15-35 35-60 60 і старше 

64 231 124 

 

Висновки та рекомендації 



 

Висновок: опитування проведено в повному обсязі відповідно до рекомендацій програми 

DOBRE. В ході опитування виявлено,що проблема водопостачання є нагальною та 

потребує як найшвидшого вирішення.  

Рекомендацї: з метою надання компетентних відповідей на запитання які виникають у 

споживачів, щодо технічної сторони послуги водопостачання,  в ході наступного 

опитування залучати фахівців КП «Мала Виска Водоканал. 

 Повторне  опитування провести не раніше строку проведення модернізації системи 

водопостачання  на території Маловисківської ОТГ.   

Додатки: 

1) Розрахунок кількості респондентів за населеними пунктами ОТГ 

2) Зразок оголошення  

3) Пам’ятка інтерв’юера 

4) Зразок анкети 

  

 

                                                                                                                                                                     

Керуючий справами                                                                                         Л.ЛИННИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                   

Додаток 2 

до рішення виконкому 

від 16.07.2019 року № 259 

                

 

                                                                                                                                                                            

 

Розрахунок кількості респондентів та кроку відрахунку 

№ з/п Назва населеного пункту Населення, осіб % у населенні ОТГ Кількість 

респондентів  Крок відрахунку  

 A B C  

= B / населення, всього  D  

= С * кількість респондентів, всього E = B / D 

1 м. Мала Виска 10530 88 352 29 

2 с-ще Заповідне 195 2 8 24 

3 с-ще Вишневе 242 2 8 30 

4 с. Паліївка 962 8 32 30 

 Всього 11929 100% 400 29 

 

 

 

 

 

 

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 16 липня 2019 року                                                                               № 260 

 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради    

№ 206 від 16 травня 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», клопотання служби у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету 

міської ради і витягу з протоколу № 8 від 25 червня 2019 року, Комісії з питань захисту 

прав дитини виконавчого комітету міської ради, виконавчий комітет міської ради, - 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Зняти із соціального супроводу сім’ю гр. Царенко Валентини Володимирівни, 

08.08.1981р.н., та гр. Царенко Анатолія Вікторовича, 29.12.1981р.н., в якій 

проживають діти Царенко Крістіну Анатоліївну, 26.01.2006р.н., Царенко Богдана 

Анатолійовича, 22.08.2016р.н., Царенко Тетяну Анатоліївну, 19.01.2010р.н., 

Царенко Михайла Анатолійовича, 24.04.2008р.н., Царенко Діану Анатоліївну, 

26.02.2012р.н., у відповідно з пунктом 18 постанови Кабінету Міністрів України від 

21 листопада 2013 № 893                «Про затвердження Порядку виявлення сімей 

(осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних 

послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)», пунктом 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», тривалість надання соціальної 

послуги – не більше ніж 6 місяців з дня прийняття рішення про надання такої 

послуги. У разі складного випадку тривалість надання соціальної послуги може 

бути продовжено до одного року. 

2. Внести зміни до рішення № 206 від 16 травня 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 влади Жовтило А.В. 

 

Міський голова                                                     Ю. ГУЛЬДАС 



 

Додаток № 1 

до рішення виконкому  

від  16.07.2019 року № 260   
 

 

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. 
Корвякова Олена Андріївна, 

05.09.1975р.н. - мати 

Корвяков Володимир Миколайович, 

11.03.2015р.н. 

2. 

Бобейко Антоніна Михайлівна, 

18.12.1975р.н. - мати 

Бобейко Віталій Григорович, 

12.12.1981р.н. - батько 

Бобейко Олександр Віталійович, 23.04.2003р.н., 

Бобейко Катерина Віталіївна, 20.01.2004р.н., 

Бобейко Андрій Віталійович, 29.07.2009р.н., 

Бобейко Вероніка Віталіївна, 29.06.2015р.н. 

3. 

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. 

 

 

 

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 16 липня 2019 року                                                                               № 261 

 

 

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»», виконавчий комітет 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 5940,10 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 16 липня 2019 року                                                                               № 262 

 

 

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 315,86 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  16 липня  2019 року                                         № 263 

м. Мала Виска 

 

Про організацію та  проведення заходів 

до Дня Міста   та Дня Незалежності України.  

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

 

     Заслухавши інформацію заступника голови з питань  діяльності виконавчих органів  

ради Жовтило А.В. про підготовку проведення  на  території громади заходів до дня Міста 

та Дня Незалежності України, враховуючи велике історичне значення здобуття Україною 

державної  незалежності та важливість подальшої розбудови суверенної, демократичної, 

соціальної правової держави, утвердження  національної  ідеї  в  суспільстві, виховання  

патріотизму та любові до рідного  краю та згідно ст..27,53 Закону України «Про  місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до Програми забезпечення культурно – масових 

заходів Маловисківської  міської  ради та її виконавчих органів  на  2016 – 2020 роки» 

виконавчий  комітет міської ради  

  

ВИРІШИВ: 

 

1. Утворити організаційний комітет з підготовки і відзначення  28-ї річниці 

Незалежності України та по святкуванню  Дня  міста (додаток 1). 

2. Затвердити  заходи по відзначенню  28-ї річниці  Незалежності України та  

святкування  Дня  Міста (додаток 2). 

3. Затвердити  кошторис витрат на організацію масових  заходів по  відзначенню 28 – 

ї річниці  Незалежності  України та по святкуванню Дня Міста (додаток №). 

4. Відділу економіки , фінансів  та бухгалтерського  обліку  (Піньковська О.О.), 

відділу  культури та  туризму виконавчого комітету  міської ради (Рижикова Ю.О.) 

профінансувати заходи за рахунок коштів, передбачених у міському  бюджеті на  

реалізацію «Програми забезпечення  культурно – масових  заходів Маловисківської  

міської  ради  та її виконавчих  органів на 2016 – 2020 роки», згідно з кошторисом.  

5. Структурним підрозділам  міської  ради та комунальним підприємствам 

забезпечити виконання  вищезазначених заходів та їх  широке  висвітлення  в  

засобах масової  інформації. 

6. 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  16.07.2019 р. № 263 

Склад 

організаційного комітету з підготовки та відзначення 

                           28-ої річниці Незалежності України та святкування Дня міста 

 
1. Гульдас Ю.Л.                  - міський голова, голова оргкомітету; 

2. Бакалінський О.М.         - перший заступник міського голови; 

3. Жовтило А.В.                  - заступник міського голови,     заступник голови   

                                                оргкомітету; 

4. Постолюк Л.А.               -  секретар міської ради; 

5. Линник Л.І.                     - керуючий  справами виконавчого комітету                

                                               міської ради; 

6. Пісний С.А.                     -завідувач сектору містобудування та архітектури  

                                                відділу житлово-комунального господарства; 

7. Лисенко В.П.                  - директор комунального підприємства «Мала  

                                               Виска МКП»; 

8. Бондаренко А.І.              -директор стадіону «Колос» 

9. Рижикова Ю.О.              - начальник відділу культури та туризму  

                                               виконавчого  комітету міської ради; 

10. Берегуленко Т.М          - начальник загального відділу виконавчого                                

                                               комітету міської  ради, секретар оргкомітету; 

11. Захватихата П.В.           - начальник служби у справах дітей виконавчого  

                                                комітету  міської ради; 

12. Шпак А.В.-                    - начальник відділу освіти, молоді та спорту         

                                                виконавчого  комітету міської ради; 

13. Кузьмич В.П.                 - директор Маловисківського ДЮЦ «Вись»; 

14. Король Л.Т. Д                - директор Маловисківської ДШМ; 

15. Сливенко В.А.               - інспектор з питань цивільного захисту та                   

                                              - техногенної  безпеки відділу ЖКГ виконавчого  

                                                комітету міської ради; 

 

 

 

 Керуючий справами                                                             Л.ЛИННИК 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Додаток № 2 

до рішення виконкому 

 від 16.07.2019 р. №  263 

Заходи 

з підготовки та відзначення 28-ої річниці Незалежності України 

та святкування Дня міста 24.08.2019 р. 
 

1. Підготовку  та організацію  святкових заходів з нагоди 28-ої річниці Незалежності  

України та 267-ої річниці міста Мала Виска використати для налагодження успішної   

реалізації завдань соціально-економічного розвитку, консолідації та демократизації   

суспільного життя громади, зміцнення державотворчої ідеї, національного патріотичного 

та духовного виховання молодого покоління. 

 

2. Широко висвітлювати тему незалежності України, трудових, спортивних, 

культурних досягнень у засобах масової інформації. 

Серпень-вересень, далі протягом року. 

Відповідальні: Берегуленко Т.М., Васильєв С.А., Юрін О.М. 

 

3. Управлінням та відділам міської ради: 

 3.1. Відділ житлово-комунального господарства та КП «Мала Виска МКП» 

- Прикрасити вулиці державними прапорами. 

Відповідальний: Лисенко В.П. 

- Розмістити на міських біг-бордах святкові постери. 

До 20.08.2019 р. 

Відповідальний: Лисенко В.П. 

- Провести благоустрій територій громади, місць масового відпочинку та в’їзних стел. 

До 20.08.2019 р. 

Відповідальний: Лисенко В.П. 

- Забезпечити підключення звукопідсилювальної апаратури для проведення святкового  

концерту на міському стадіоні. 

24.08.2019 р. 

Відповідальний: Пісний С.А. 

- Забезпечити наявність додаткових сміттєвих баків та облаштування туалету на території 

міського стадіону. 

До 24.08.2019 р. 

Відповідальний: Лисенко В.П. 

 3.2. Відділ освіти, молоді та спорту: 

- Забезпечити організацію проведення спортивно-масових заходів, присвячених 

святкуванню 28-ої річниці Незалежності України та 267-ої річниці міста Мала Виска 

23-24.08.2019 р. 

Відповідальна: Шпак А.В. 

- Забезпечити організацію дитячих розваг (аніматори, дитяча дискотека) у міському  

парку. 

24.08.2019 р. з 10.30 год. 

Відповідальна: Шпак А.В. Кузьмич В.П. 

- Забезпечити організацію проведення «Караоке на фонтані» у міському парку. 

24.08.2019 р. о 11.30 год. 

Відповідальні: Шпак А.В., Кузьмич В.П. 

 



 

 3.3. Відділ культури та туризму:  

- Забезпечити виготовлення святкових постерів. 

До 15.08.2019р. 

Відповідальна: Рижикова Ю.О. 

- Організувати забезпечення технічним, звуковим та світловим обладнанням святкових  

заходів. 

24.08.2019 р. 

- Забезпечити організацію проведення «Каша-фесту» та розважальних святкових заходів у  

міському парку. 

24.08.2019 р. 10.30 

Відповідальна: Рижикова Ю.О. 

- Забезпечення  сценарію та ведучими   святкового заходу. 

24.08.2019 р. 19.00 

Відповідальна: Рижикова Ю.О. 

- Провести акцію «Морозиво від міського голови!». 

24.08.2019 р. 2000 

Відповідальна: Рижикова Ю.О. 

- Виставка декоративно-ужиткового мистецтва 

24.08.2019 р. 10.00 

Відповідальна: Рижикова Ю.О. 

- Святковий парад вишиванок 

24.08.2019 р. 10.00 

Відповідальна: Рижикова Ю.О. 

 

 3.4. Загальний відділ 

- Виготовити та направити адресатам привітання з Днем Незалежності та запрошення на  

святкування 267-ої річниці міста Мала Виска 

- Підготувати телефонограму та листи-запрошення щодо заходів з нагоди Дня  

Незалежності та Дня міста і забезпечити їх доставку всім керівникам підприємств, установ 

та організацій, учасникам АТО. Попередити всі підприємства, організації, установи щодо  

вивішення державних прапорів. 

- Підготувати листи до керівників Української Православної Церкви Київського 

Патріархату з проханням щодо проведення в храмах молебнів за Україну та народ 

України. 

До 19.08.2019 р. 

Відповідальний: Васильєв С.А. 

- Підготувати розпорядження для нагородження кращих працівників міста. 

До 10.08.2019 р. 

Відповідальна: Берегуленко Т.М., 

- Забезпечити оновлення державної символіки України в навчальних закладах, міських  

установах та організаціях, закладах культури. Поновити тематичні книжкові виставки  

бібліотек, присвячених 28-ій річниці Незалежності України та 267-ої річниці міста Мала 

Виска. 

Серпень, вересень 2019 р. 

Відповідальні: Рижикова Ю.О., Шпак А.В. 

- Організувати автопробіг по пам’ятним місцям громади та місцям поховань героїв АТО. 

23.08.2019 р. 10.00 

Відповідальний: Васильєв С.А. 

 

4. Забезпечити чергування бригад швидкої допомоги та рятувальної служби під час  

проведення заходів з нагоди Дня Незалежності України та Дня міста. 

з 19.00 до 24.00 24.08.2019 р. 



 

Відповідальний: Сливенко В.А. 

5. Забезпечити організацію обмеження руху транспорту для проведення святкової   ходи 

24 серпня (з 10.00 до 10.30) та чергування представників поліції для підтримання  

правопорядку в місті під час проведення заходів до Дня Незалежності України та 267-ої 

річниці міста Мала Виска. 

23-24.08.2019 р. 

Відповідальний: Захватихата П.В. 

 

 

 

 

 Керуючий справами                                                     Л.ЛИННИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Додаток № 3  

до рішення виконкому 

 від 16.07.2019 р.№ 263 

 

 

Кошторис витрат  

для  організації та проведення  міського свята - День міста Мала Виска та 28-а річниця 

Незележності України  

 

№ 

з/п 

                                Найменування заходів Витрати 

 (тис. грн.) 

Розпорядни

к коштів 

1 

 

Оплата послуг проведення концерту (виступ 

артистів, звук, світло) 

110 000,00 Відділ 

культури та 

туризму 

2 Оплата послуг встановлення сценічного, звукового, 

світлового, відеопроекційного обладнання 

100 000,00 Міська рада 

 ВСЬОГО: 210 000,00  

 

 

 

 

 
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  16 липня  2019 року                                         №  264 

м. Мала Виска 

 

Про організацію та  проведення  

заходів присвячених річниці  

утворення Маловисківської ОТГ 

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

 

           З  метою відзначення 4-ї річниці створення Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади, згідно з програмою забезпечення культурно – масових заходів 

Маловисківської міської ради та її виконавчих органів на 2016-2020 роки, керуючись ст.32 

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

ради 

  

ВИРІШИВ: 

 

1. Провести  14 серпня 2019 року  у м.Мала Виска та населених пунктах громади  

урочисті заходи з нагоди 4-ї річниці створення Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади. 

2. Доручити відділу культури та  туризму виконавчого комітету Маловисківської 

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

проведення  заходів. 

3. Виділити кошти на підготовку та проведення заходів  відповідно до кошторису 

витрат (додаток 1). 

4. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника  міського  

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

Міський голова                                                                                  Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Додаток № 1 

до рішення виконкому  

від  16.07.2019 року № 264   

 

 

Кошторис витрат  
       на підготовку та проведення  заходів з нагоди 4-ї річниці створення       

               Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади. 

14 серпня  2019 року 

 

 

№ 

з/п 

                                Найменування заходів Витрати 

 ( грн.) 

Розпорядник 

коштів 

1 

 

Придбання  дипломів подяк, грамот, рамок, квіткової  

та сувенірної продукції. 

4 000.00 Міська рада 

 ВСЬОГО: 4 000.00  

 

 

 

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  16 липня    2019  року                                         № 265 

м. Мала Виска 

Про створення робочої групи з питань 

фіксації наявності посівів (видів культур)  

громадян одноосібників на території  

Маловисківської міської ОТГ 

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

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

відповідно до вимог Податкового кодексу України,  листа начальника Новоукраїнського 

управління ГУ ДФС у Кіровоградській області від 12.06.2019 № 1240/9/11-28-51-01, та з 

метою повної та належної сплати податків громадянами-одноосібниками до місцевого 

бюджету Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади, виконавчий комітет 

міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Створити робочу групу з питань фіксації наявності посівів (видів культур) 

громадян- одноосібників на території Маловисківської міської ОТГ (надалі – 

Комісія), та затвердити її склад (додаток № 1); 

 

2. Затвердити Положення про робочу групу з питань фіксації наявності посівів (видів 

культур) громадян одноосібників на території Маловисківської міської ОТГ 

(додаток № 2); 

 

3.  Забезпечити участь старост Маловисківської міської ОТГ у роботі комісії, на 

території яких знаходяться відповідні земельні ділянки. 

 

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

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

 

  

Міський голова                                                                                      Ю.ГУЛЬДАС 

  

 

 

 



 

           Додаток № 1 

до рішення виконкому   

від 16.07.2019 року № 265 

 

 Основний склад робочої групи 
 

із питань фіксації наявності посівів (видів культур) громадян 

одноосібників на території Маловисківської міської ОТГ 
 

Бакалінський Олександр 

Михайлович 

Перший заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради,  голова комісії; 

  

  

Цибульський Ігор 

Анатолійович 

 

Субота Олена Іванівна 

Начальник земельного відділу Маловисківської міської 

ради,  заступник голови   комісії; 

 

Інспектор Земельного відділу виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради, секретар комісії; 

 

Члени комісії: 

  

  

Захватихата Тетяна Валеріївна 

 

Начальник юридичного  відділу виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради; 

 

Піньковська Олена 

Олександрівна 

Начальник  фінансово-економічного відділу виконавчого 

комітету Маловисківської міської  ради; 

 

Пісний Сергій Анатолійович 

 

 

Федоренко Галина Вікторівна 

Завідувач сектору містобудування та архітектури 

виконавчого комітету Маловисківської міської ради; 

 

Завідувач сектору соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та проектної документації виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради; 

 

Жеребенко Сергій Васильович 

 

 

Панченко Наталія 

Володимирівна 

 

 

 

Спеціаліст-агроном                                           

 

Представник  Відділу ДГК в 

Маловисківському районі                       

Начальник Маловисківського ДПІ Новоукраїнського 

управління ГУ ДФС у Кіровоградській області    

 

Головний державний ревізор-інспектор відділу 

адміністрування податків і зборів з фізичних осіб 

Новоукраїнського управління У ДФС у Кіровоградській 

області (за погодженням) 

 

( за згодою) 

 

Керуючий справами                                                           Л.ЛИННИК 

 

 

       



 

   Додаток №  2 

до рішення виконкому   

16.07.2019 року  № 265 

 

Положення  
про робочу групу з питань фіксації наявності посівів (видів культур) 

громадян одноосібників на території Маловисківської міської ОТГ 
 

1. Загальні положення 

 

             1.1.Робоча група з питань фіксації наявності посівів (видів культур) громадян 

одноосібників на території Маловисківської ОТГ  (далі- Комісія) створена з метою 

забезпечення належного та здійснення в повному обсязі оподаткування доходів громадян 

від реалізації  власної сільськогосподарської продукції (зерно, тощо), яка отримана 

безпосередньо цим громадянином-одноосібником при обробітку земельних ділянок. 

   Крім цього до повноважень робочої групи належить  фіксування факту не цільового 

використання земельних ділянок що відповідно до Земельного кодексу надані: для 

садівництва, сінокосіння і випасання худоби, городництва,  ведення особистого 

селянського господарства. 
1.2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, Земельним 

кодексом України, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, 

Господарським кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування  в 

Україні», «Про оренду землі»,  іншим чинним законодавством України, рішеннями 

Маловисківської міської ради та її виконавчого комітету і цим Положенням. 

1.3. Комісія визначає використання, засівання одноосібниками земельних ділянок 

сплату податку за отриманий дохід в повному та належному обсязі,  та неодержання 

доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок. 

1.4. Основним завданням Комісії є встановлення та фіксація наявності посівів 

(видів культур) громадян – одноосібників Маловисківської ОТГ, визначення урожайності 

ранніх зернових, трудових ресурсів задіяних  при збиранні врожаю з метою залучення до 

оподаткування, повне та належне забезпечення сплати податків такими особами до 

місцевого бюджету.. 
            1.5.  У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України,  Земельним 

кодексом України, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, 

Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», «Про 

відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, 

які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної 

необхідності», постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 р. № 284 «Про 

порядок визначення  та відшкодування  збитків   власникам землі та землекористувачам» 

та іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Маловисківської міської ради та її 

виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням. 

 

 

2. Порядок роботи комісії та організація роботи 

2.Встановлення та  фіксацію наявності посівів (видів культур) громадян 

одноосібників на території Маловисківської міської ОТГ  здійснює Комісія. 

2.1. Голова комісії: 

- призначає та проводить засідання Комісії в тому числі й виїзні; 

- призначає дату та час виїзду огляду земельних ділянок громадян –одноосібників; 

- затверджує перелік питань, що розглядаються на черговому засіданні Комісії; 

- керує діяльністю Комісії; 



 

- залучає до участі у засіданнях комісії землекористувачів, власників земельних 

ділянок,  

- головуючий готує подання до виконавчого комітету Маловисківської міської ради 

про включення до складу комісії у разі необхідності представників органів державної 

влади, санітарно-епідеміологічних і природо охоронних органів. 

- підписує документи Комісії від її імені. 

2.2. У разі відсутності голови Комісії, його функцій виконує заступник голови  

Комісії. 

2.3. Під час засідань комісії ведеться протокол секретарем Комісії. Протокол 

Комісії зберігається протягом трьох років з дати їх оформлення. 

           2.4. Організаційне та документальне забезпечення роботи Комісії виконує секретар 

комісії, який: 

           - погоджує з головою Комісії дату проведення засідання і не менш як за три дні до 

засідання Комісії сповіщає про це членів Комісії;  

         - приймає матеріали, які направляються на розгляд Комісії; 

- веде протокол засідання Комісії; 

          2.5. Засідання Комісії вважається легітимним, якщо у ньому беруть участь не менше 

половини її членів. 

           2.6. Засідання Комісії проводиться  за потреби. 

2.7. Завдання комісії: 

2.7.1. Фіксація наявності посівів (видів культур) громадян одноосібників на 

території Маловисківської міської ОТГ  Комісією визначаються, згідно Методики 

визначення біологічної врожайності з використанням кількох показників для планування, 

обліку і економічного аналізу. 

2.7.2. Фіксація наявності посівів (видів культур) громадян одноосібників на 

території Маловисківської міської ОТГ, без документів, що  посвідчують  право оренди  

(користування) земельної ділянки, з метою визначенн суми, яка могла б надійти до 

місцевого бюджету у разі, якщо б зазначений договір був укладений між орендарем та 

орендодавцем, або у разі, якщо був би здійснений розрахунок земельного податку.  

        Розмір збитків нараховується на підставі даних нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки.  

        Розрахунок неодержаного земельного податку проводиться державною 

податковою інспекцією та подається на розгляд Комісії. 

2.8. У разі, якщо підприємство, установа, організація чи громадянин, по якому 

проводиться перевірка, частково здійснював плату за землю і це підтверджується листом 

державної податкової інспекції, то розмір збитку визначається як різниця між 

неодержаною в бюджет та сплаченою сумою. 

2.9. Комісія здійснює контроль за виконанням актів, затверджених виконавчим 

комітетом Маловисківської міської ради, та у разі несплати підприємствами, установами, 

організаціями та громадянами суми збитків, вказаної в акті Комісії, подає до юридичного 

відділу Маловисківської міської ради матеріалів для звернення до суду. 

2.10. За рішенням Комісії акт може бути направлений на розгляд територіальному 

органу Держсільгоспінспекції та/або органам прокуратури для відповідного реагування.  

           2.11.Рішення Комісії приймаються  більшістю голосів від загального складу Комісії 

та оформлюються протоколом в двох примірниках, які підписуються головою або його 

заступником головуючим, секретарем та членами Комісії. В разі незгоди члена Комісії зі 

змістом протоколу, він підписує протокол з зауваженнями, що долучаються до нього. У 

разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії вважається вирішальним. 

2.12. Комісія розглядає заяви від громадян, органів державної влади, органів 

внутрішніх справ, прокуратури, суду, земельного відділу, що діє від імені об’єднаної 

територіальної громади Маловисківської міської ради,  підприємств, установ та 

організацій всіх форм власності з питань, віднесених до її компетенції, що направляються 



 

комісії разом з відповідними матеріалами на адресу: 26200, Кіровоградська область, місто 

Мала Виска, вулиця Спортивна, 6. 

          2.13. За результатами роботи Комісії складаються акти фіксації наявності посівів 

(видів культур) громадян одноосібників на території Маловисківської міської об»єднаної 

територіальної громади (далі-акт). 

          2.13.1. Акт комісії повинен містити:  

                  - найменування та склад членів Комісії, які склали акт;  

                  - дату та час  засідання комісії;  

                  - відомості про суб’єкта, відносно якого надійшли матеріали на розгляд Комісії;  

                 - викладення обставин, встановлених при обстеженні земельної ділянки та 

розгляді матеріалів;  

                 - зазначення площі посівів одноосібника та господарська урожайність 

(продукція з одиниці площі, як частка від ділення валового збору на посівну площу 

культури); 

                   - вид засіяної культури; 

                   - визначення потенційно можливого врожаю за приходом ФАР та дійсно 

можливого врожаю за ресурсами вологи (в разі необхідності);     

                   - акт має містити підписи всіх членів комісії., що були присутні на обстеженні 

земельної ділянки та засіданні комісії.       

2.14. Акт Комісії оголошується негайно після його складення та підписується усіма 

присутніми на засіданні членами Комісії. Один примірник акту залишається в матеріалах 

справи комісії, копія акту протягом 5-ти робочих днів надсилається/вручається 

одноосібнику та передається до Новоукраїнського ГУ ДФС у Кіровоградській області.  

   2.15. Комісія може протокольно затверджувати для своєї роботи типові форми актів 

обстеження земельних ділянок, які необхідні для роботи комісії. 

  2.16. Комісія має право: 

- одержувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ, організацій інформацію та документи необхідні для виконання її 

повноважень. 

-  звертатися із запитами та отримувати інформацію з ТПП України;  

- залучати до роботи та запрошувати на свої засідання працівників органів 

виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, організації та установ 

незалежно від форми власності, відповідно до чинного законодавства України. 

2.17. Посадовими особами Земельного відділу Маловисківської міської ради на 

засідання Комісії  збираються та подаються наступні  документи: 

- копії рішень (витягів з рішень) міської ради та її виконавчого комітету щодо 

відповідної земельної ділянки та її землекористувачів; 

-  акт обстеження та визначення меж земельної ділянки або інша інформація про 

площу земельної ділянки, що використовується; 

-  інформація щодо особи-одноосібника, місце реєстрації/проживання; 

- документ, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою 

або інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо 

об’єкта нерухомого майна (земельна ділянка); 

- витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних 

ділянок; 

- попередній орієнтовний розрахунок суми вартості врожайності з 1га фізичної 

особи - одноосібника, який обраховується та складається сектором соціально-

економічного розвитку, інвестицій та проектної документації виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради; 



 

- інформацію про сплату місцевого податку (земельного податку, орендної плати за 

землю, земельного сервітуту тощо); 

-  копію документу, що посвідчує право власності чи користування земельною 

ділянкою.  

Комісія має право запропонувати надати інші документи щодо обробітку земельної 

ділянки (договір про надання послуг, підтверджуючі документи про оплату послуг, тощо); 

. 

            2.18.Члени  комісії  до початку розгляду питання повинні  надати документи або 

інформацію, що відносяться до компетенції органів, які вони представляють та мають 

значення для розгляду відповідного питання. 

            2.19. Відсутність на засіданні Комісії, власників землі та землекористувачів не 

перешкоджає розгляду Комісією питання про визначення розміру збитків. 

             

3. Заключні положення 

 

3.1.Питання,  що неврегульовані цим Положенням, вирішуються згідно з чинним 

законодавством України. 

3.2.Зміни і доповнення до цього Положення вносяться рішенням виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами         Л.ЛИННИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток №  3 

до рішення виконкому 

від 16.07.2019 року № 265 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Міський голова 

________________ 

 

Ю.ГУЛЬДАС 

№ _____ від____________ р. 

 

 

АКТ 
 

фіксації наявності посівів (видів культур) громадян 

одноосібників на території Маловисківської міської ОТГ 
 

м. Мала Виска                                                                                  «___»________2019  р. 

  

 Комісія з фіксації наявності посівів (видів культур) громадян одноосібників на 

території Маловисківської міської ОТГ створена відповідно до рішення виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради від_________ №________. 

 

у складі: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________ 

                                                      (П.І.Б. членів Комісії) 

 

Власник землі або землекористувач – фізична особа -одноосібник 

 

 

 

 

 

ВСТАНОВИЛА 

 

1. Земельна ділянка, яку використовують розташована: 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 2. Площа земельної ділянки, яка використовується ______________ кв.м 

 3. Підстава використання земельної 

ділянки_______________________________________________________________________

____________________________________________________ 



 

 4. Термін використання земельної ділянки_________________________ 

          5. Культура посіяна на земельній ділянці 

засіяно_________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

6. ВИСНОВОК____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________ 

 

 

Голова Комісії   ____________________________     (П.І.Б.) 

Члени Комісії   ____________________________     ( П.І.Б.) 

     _____________________________   ( П.І.Б.) 

     _____________________________   ( П.І.Б.) 

     _____________________________   ( П.І.Б.) 

     ____________________________________     (П.І.Б.) 

Секретар Комісії   ______________________________ ( П.І.Б.) 

 

 

 

 

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   16 липня  2019 року                              № 266 

м. Мала Виска 

 

Про надання дозволу на встановлення 

(розміщення) дитячих розважальних 

атракціонів та святкової торгівлі в  

м. Мала Виска ФОП Скогарєв О.Ю. 

 

         Розглянувши заяву ФОП Скогарєв Олега Юрійовича. про надання дозволу на 

встановлення (розміщення) дитячих розважальних атракціонів та здійснення святкової 

торгівлі в м. Мала Виска 24 серпня на День Незалежності України та Дня міста Мала 

Виска, керуючись ст. 27, ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з 

метою належної організації відпочинку та дозвілля гостей та жителів міста 24 серпня 2019 

року на День Незалежності України та Дня міста-Мала Виска, виконавчий комітет міської 

ради  

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1.Надати дозвіл ФОП Скогарєву О.Ю. на розміщення дитячих розважальних атракціонів 

та здійснення святкової торгівлі в період проведення 24 серпня 2019 року заходів 

присвячених Дню Незалежності України та Дню міста – Мала Виска на території міського 

стадіону «Колос». 

 

2. Відповідальність за дотриманням техніки безпеки при експлуатації атракціонів та 

утримання в належному санітарному стані місця розташування покласти на ФОП 

Скогарєв О.Ю. 

3. Рекомендувати ФОП Скогарєв О.Ю. передбачити надання безкоштовних квитків дітям 

– сиротам та дітям учасників АТО, які проживають на території Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної гпромади. 

 

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

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

 

 

 

Міський голова                                                                                         Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 16 липня 2019 року                                               № 267 

                                                             м. Мала Виска 

 

Про зміну поштової адреси  

  

         

         Розглянувши заяву Харченка І.С., яка проживає в м. Мала Виска, вул. Містечкова 51 

А, про зміну поштової адреси об'єкту нерухомого майна розташованої за адресою вул. 

Містечкова 51А на вул. Містечкова 51Б, керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»   виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

       

 

1. Змінити поштову адресу об'єкту нерухомого майна з вул. Містечкова 51-А на вул. 

Містечкова 51-Б. 

2. Направити дане рішення до Маловисківського бюро технічної інвентаризації для 

внесення змін до технічної документації . 

3. Скасувати рішення виконавчого комітету Маловисківської міської ради  № 153  від 

18.04.2019 року 

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

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

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                     Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 16 липня 2019 року                                               № 268 

                                                             м. Мала Виска 

 

Про розгляд заяви Малахатько В.М. 

  

                 Розглянувши заяву Малахатька В.М.., який проживає в м. Мала Виска, вул. 

Молодіжна 8, про присвоєння поштової адреси об'єкту нерухомого майна керуючись ст. 

31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»   виконавчий комітет міської 

ради 

 

ВИРІШИВ: 

       

1. Присвоїти поштову адресу об'єкту нерухомого майна вул. Молодіжна 8 

розташованого за адресою м. Мала Виска, Маловисківського району, Кіровоградської 

області. 

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

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

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                     Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
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 16 липня 2019 року                                               № 269 

                                                             м. Мала Виска 

 

 

Про розгляд заяви Яриша В.В. 

  

         

 

         Розглянувши заяву Яриша В.В., який проживає в м. Мала Виска, Маловисківського 

району, Кіровоградської області, вул. Містечкова (Леніна) 95 А, про зміну поштової 

адреси об'єкту нерухомого майна розташованого за адресою м. Мала Виска, 

Маловисківського району, Кіровоградської області,  вул. Містечкова (Леніна) 95 А, на 

адресу вул. Містечкова (Леніна) 95 керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»   виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

       

 

 

1. Змінити поштову адресу об'єкту нерухомого майна розташованого за адресою м. Мала 

Виска, Маловисківського району, Кіровоградської області,  вул. Містечкова (Леніна) 

95 А, на адресу вул. Містечкова (Леніна) 95 в зв'язку з дублюванням поштової адреси.  

2. Направити дане рішення до Маловисківського 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 органів влади Бакалінського О.М. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                     Ю.Л. 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 16 липня 2019 року                                               № 270 

                                                             м. Мала Виска 

 

Про розгляд заяви Лисенко Т.Г. 

  

                 Розглянувши заяву Лисенко Т.Г., яка проживає в с. Краснопілка, вул. Набережна 

12, про присвоєння поштової адреси об'єкту нерухомого майна розташованого за адресою 

с. Краснопілка, пров. Шкільний, керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»   виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

       

1. Присвоїти поштову адресу пров. Шкільний, 22 об'єкту нерухомого майна   

      розташованого в с. Краснопілка. 

2. Направити дане рішення в Маловисківське бюро технічної інвентаризації для 

внесення змін до технічної документації будівлі. 

3. Лисенко Т.Г. внести відповідні зміни до Єдиного Державного реєстру.  

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

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

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                     Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 16 липня 2019 року                                               № 271 

                                                             м. Мала Виска 

 

Про розгляд заяви Рули Д.А. 

  

                 Розглянувши заяву Рули Д.А., яка проживає в м. Мала Виска, вул. Гоголя 19, 

про присвоєння поштової адреси об'єкту нерухомого майна розташованого за адресою с. 

Краснопілка, пров. Шкільний, керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»   виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

       

1. Присвоїти поштову адресу пров. Шкільний 20 об'єкту нерухомого майна 

розташованого в с. Краснопілка. 

2. Направити дане рішення в Маловисківське бюро технічної інвентаризації для 

виготовлення технічного паспорту. 

3. Громадянину Рулі Д.А. внести відповідні зміни до Єдиного Державного реєстру.  

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

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

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                     Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 16 липня 2019 року № 272 
м. Мала Виска 

Про розгляд заяви ФОП «Варданян Каріне 

Елізбарівна» 

Розглянувши заяву ФОП «Варданян Каріне Елізбарівна», зареєстрованого за 

адресою: м. Черкаси, вул. Толстого, буд.15, кв. № 39, з проханням надати дозвіл на 

відкриття сезонної торгової точки з продажу морозива по вул.. Центральна, біля міського 

парку та затвердити розпорядок їх роботи, відповідно до ст.30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  виконком міської ради 

В И Р І Ш И В: 

1. Погодити ФОП «Варданян Каріне Елізбарівна» розміщення об’єкта 

дрібнороздрібної торгівлі з по , морозивом в м. Мала Виска по вулиці Центральна, біля 

міського парку. 

2.Затвердити наступний розпорядок роботи об’єктів торгівлі: з 08.00 год. до 18.00 

год., без перерви на обід та вихідних. 

3 Зобовязати керівника ФОП «Варданян Каріне Елізбарівна» вчасно сплачувати 

місцеві податки і збори комунальному підприємству «Міський ринок», згідно 

затверджених тарифів на послуги. 

4 Попередити керівника ФОП «Варданян Каріне Елізбарівна» про необхідність: 

- утримання прилеглої території в належному санітарному стані; 

- заборону торгівлі в громадському місці тютюновими, алкогольними та 

слабоалкогольними напоями; 

- в обов’язковому порядку укласти з КП «Мала Виска Водоканал» договір про 

вивезення твердих побутових відходів; 

- дотримання правил торгівлі; 

5 В разі недотримання вимог п.3 та п.4 даного рішення, дозвіл на розміщення 

об’єкту торгівлі буде скасовано. 

6 Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М. 

Міський голова  



 

 

 

 

 

 

 
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 16 липня 2019 року                                          № 273 

                                                             м. Мала Виска 

 

Про розгляд заяви Регіонального офісу  

водних ресурсів у Кіровоградській області 

Кропивницького міжрайонного управління  

водного господарства 

  

         

         Розглянувши заяву Регіонального офісу водних ресурсів у Кіровоградській області 

Кропивницького міжрайонного управління водного господарства, Кіровоградська область 

, с. Підгайці, про присвоєння поштової адреси комплексу нежитлових будівель 

,розташованих на території Маловисківської міської ради (за межами населеного 

пункту),керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України    № 137 від 21 червня 2019 року виконавчий комітет міської ради 

 

 

ВИРІШИВ: 

       

1.         Заяву регіонального офісу водних ресурсів у Кіровоградській області про  

присвоєння поштової адреси комплексу нежитлових будівель, власником яких є 

Регіональний офіс водних ресурсів у Кіровоградській області Кропивницького 

міжрайонного управління водного господарства залишити без розгляду. 

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

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

 

 

 

 

Міський голова                                                                                     Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
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  16 липня  2019 року                              № 274 

м. Мала Виска 

 

Про надання дозволу на благоустрій 

прилеглої території до житлового будинку 

по вул. Шевченка 5 в м. Мала Виска 

  

 

         Розглянувши заяву Левченка Анатолія Петровича про надання дозволу на 

благоустрій прилеглої території до житлового будинку по вул. Шевченка 5 в м. Мала 

Виска , розглянувши план-схему робіт з благоустрою , відповідно до Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про благоустрій населених пунктів» 

виконавчий комітет міської ради  

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1.Надати дозвіл на благоустрій прилеглої території до житлового будинку по вул. 

Шевченка 5 в м. Мала Виска згідно план-схеми. 

2. Роботи виконати згідно ДБН України та правил благоустрою населених пунктів. 

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

питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                         Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від   16  липня  2019 року                              № 275 

м. Мала Виска 

 

 

Про надання дозволу на благоустрій 

прилеглої території до житлового будинку 

по вул. Шевченка 5 в м. Мала Виска 

  

 

         Розглянувши заяву Фітенка Миколи Григоровича про надання дозволу на 

благоустрій прилеглої території до житлового будинку по вул. Шевченка 5 в м. Мала 

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

України «Про благоустрій населених пунктів» виконавчий комітет міської ради  

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1.Надати дозвіл Фітенку М.Г. на благоустрій прилеглої території до житлового будинку 

по вул. Шевченка 5 в м. Мала Виска згідно. 

2. Роботи виконати згідно ДБН України та правил благоустрою населених пунктів. 

 

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

питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                         Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від   16  липня  2019 року                              № 276 

м. Мала Виска 

 

 

Про надання дозволу на благоустрій 

прилеглої території до житлового будинку 

по вул. Шевченка 5 в м. Мала Виска 

  

 

         Розглянувши заяву Орлика Віталія Олеговича про надання дозволу на благоустрій 

прилеглої території до житлового будинку по вул. Шевченка 5 в м. Мала Виска  , 

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

«Про благоустрій населених пунктів» виконавчий комітет міської ради  

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1.Надати дозвіл Орлику Віталію Олеговичу на благоустрій прилеглої території до 

житлового будинку по вул. Шевченка 5 в м. Мала Виска згідно. 

2. Роботи виконати згідно ДБН України та правил благоустрою населених пунктів. 

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

питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                         Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  16 липня 2019 року                                               № 277 

                                                             м. Мала Виска 

 

Про надання дозволу на 

розміщення «brand wall» на 

території міста Мала Виска 

кандидату в народні депутати 

Кузбит Ю.М. 

 
З метою забезпечення дотримання на території Маловисківської  міської ради 

вимог Конституції України щодо вільного вираження громадянами своїх поглядів і 

переконань, керуючись ст. 34 Конституції України, ст. 12 Закону України “Про політичні 

партії в Україні”, ст. 20 Закону України “Про об`єднання громадян” , пп.3 ч.1 делегованих 

повноважень ст.38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 16 Закону 

України “ Про благоустрій населених пунктів”, виконавчий комітет Маловисківської 

міської ради  
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Надати дозвіл кандидату в народні депутати Кузбит Юрію Михайловичу на 

розміщення «brand wall» в міському парку та вулиці  Центральна з 12.07.2019 року по 

19.07.2019 року, з 9:00 години ранку до 13:00 години дня. 

2. Під час проведення інформаційної компанії дотримуватись правил благоустрою та 

утримувати прилеглу територію (в радіусі 2 метра) у належному санітарному стані. 

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

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

 

 

 
 

 

 

Міський голова                                                                                     Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  16 липня 2019 року                                               № 278 

                                                             м. Мала Виска 

 

Про надання дозволу на 

розміщення інформаційних 

наметів для поширення 

друкованих агітаційних  

матеріалів на території міста 

Мала Виска політичній партії  

«Європейська солідарність» 

 
З метою забезпечення дотримання на території Маловисківської  міської ради 

вимог Конституції України щодо вільного вираження громадянами своїх поглядів і 

переконань, керуючись ст. 34 Конституції України, ст. 12 Закону України “Про політичні 

партії в Україні”, ст. 20 Закону України “Про об`єднання громадян” , пп.3 ч.1 делегованих 

повноважень ст.38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 16 Закону 

України “ Про благоустрій населених пунктів”, виконавчий комітет Маловисківської 

міської ради  
 

ВИРІШИВ: 
 

4. Надати дозвіл політичній партії «Європейська солідарність» на розміщення 

інформаційних наметів для поширення друкованих агітаційних матеріалів на 

території міста Мала Виска за адресою: вул. Центральна 82 (площа біля РБК 

5. Під час проведення інформаційної компанії дотримуватись правил благоустрою та 

утримувати прилеглу територію (в радіусі 2 метра) у належному санітарному стані. 

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

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

 

 

 
 

 

 

Міський голова                                                                                     Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від    16 липня    2019  року                                         № 279 

м. Мала Виска 

Про надання дозволу ДНЗ №5 

«Чебурашка»   на проведення 

робіт по видаленню дерев по вул. 

Шевченка,7-Б в м. Мала Виска  

 

     Розглянувши клопотання   відділу освіти , молоді і спорту  виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради  від 03 липня  2019 року  вх. № 01-12/886 з проханням 

надати дозвіл  ДНЗ №5 «Чебурашка»   на проведення робіт по видаленню  та списанню  

аварійно-небезпечних дерев  в кількості  2 ( два) дерева  породи «Верба»,   які знаходяться 

на території ДНЗ №5 «Чебурашка» по вул. Шевченка ,7-Б  в м. Мала Виска та несуть 

потенційну небезпеку для життя і здоров’я дітей та дорослих , беручи до уваги пропозиції 

комісії при виконавчому комітеті міської ради щодо  доцільності проведення 

вищевказаних  робіт (акт № 14 від 05.07.2019 року)  та 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 ДНЗ №5 «Чебурашка»   дозвіл на проведення робіт по видаленню дерев 

шляхом спилювання напівсухих аварійно-небезпечних дерев  в кількості  2 ( два) дерева   

породи, які знаходяться по вул. Спортивна,  в місті Мала Виска на території  ДНЗ №5  

« Чебурашка» . 

 2. Попередити виконуючу обов’язки директора   ДНЗ № 5«Чебурашка»  Зіненко  

В.М.:  

-   дотримуватися правил безпеки при проведенні вищевказаних робіт; 

-  провести списання  видалених  дерев , деревину  використати  в якості палива 

для ДНЗ.  

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  першого заступника 

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

  

  

        Міський голова                                                                                     Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 від 16 липня 2019 року                                                                               № 280 

 

 

Про виділення коштів на 

поховання гр. Деркач Н.В.   

 

Розглянувши заяву гр. Деркач Валентини Олександрівни ( ЕВ № 361942 виданий 

Маловисківським РВ УМВС України 13.06.2014 року), яка проживає за адресою: 

вул.Центральна, 37, с. Краснопілка, Кіровоградська область, з проханням виділити кошти 

на поховання її дочки  гр. Деркач Наталії, яка померла 28.06.2019 року та на день смерті 

не працював і в центрі зайнятості на обліку не перебував, керуючись ст. 34 Закону 

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

та похоронну справу», постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року № 99 

„Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб 

виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого”, 

Програмою та Положеням про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам 

Маловисківської міської ОТГ на 2019-2020 роки, затверджена рішенням сесії від 25 

жовтня 2018 року № 1227, виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити кошти у розмірі 2000,00 (дві тисячі) гривень гр. Деркач Валентині 

Олександрівні  на поховання  її дочки гр. Деркач Наталії. 

          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 16 липня  2019 року                               № 281 

м. Мала Виска 

 

Про розгляд заяв громадян щодо 

надання пільг по батьківській платі за 

відвідування їхніми дітьми дошкільних 

навчальних закладів міської ради  

 

 Розглянувши заяви громадян міської об’єднаної територіальної громади з 

проханням надати пільгу по батьківській платі за відвідування  їхніми дітьми дошкільних 

навчальних закладів міської ради «Чебурашка», врахувавши, що діти заявників – з 

багатодітних та малозабезпечених сімей, відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

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

інтернатних навчальних закладів», Порядку встановлення плати для батьків за 

перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних 

закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 року 

№ 667, керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

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

дошкільного навчального закладу міської ради «Чебурашка» м. Мала Виска, на 

період з 1 липня 2019 року по 1 липня 2020 року, наступним громадянам: 

      - гр. Михайлик Альоні Миколаївні -її дочка Михайлик Анастасія; 

- гр. Уперенко Інні Василівні- її дочка Уперенко Софія; 

- гр.Кудрі Наталії Леонідівні- її син Кудря  Леонід; 

- гр.Чумаковій Анастасії Павлівні-її син Чумаков Назарій та дочки: Чумакова Софія   

та Чумакова Поліна; 

- гр.Ткаченко Людмилі Володимирівні-її син Ломака Михайло. 

  

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

питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                                      Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 
 



 

 
У К Р А Ї Н А 

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

від 16 липня  2019 року                               № 282 

м. Мала Виска 

 

Про розгляд заяв громадян щодо 

надання пільг по батьківській платі за 

відвідування їхніми дітьми дошкільних 

навчальних закладів міської ради  

 

 Розглянувши заяви громадян міської об’єднаної територіальної громади з 

проханням надати пільгу по батьківській платі за відвідування  їхніми дітьми дошкільних 

навчальних закладів міської ради «Ромашка», врахувавши, що діти заявників – з 

багатодітних та малозабезпечених сімей, батько яких є учасником бойових дій, відповідно 

до постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 року № 1243 «Про невідкладні 

питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», Порядку 

встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних 

дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 21.11.2002 року № 667, керуючись ст. 32 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Надати пільгу у розмірі 100 відсотків, як дитині учасника бойових дій, по 

батьківській платі за відвідування дошкільного навчального закладу 

міської ради «Ромашка» м. Мала Виска, на період з 1 липня 2019 року по 

1 липня 2020 року, наступним громадянам: 

– Компанієць Євгенію Юрійовичу- його син Компанієць Максим; 

-  Рачкован Євген Олексійович-його син Рачкован Олександр. 

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

дошкільного навчального закладу міської ради «Ромашка» м. Мала Виска, на період з 1 

липня 2019 року по 1 липня 2020 року, наступним громадянам: 

- гр. Грузін Юлії Юріївні- її син Грузін Сергій. 

 

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 16 липня  2019 року                               № 283 

м. Мала Виска 

 

Про розгляд заяв громадян щодо 

надання пільг по батьківській платі за 

відвідування їхніми дітьми дошкільних 

навчальних закладів міської ради  

 

 Розглянувши заяви громадян міської об’єднаної територіальної громади з 

проханням надати пільгу по батьківській платі за відвідування  їхніми дітьми дошкільних 

навчальних закладів міської ради «Колосок», врахувавши, що діти заявників – з 

багатодітних та малозабезпечених сімей, відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

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

інтернатних навчальних закладів», Порядку встановлення плати для батьків за 

перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних 

закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 року 

№ 667, керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

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

дошкільного навчального закладу міської ради «Колосок» с. Олександрівка, на період з 1 

липня 2019 року по 1 липня 2020 року, наступним громадянам: 

- гр. Зайцевій Оксані Федорівні- її син Зайцев Олександр; 

- гр.Штирбу Лучікі Сергіївні- її син Штирбу Віталій; 

- гр.Бойчук Світлані Валеріївні-її дочка Бойчук Ангеліна. 

  

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 16 липня 2019 року                                                                               № 284 

 

 

 

Про надання грошової допомоги 

на лікування гр.В.В.В. 

 

Розглянувши заяву гр. В.О.Д (паспорт ЕА № ---- виданий Маловисківським РВ 

УМВС України --- року),  яка проживає в м. Мала Виска, вул. В.В., буд.№ 47, з проханням 

надати допомогу на лікування її сина В.В.В., врахувавши скрутний матеріальний стан 

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

Програмою та Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки, 

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

комітет міської ради 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. В.О.Д. грошову допомогу у розмірі ---- ( ---) гривень на лікування її 

сина  гр. В.В..  

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

соціальний захист». 

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

з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

 

 

 

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 16 липня 2019 року                                                                               № 285 

 

 

 

Про надання грошової допомоги 

на лікування гр.Д.О.М. 

 

Розглянувши заяву гр. Д.О.М. (паспорт ЕА № ---- виданий Маловисківським РВ 

УМВС України ----- року),  яка проживає в с.П, вул. Л.У., буд.№ 40, з проханням надати 

допомогу їй на лікування, врахувавши скрутний матеріальний стан заявника, керуючись 

ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Програмою та 

Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки, 

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

комітет міської ради 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. Д.О.М. грошову допомогу у розмірі ----- ( ----) 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 16 липня 2019 року                                                                               № 286 

 

 

 

Про надання грошової допомоги 

на лікування гр.Ч.Н.М.. 

 

Розглянувши заяву гр. Ч.Н.М. (паспорт ЕА № ---- виданий Маловисківським РВ 

УМВС України ------- року),  яка проживає в м. Мала Виска, пров. К., буд.№ 5, з 

проханням надати допомогу на лікування, врахувавши скрутний матеріальний стан 

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

Програмою та Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки, 

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

комітет міської ради 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. Ч.Н.М. грошову допомогу у розмірі ---- (---) 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 16 липня 2019 року                                                                               № 287 

 

 

 

Про надання грошової допомоги 

на лікування гр.Н.Л.І. 

 

Розглянувши заяву гр. Н.Л.І. (паспорт ЕА № ---- виданий Маловисківським РВ 

УМВС України ----- року),  яка проживає в м. Мала Виска, пров. Б., буд.№ 17, з проханням 

надати допомогу на лікування, врахувавши скрутний матеріальний стан заявника, 

керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Програмою та 

Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки, 

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

комітет міської ради 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. Н.Л.І. грошову допомогу у розмірі ----- ( -----) 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 16 липня 2019 року                                                                               № 288 

 

 

 

Про надання грошової допомоги 

на лікування гр.Д.В.Г. 

 

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

УМВС України  ----- року),  яка проживає в м. Мала Виска, вул. Ц., буд.№ 11, з проханням 

надати допомогу на лікування, врахувавши скрутний матеріальний стан заявника, 

керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Програмою та 

Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки, 

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

комітет міської ради 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. Д.В.Г. грошову допомогу у розмірі --- ( ----) 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 16 липня 2019 року                                                                               № 289 

 

 

 

Про надання грошової допомоги 

на лікування гр.Б. М.Р. 

 

Розглянувши заяву гр.П.В.С. (паспорт  № --- виданий Маловисківським РВ УМВС 

України ---- року),  яка проживає в м. Мала Виска, вул. К., буд.№ 34а, з проханням надати 

допомогу на лікування її дочки Б.М., врахувавши скрутний матеріальний стан заявника, 

керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Програмою та 

Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки, 

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

комітет міської ради 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. П.В.С. грошову допомогу у розмірі --- ( ---) гривень на лікування її 

дочки Б.М..  

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 16 липня 2019 року                                                                               № 290 

 

 

 

Про надання грошової допомоги 

на лікування гр.А.В.В. 

 

Розглянувши заяву гр. А.В.В. (паспорт ЕА № ---- виданий Маловисківським РВ 

УМВС України --- року),  який проживає в м. Мала Виска, вул. К., буд.№ 3-1, з проханням 

надати допомогу йому на лікування, врахувавши скрутний матеріальний стан заявника, 

керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Програмою та 

Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки, 

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

комітет міської ради 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. А.В.В. грошову допомогу у розмірі ---( ---) 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 16 липня 2019 року                                                                               № 291 

 

 

 

Про надання грошової допомоги 

на лікування гр.Г.М.І. 

 

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

УМВС України ---- року),  який проживає в м. Мала Виска, вул. З., буд.№ 53, з проханням 

надати допомогу йому на лікування, врахувавши скрутний матеріальний стан заявника, 

керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Програмою та 

Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки, 

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

комітет міської ради 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. Г.М.І. грошову допомогу у розмірі ---- ( -----) 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 16 липня 2019 року                                                                               № 292 

 

 

 

Про надання грошової допомоги 

на лікування гр.Н.А.Є. 

 

Розглянувши заяву гр. Н.А.Є (паспорт ЕВ № ---- виданий Маловисківським РВ 

УМВС України ----- року),  який проживає в м. Мала Виска, вул. К., буд.№ 19, кв № 2, з 

проханням надати допомогу йому на лікування, врахувавши скрутний матеріальний стан 

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

Програмою та Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки, 

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

комітет міської ради 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. Н.А.Є. грошову допомогу у розмірі --- ( ----) 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 16 липня 2019 року                                                                               № 293 

 

 

 

Про надання грошової допомоги 

на лікування гр.А.С.М. 

 

Розглянувши заяву гр. А.С.М. (паспорт ЕА № ---- виданий Маловисківським РВ 

УМВС України --- року),  який проживає в с. П., пров. Л.У., буд.№ 9, з проханням надати 

допомогу йому на лікування, врахувавши скрутний матеріальний стан заявника, 

керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Програмою та 

Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки, 

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

комітет міської ради 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. А.С.М. грошову допомогу у розмірі ----- ( -----) 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 16 липня 2019 року                                                                               № 294 

 

 

 

Про надання грошової допомоги 

на лікування гр.Б.В.П. 

 

Розглянувши заяву гр. Б.В.П. (паспорт ЕА № ----- виданий Маловисківським РВ 

УМВС України ------- року),  яка проживає в м. Мала Виска, вул. Ш., 7а, буд.№ 42, з 

проханням надати допомогу на лікування, врахувавши скрутний матеріальний стан 

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

Програмою та Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки, 

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

комітет міської ради 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. Б.В.П. грошову допомогу у розмірі ----- ( ------) 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 16 липня 2019 року                                                                               № 295 

 

 

 

Про надання грошової допомоги 

на лікування гр.Є.Л.М. 

 

Розглянувши заяву гр. Є.Л.М. (паспорт ЕВ № -------виданий Маловисківським РВ 

УМВС України ----- року),  яка проживає в м. Мала Виска, вул. Ц., буд.№ 196, з 

проханням надати допомогу на лікування, врахувавши скрутний матеріальний стан 

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

Програмою та Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки, 

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

комітет міської ради 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Виділити гр. Є.Л.М. грошову допомогу у розмірі ----- ( ----) 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 16 липня 2019 року                                                                               № 296 

 

Про затвердження Плану щодо впровадження 

Інформаційних технологій у виконавчому комітеті 

Маловисківської міської ради на 2019-2020 роки 

 
Заслухавши інформацію оператора з обробки інформації та програмного забезпечення 

виконавчого комітету міської ради Юріна О.М. про необхідність впровадження 

інформаційних технологій у виконавчому комітеті Маловисківської міської ради,  

керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет міської ради  

             

                                                             ВИРІШИВ:   

 

1. Затвердити План щодо впровадження інформаційних технологій у виконавчому 

комітеті Маловисківської міської ради на 2019-2020 роки.  
2. Опублікувати це рішення на офіційному сайті міської ради не пізніше ніж у 

десятиденний строк з дня його прийняття. 

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

питань діяльності виконавчих органів ради  Бакалінського О.М. 

 

 

 

 
Міський голова                                                                        Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1 



 

                                                                                           до рішення виконкому                                          

                                                                                            від 16.07.2019 р № 296 

 

План  
щодо впровадження  інформаційних технологій   

Маловисківської міської ради на 2019 – 2020 роки. 

 

                       Мета: Забезпечення ефективного впровадження і функціонування сучасних 

інформаційних технологій у виконавчих органах Маловисківської міської ради, 

бюджетних установах, комунальних закладах як однієї із складових створення і 

функціонування ефективної системи управління містом та його інформатизації. Створення 

максимально простого та доступного спілкування громадян з органами місцевого 

самоврядування, юридичними особами, громадськими організаціями, створення 

механізмів надання послуг громадянам та організаціям у режимі реального часу. 

   

 Одним з основних завдань роботи міської ради є впровадження інформаційних 

технологій в наданні послуг громадянам. 

Головними напрямками є створення додаткових ресурсів,розробка мобільних додатків  

для смартфонів та веб сервісів: 

 
№           Назва заходу Термін 

впровадження 

Структурний 

підрозділ 

 

1 Створення ресурсу «Звернення 

громадян через мобільні 

додатки» 

2019-2020 рр Виконавчий комітет 

Маловисківськї 

міської ради 

 

2 Створення ресурсу 

«Інтерактивна мапа надання 

послуг по території ОТГ» 

2019-2020 рр Виконавчий комітет 

Маловисківськї 

міської ради 

 

3 Створення ресурсу «Туристичні 

маршрути ОТГ» 

 

2019-2020 рр  Виконавчий комітет 

Маловисківськї 

міської ради 

 

4 Створення ресурсу 

«Повідомлення про проблему 

(благоустрій міста)» 

 

2019-2020 рр Виконавчий комітет 

Маловисківськї 

міської ради 

 

5 Створення ресурсу «Електронні 

петиції» 

 

2019-2020 рр Виконавчий комітет 

Маловисківськї 

міської ради 

 

6 Облаштування міських камер 

відеоспостереження, з 

можливістю розпізнавання 

облич та номерних знаків 

2019-2020 рр Виконавчий комітет 

Маловисківськї 

міської ради 

 

7 Облаштування веб-камер в 

туристичних місцях м.Мала 

Виска 

2019-2020 рр Виконавчий комітет 

Маловисківськї 

міської ради 

 

8 Впровадження інформаційної 

системи «Реєстр комунального 

майна Маловисківської 

об’єднаної  територіальної 

громади»   

2019 рік Виконавчий комітет 

Маловисківськї 

міської ради 

 

9 Впровадження інформаційної 

системи 

2019 рік Виконавчий комітет 

Маловисківськї 

 



 

«Реєстр адрес Маловисківської 

об’єднаної  

територіальної громади»   

міської ради 

10 Впровадження інформаційної 

системи «Реєстр 

Маловисківської об’єднаної 

територіальної громади»   

2019 рік Виконавчий комітет 

Маловисківськї 

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 16 липня 2019 року                                                                               № 297 

 

Про затвердження Комунікаційної стратегії 

Маловисківської міської  об’єднаної  

територіальної громади  

 

                    Заслухавши інформацію секретаря ради Постолюк Л.А. про необхідність 

затвердження Комунікаційної стратегії Маловисківської  об’єднаної  територіальної 

громади,  керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про 

доступ до публічної інформації», постановами Кабінету Міністрів України від 06 серпня 

2014 року №385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період 

до 2020 року», та Верховної Ради України від 31 березня 2016 року № 1073-VIII «Про 

Рекомендації парламентських слухань на тему: «Реформи галузі інформаційно-

комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України»», 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 року № 386-р «Про 

схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні», виконавчий комітет 

міської ради  

             

                                                             ВИРІШИВ:   

 

1. Затвердити Комунікаційну стратегію Маловисківської  міської об’єднаної  

територіальної громади (далі – Стратегія), що додається 

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

десятиденний строк з дня його прийняття та подати на чергове засідання сесії для 

затвердження. 

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

питань діяльності виконавчих органів ради  Бакалінського О.М. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток № 1 

                                                                                                       до рішення виконкому 

                                                                                                             від 16.07.2019 року № 297                                     
 

ПРОЕКТ 

КОМУНІКАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ 

МАЛОВИСКІВСЬКОЇ ОТГ 

НА 2019-2022 РР. 
Документ розроблено в рамках програми „Децентралізація приносить кращі результати та ефективність 

(DOBRE)”, яка фінансується USAID 

Цей документ став можливим завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з 

міжнародного розвитку (USAID). Зміст є відповідальністю Фонду Розвитку Місцевої Демократії і не обов'язково 

відображає точку зору USAID чи уряду Сполучених Штатів. This document is made possible by the generous 

support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID). The 

contents are the responsibility of Foundation in Support of Local Democracy and do not necessarily reflect the views of 

USAID or the United States Government. 
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Вступ 

Метою цього документу є розроблення рекомендацій стосовно 

комунікаційної стратегії, що грунтується на сприянні успішній реалізації Стратегії 
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розвитку Маловисківської ОТГ, вибудовуванні довіри між усіма мешканцями ОТГ, 

існюючими та потенційними інвесторами, локальною та загально-нацоінальною пресою. А 

також позиціонуванні її як громади, «яка окриляє», тобто робить своїх громадян 

щасливими, а вони, у свою чергу - «окрилені» і щасливі - надихають гостей, пресу, туристів 

та потенційних інвесторів. Таке позиціонування не може бути реалізоване без регулярної, 

вчасної, постійної, цілеспрямованої та обгрунтованої комунікації.  

Дана комунікаційна стратегія покликана – у межах наявних ресурсів та можливостей 

– покращити сприйняття мешканцями своєї громади та підвищити їхню поінформованість 

та інтерес до діяльності громади та залученість у розвиток громади, а також налагодити 

безперервний процес обміном інформацією в межах та про ОТГ як з внутрішньою, так і з 

зовнішньою аудиторіями. Важливо усвідомлювати, що громадська думка та залученість не 

змінюються швидко, особливо у позитивний бік. Потрібні роки послідовної та системної 

комунікаційної діяльності, щоб досягнути результатів. Саме тому Стратегія наголошує на 

взаємопов’язаності та комплексності усіх комунікаційних підходів та заходів та передбачає 

обмежений перший період становлення, а потім наступне перенесення працюючих 

повідомлень, інструментів та засобів комунікації на наступний період (наступний рік) з 

відповідною адаптацією та визначенням нових результатів та відповідальних осіб.  

Підходи до позиціонування громади нерозривно поєднують наступні напрями:     

Напрям Внутрішня аудиторія  Зовнішня аудиторія  

Громада «яка окриляє»  +  

Для проживання  +  

Для розвитку  + + 

Для сім’ї  +  

Для дітей  +  

Для навчання  +  

Для людей з особлими 

потребами 

+  

Громада для 

роботи/розвитку бізнесу  

+  



 

Громада для туризму   + 

Громада для інвестицій   + 

 

Чітка комунікація привабливості громади, оптимальних умов для життя 

мешканців, завдяки підтримці підприємництва, сільськогосподарської та переробної 

діяльності, розвитку освіти, культури, охорони здоров’я та нішевого туризму є 

основою для ефективних стратегічних комунікацій ОТГ.   

Керівництво Маловисківської ОТГ докладає значних зусиль, аби добитися 

позитивної динаміки у позиціонуванні громади, долаючи стереотипи, опір та 

інертність різних груп населення. Це неможливо без якісно нового підходу до 

побудови комунікацій, який замінить усталені та традиційні практики та сформує 

засади довіри та добробуту, бо ця «Громада Окриляє».  

ТЕРМІНОЛОГІЯ  

Які терміни та поняття використовуються у цьому документі? 

 ОТГ – об’єднана територіальна громада, добровільне об'єднання мешканців декількох 

розрізнених сіл, селищ чи міст в один адміністративний центр. Після об'єднання 

створюється новий адміністративний центр (як правило — найбільший населений 

пункт з об'єднаних), а у ньому — нова загальна для всіх об'єднаних населених пунктів 

рада та інші органи самоврядування. Нові об'єднані громади створюються відповідно до 

Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад завдяки реформі 

децентралізації.1 

 Стратегія розвитку ОТГ- документ, який визначає напрямки та пріоритети розвитку 

Маловисківської ОТГ на період до 2025 року. Стратегія була розроблена за ініціативи 

Голови та була прийнята на сесії (?) 

 Комунікації з метою реалізації Стратегії розвитку ОТГ– це ряд повідомлень та система їх 

подачі, покликані вплинути на установки та/або поведінку аудиторії з метою побудови 

поінформованості, лояльності та залучення до спільної реалізації стратегії ОТГ. Така 

комунікація має чітко відповідати поставленим задачам та сприяти досягенню мети та 

завдань, зокрема закріплених в Стратегії розвитку ОТГ.  

 Задачі Стратегічної комунікації – 1) проінформувати загальну аудиторію (як внутрішню, 

так і зовнішню); 2) переконати та 3) залучити конкретні цільові аудиторії з метою 

досягення мети та результатів, поставлених в Стратегії розвитку ОТГ.   

                                                 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96


 

 Бренд ОТГ – легко впізнаваний та індивідуальний образ ОТГ, який є близьким для 

більшості населення громади та допомагає відрізнити ОТГ від інших. 

 Цільові аудиторії ОТГ – окремі групи населення, з якими найважливіше взаємодіяти 

міській  раді та\або іншим реалізаторам Стратегї розвитку ОТГ з метою інформування, 

переконання та залучення для успішної реалізації Стратегї розвитку ОТГ.   

 Спікери ОТГ – офіційні особи, які представляють міську  раду та регулярно взаємодіють 

з цільовими аудиторіями ОТГ, а також це можуть бути особи, які мають виняткову 

репутацію, обізнані та є лідерами думок у даній місцевості. Офіційні особи ОТГ мають 

чітко визначити коло питань, донесення інформації по яких вимагає відповідної 

кваліфікації та експертної оцінки і на такі питання має розповсюджуватися «Політика 

Одного Голосу» (Додаток 3) 

 Ключові повідомлення Комунікаційної Стратегії ОТГ – важлива інформація щодо ОТГ, 

структурована у цілісні за змістом стислі повідомлення, які є потенційно цікавими та 

корисними для цільової аудиторії. Для досягнення ефективності, ключові повідомлення 

мають бути довесені багато разів у різний спосіб та через всі наявні конали комунікації. 

Відповідно до праць соціо-психолога Філіпа Зімбардо, людина чує понад 1500 

повідомлень в день і для зміни повідінки та\або ставлення до якогось питання має, 

принаймні, 2-3 рази на день протягом місяця чути ваше повідомлення з цього питання. 

Таке повідомлення має бути зрозумілим, викликати довіру, подаватись відповідальною 

особою з експертною оцінкою через належні канали комунікації і у відповідний спосіб. 

Для позитивного сприйняття повідомлення аудиторія має бути зацікавленна в його 

сприйнятті і готова відповідно слухати, чути і діяти. 

 Канали комунікацій ОТГ – інформаційні ресурси (власні внутрішні або зовнішні), які 

використовує ОТГ для взаємодії з цільовими аудиторіями згідно з комунікаційною 

стратегією з метою реалізації  Стратегї розвитку ОТГ.   

 Інструменти комунікацій ОТГ – способи, у які ОТГ взаємодіє з цільовими аудиторіями, 

через заходи, ініціативи, проекти, тощо   

 Ключові показники ефективності комунікацій ОТГ – кількісні та якісні індикатори, по 

яких можна відстежити, наскільки ефективно ОТГ взаємодіє з цільовими аудиторіями з 

метою реалізації Стратегї розвитку ОТГ.   

 Зворотній зв’язок – відгук, реакція;  інформація, яку передають цільові аудиторії 

спікерам ОТГ у відповідь на їхні повідомлення.   

ПРИЗНАЧЕННЯ КОМУНІКАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ  

Комунікаційна стратегія потрібна, щоб допомогти ОТГ підвищити ефективність своїх 

комунікацій з метою реалізації Стратегї розвитку ОТГ, а саме: 



 

1. ПРОВЕСТИ ДІАГНОСТИКУ – проаналізувати теперішню ситуацію, визначити стан 

розуміння та реалізації Стратегії розвитку ОТГ, визначити аудиторії, наявні засоби 

інформування та залучення ключових аудиторій, систематизувати наявні засоби, 

процеси, ресурси, тощо   

2. ДОМОВИТИСЯ ПРО СПІЛЬНЕ БАЧЕННЯ – погодити, як саме комунікація 

сприятиме досягненню цілей розвитку громади (згідно Стратегії розвитку ОТГ на 

2017-2025 роки, яка була створена як елемент реалізації проекту "Українська 

Адміністрація Майбутнього" Фундації Менеджерських Ініціатив за фінансової 

підтримки Фонду Міжнародної Солідарності у рамках Програми Підтримки 

Демократії, реалізованої Міністерством Закордонних Справ Республіки Польща і 

Канади); визначити спільні цілі, аудиторії, засоби інформування та залучення, 

необхідні результати, способи їх оцінки, відповідальних осіб, потреби та проблеми, 

що стосуються інформування, просування, переконання та залучення з метою 

успішної реалізації Стратегії розвитку ОТГ, а саме спільно сформувати 

Комунікаційну Стратегію з метою реалізації Стратегії розвитку ОТГ. 

3. ВИЗНАЧИТИ ГОЛОВНЕ, СФОКУСУВАТИ ЗУСИЛЛЯ - в умовах обмежених ресурсів 

пріоритизувати цілі та напрями реалізації Комунікаційної Стратегії з метою 

реалізації Стратегії розвитку ОТГ. 

4. ОРГАНІЗУВАТИ РОБОТУ – спланувати ресурси та процеси для досягнення 

стратегічних цілей поставлених в Стратегії розвитку ОТГ. Спільно погодити 

шаблони для реалізації погоджених повідомлень з метою реалізації Стратегії 

розвитку ОТГ. 

5. УЗГОДИТИ КРИТЕРІЇ УСПІХУ – встановити реалістичні очікування та запровадити 

критерії оцінки. 

6. Сформувати Команду реалізації Комунікаційної Стратегії з метою реалізації 

Стратегії розвитку ОТГ, а саме чіткий перелік осіб, які будуть відповідальними за 

кожне направлення комунікації Стратегії розвитку ОТГ.  

 

КОМАНДА КОМУНІКАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ТА ЇЇ АУДИТОРІЯ (БЕНЕФІЦІАРИ)  

Хто користуватиметься документом та хто виграє від реалізації комунікаційної 

стратегії? 

 Комунікаційна стратегія – це дороговказ для всіх, хто прямо або опосередковано 

долучається до комунікацій Стратегії розвитку ОТГ – від Голови ОТГ до адміністратора веб-

сайту, директора школи, членів молодіжної ради, тощо.   

БЕНЕФІЦІАРАМИ реалізації комунікаційної стратегії ОТГ є громада, тобто мешканці ОТГ. 

Також Бенефеціарами є представники преси та\або інвестори, які зацікавлені в довірі 



 

громаді для інформування (у випадку преси – виконання своїх обов'язків) та впевненості в 

стабільності розвитку громади для прийняття бізнес рішень. 

РЕАЛІЗАТОРІВ Комунікаційної стратегії можна умовно поділити на 3 групи осіб, залежно 

від ролей у Команді: 

Стратегічний рівень  

Голова та заступники – керівництво ОТГ, яке відповідає за реалізацію Стратегії розвитку 

ОТГ та комунікації її прогресу, з метою інформування, переконання та залучення ключових 

аудиторій для посилення репутації ОТГ. Для них комунікаційна стратегія – перш за все, 

один із інструментів для досягнення стратегічних цілей розвитку ОТГ та її місії, зокрема, 

створення оптимальних умов для життя мешканців, завдяки підтримці підприємництва, 

сільськогосподарської діяльності, розвитку освіти, культури, охорони здоров’я та нішового 

туризму. 

Виконавчий рівень  

Усі співробітники апарату виконкому міської ради ОТГ, які долучені до комунікацій. За 

наявності спеціально виділених співробітників – це, наприклад, прес-секретар, редактор 

сайту чи вісника ОТГ. Також йдеться про керівників структурних підрозділів (культура, 

освіта, тощо), які організовують комунікацію з громадою через спеціальні заходи. Для 

виконавців Комунікаційна стратегія потрібна, щоб підвищити ефективність процесів, 

систематизувати роботу та налагодити взаємодію з колегами задля виконання спільних 

цілей.  

Громадський рівень  

Громадські активісти, які є рушієм позитивних змін у житті громади. Це небайдужі активні 

громадяни, які ініціюють спільні з владою проекти та жваво відгукуються на ініціативи 

влади з розвитку ОТГ. Для них Комунікаційна стратегія – це орієнтир щодо напрямів 

спільних проектів, помічник у діалозі з владою та у залученні інших громадян.  

ФУНДАМЕНТ КОМУНІКАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ОТГ 

На чому базується цей документ?  

Комунікаційна стратегія ОТГ має на меті транслювати  реальний стан речей у громаді та у 

середовищі, що її оточує (внутрішня та зовнішня комунікації), а також у онлайн-просторі, у 

ЗМІ, у громадській думці, тощо.  

Основою Комунікаційної стратегії стали наступні документи та джерела інформації: 

- Стратегія розвитку маловисківської міської об’єднаної територіальної громади 

кіровоградської області на 2017-2025 роки, створена як елемент реалізації проекту 

"Українська Адміністрація Майбутнього" Фундації Менеджерських Ініціатив за 

фінансової підтримки Фонду Міжнародної Солідарності у рамках Програми 



 

Підтримки Демократії, реалізованої Міністерством Закордонних Справ Республіки 

Польща і Канади. (ДОДАТОК 1); 

- Зустріч з представниками громади, проведена консультантами програми, на тему 

побудови комунікаційної стратегії; 

- Аудит наявних інформаційних ресурсів ОТГ (наприклад, сайт та сторінка у мережі 

фейсбук); 

- Аудит представленості ОТГ у інформаційному полі (моніторинг та аналіз ЗМІ та 

результатів інтернет-пошуку);  

- Спільна розробка та погодження шаблону комунікаційної старатегії в залежності від 

стратегічної цілі для регулярного заповнення та контролю за результатами членами 

команди. Шаблон пропонується консультантами програми, але вдосконалюється та 

підтримується членами команди ОТГ. Шаблон має стати живим документом 

(дороговказом), простим для використання та перегляду у випадку потреби.    

Оскільки основоположним стратегічним документом для ОТГ є Стратегія 

розвитку, комунікаційна стратегія є допоміжною для її реалізації та спирається на 

визначені в ній цілі та завдання. 

 

СТРУКТУРА КОМУНІКАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ  

У комунікаційній стратегії використано структурування за наступними елементами: 

 Стратегічні та оперативні цілі та завданнями Стратегії розвитку ОТГ 

 Складові системи комунікацій: 

o цілі, досягення яких визначає успішність Стратегії 

o ключові повідомлення  

o цільові аудиторії  

o канали  та інструменти комунікацій   

o показники ефективності  (кількість заходів та  кількість учасників, які взяли у 

них участь) 

ЧАСТИНА 1.  Аудит наявних комунікацій та позиціонування Маловисківської ОТГ   

SWOT – СИЛЬНІ ТА СЛАБКІ СТОРОНИ, МОЖЛИВОСТІ ТА РИЗИКИ. 

Нижче ми розглянемо сильні і слабкі сторони потенціалу громади з точки зору комунікацій 

та позиціонування її як громади, яка «окриляє» і, відповідно, робить своїх мешканців 

щасливими.  SWOT аналіз був здійснений під час зустрічі з робочою групою (членами 

Команди ОТГ). Також ми звернемо увагу на ключові зовнішні фактори (можливості та 

загрози), які впливатимуть на позиціонування та комунікації ОТГ.   

СИЛЬНІ СТОРОНИ СЛАБКІ СТОРОНИ 



 

- Н

аявна актуальна Стратегія до 2026 

року  

- А

вторитет та достатньо активні 

комунікації Голови  

- С

ильний актив громади 

- Д

уже активна громада освітян 

(дошкільна, шкільна та позашкільна) 

- Г

ромада гнучка та адаптивна 

- Н

аявність історико-природничих  

пам`яток та особливостей (100% 

території громади складає чорнозем; 

особняк Кудашева) 

- Г

ромада має розроблений бренд-бук 

- Н

а території ОТГ діють 2 НГО: 

«Молоді освітяни» та «Простір ідей» 

У плані ОТГ  стоїть створення 

Молодіжної рад 

 

 

- Н

изька обізнаність про Стратегію 

розвитку ОТГ  

- Н

е сформовані робочі групи та 

відповідальні за конкретні напрямки 

роботи по втіленню Стратегії 

розвитку ОТГ 

- І

снують потенційні комунікаційні 

платформи ОТГ у вигляді розрізнених 

акцій та ініціатив (толоки, фестивалі, 

волонтерські програми), але вони 

потребують систематизації та 

фокусування на донесенні основних 

стратегічних повідомлень для 

громади 

- Системна комунікація між 

пересічними членами ОТГ відсутня 

- Н

езавершена децентралізація через 

існуючу вертикаль влади (райрада та 

райдержадміністрація) 

 

Комунікаційні ресурси:  

- б

юлетень/газета 

- с

айт Маловисківської громади  

- h

ttps://www.mviskarada.gov.ua/ 

- Ф

Б сторінка голови громади Юрія 

Гульдаса 

Комунікаційні ресурси: 

- Районна газета, яка найбільше пише 

про ОТГ, не має сайту  

- У існуючого бюлетеня, написаного 

офіційно-діловою мовою, відсутня 

альтернатива донесення інформації у 

більш легкому стилі 

- незначна активність на онлайн-

каналах: 

- лише 29 членів групи 

https://www.mviskarada.gov.ua/
https://www.mviskarada.gov.ua/


 

https://www.facebook.com/gyldasmer 

Фейсбук - 

https://www.facebook.com/malavyska/ 

Інстаграм - 

https://www.instagram.com/malavyska

/ 

- е

кран для демонстрації відеороликів 

https://www.facebook.com/malavyska/; 

слабка динаміка лайків;  

- https://www.instagram.com/malavyska/ 

- збирає більшу кількість лайків, 

однак останній пост датований 

липнем 2018 року 

- екран для демонстрації відеороликів 

розташований у центрі міста, але там 

відсутні стихійні скупчення людей 

МОЖЛИВОСТІ  

КОМУНІКАЦІЇ: 

- Поступове покращення комунікацій з 

громадою через реалізацію 

Комунікаційної стратегії 

- Зростання репутації, лояльності та 

пітримки членами ОТГ через потужне 

інформування, вміння переконати та 

залучити (стратегічна комунікація) 

більшість членів ОТГ. 

- Створення резерву лояльних членів ОТГ, 

активних і залучених. 

- Оптимізація інформаційних ресурсів для 

направлення їх потоків на реалізацію 

комунікаційної Стратегії. 

- Зростання медіа висвітлення успіхів ОТГ 

та її Стратегії розвитку, як локальної так 

і все-української. 

- Залучення зовнішніх експертів задля 

консультування та допомоги у 

покроковому втіленні комунікаційноії 

стратегії. 

  

ЗАГРОЗИ  

КОМУНІКАЦІЇ: 

- Недосягення результатів реалізації 
Стратегії Розвитку ОТГ, і як результат – 
відсутність комунікації ризиків та проблем. 
Опосередкованим негативом може бути 
втрата репутації, лояльності та підтримки 
членами ОТГ. 

- Низька ефективність реалізації 
Комунікаційної стратегії через брак 
системності та послідовності у реалізації, 
очікування «швидких результатів»   

 

 

 

Для Маловисківської ОТГ наразі найбільш пріоритетним та нагальним є 

позиціонування громади як такої, яка «окриляє» своїх мешканців і робить їх 

щасливими – тобто, комунікації з внутрішньої аудиторією.  

https://www.facebook.com/gyldasmer
https://www.facebook.com/malavyska/
https://www.instagram.com/malavyska/
https://www.instagram.com/malavyska/
https://www.facebook.com/malavyska/
https://www.instagram.com/malavyska/


 

Робота за цим напрямом ведеться керівництвом та активом ОТГ з моменту 

об’єднання, проте є системні можливості, виправлення та використання яких дозволить 

підвищити ефективність комунікацій з громадою і основне – сформувати довіру між усіма 

аудиторіями. 

 ЧАСТИНА 2. Структура та Ключові компоненти комунікаційної стратегії 

Важливим аспектом є   реалізація  задач комунікації: 

Для досягнення цілей комунікаційної стратегії необхідне розуміння та дотримання 

простих правил комунікації: 

База комунікації – це основне повідомлення, яке має бути донесене до ОТГ: 

- Основне повідомлення має бути просто сформульоване і бути сталим протягом 

реалізації всієї Стратегії розвитку ОТГ. 

- Основних повідомлень має бути, в ідеалі, не більше трьох (в нашому випадку – п’ять, 

оскількм є 5 статегічних цілей визначених в Стратегії розвитку ОТГ); лише після 

розуміння і чіткого, доступного формулювання таких повідомлень, як і кому ці 

повідомлення мають бути донесені та після отримання результатів (в ідеалі зміни 

поведінки та/або ставлення до питання або проблеми поставленого в повідомленні), 

можуть формулюватись нові блоки повідомлень. Ключовим є оцінка результату і аналіз 

можливостей та ризиків такого процесу.  

- Для успішного донесення ключового повідомлення до  нього мають бути: 

o Факти і докази, що підтримують правдивість такого повідомлення; 

o Підтримуючі повідомлення, ще детальніші аргументи, що формують довіру до 

правдивості цих повідомлень; 

o Хто ці факти і докази  підтверджує та доносить - спікери 

- Комунікація повинна бути щоденною та розповсюджуватись у форматі єдиних 

узгоджених повідомлень різними каналами комунікації і у різний спосіб. 

- Комунікація має бути направлена на аудиторію, яка готова сприймати цю комунікацію, 

а вплив та залучення якої, важливе для реалізації Стратегії розвитку ОТГ. 

Оскільки за основу для розробки комунікаційної стратегії була взята наявна 

Стратегія розвитку Маловисківської ОТГ, то усі рекомендовані нижче комунікаційні 

підходи мають працювати саме на реалізацію загальної Стратегії розвитку ОТГ.  

 

Результати базуються на успішній команді, а також зміцнюють її та підтримують розвиток 

такої команди. 

 

Інструменти реалізації повідомлень та відповідність аудиторіям 



 

Інструменти комунікації та Канали – у час динамічного розвитку різних засобів 

комунікації, як то мобільний зв`язок та інтернет, продумати інструменти оперативного 

повідомлення.  

Реалізація Комунікаційної стратегії має охопити максимум цільової аудиторії та доступною 

людською мовою пояснити людям перспективи розвитку громади та переваги їхньої 

персональної залученості. Під загальною парасолькою кампанії (єдині гасла, стилістика і 

т.д.) мають бути проведені додаткові спеціальні комунікаційні заходи для конкретних 

цільових аудиторій.  

Загальними  інструментами реалізації повідомлень для реалізації кампанії мають бути 

наступні: 

- розробка візуальних матеріалів в єдиному стилі та під єдиним гаслом  

- розповсюдження рекламно-інформаційних матеріалів наступними каналами: 

o постери (А3, кольоровий друк) на інфостендах, автобусних зупинках, у 

громадських місцях (приміщення сільської ради, заклади освіти, і т.п.) та у 

приватних закладах (заклади торгівлі та туристичної інфраструктури) 

o рекламний білборд та екран на території ОТГ  

o банер в інтернеті, розміщений на сайті ОТГ  

o серія постерів для мережі Facebook – для використання у Facebook-групі ОТГ    

- включення ключових повідомлень на цю тематику у виступи Голови громади, статті 

у віснику, публікації на сайті та дописи у Facebook-групі Маловиської ОТГ, тощо    

- громадські та культурно-масові заходи  

Кампанія має переслідувати наступні цілі та мати наступні три етапи: 

1. ЗАЦІКАВИТИ і ПРОІНФОРМУВАТИ  

Створити привабливий образ майбутньої громади для мешканців – «намалювати» 

майбутнє.  

2. ЗАОХОТИТИ ПОВІРИТИ  

Провадити системні, послідовні та ефективні комунікації влади про прогрес у 

реалізації цих цілей. Це надасть аргументи на користь практичності та 

реалістичності Стратегії.    

3. ЗАЛУЧИТИ  

Через спільні ініціативи та проекти дати людям «відчути» на собі спільні інтереси та 

цілі громади та усвідомити свою роль та свій внесок.   

Ключові показники ефективності (та методи оцінки) комунікацій:  

Критерії Кількісні показники  Якісні показники  

Охоплення аудиторії 

громади або зовнішньої 

Кількість цільових контактів  Відгуки на контакти  



 

аудиторії  

Охоплення лідерів думки  Кількість цільових контактів Відгуки на контакти 

Ефективність організованих 

подій, акцій, презентацій, 

зустрічей, тощо   

 Рівень задоволеності 

учасників (анкетування – 

зворотній зв'язок) 

 

ЧАСТИНА 3. Цілі комунікацій Маловисківської ОТГ та механізми їх реалізації  

Зв'язок комунікаційних цілей з цілями розвитку Маловисківської ОТГ 

Згідно Стратегії розвитку ОТГ, затверджено п`ять напрямів позиціонування сфер розвитку 

Маловисківської ОТГ і вони мають бути в основі стратегічних комунікацій, підсилюючи 

один одного та формуючи цілісне уявлення про громаду, а саме: 

1. Екологія, підтримка енергетичної ефективності, розвиток Відновлювальних Джерел 

Енергії та сучасних технологій в галузі енергоефективності. 

2. Всебічна підтримка сільськогосподарської і несільськогосподарської діяльності, малого 

та середнього бізнесу. 

3. Розвиток освіти, культури, охорони здоров’я та підтримка інституцій громадянського 

суспільства. 

4. Підтримка нішового туризму на основі історичних традицій. 

5. Вдосконалення надання публічних послуг та розвиток інфраструктури. Забезпечення 

цивільного захисту населення Маловисківської ОТГ. 

Разом з тим, як зазначалось вище, актив Маловисківської ОТГ під час обговорення 

та презентації на тему комунікації відзначив брак традицій, відповідно одним із важливих 

результатів комунікаційної стратегії має стати процес формування традицій ОТГ, їхнє 

наслідування та успадкування підростаючим поколінням. 

У процесі обговорення з громадою також було визначено слабкі місця 

«комунікаційного фундаменту», зокрема, брак відповідального/них за ту чи іншу  

стратегічну сферу, що відповідно унеможливлює визначення терміну виконання та замір 

упішності кампанії, який повинен здійснюватись згідно узгоджених активом ОТГ 

комунікаційних показників (наприклад, кількість проведених подій, охоплення аудиторії, 

показники соціальних мереж, позитивна зміна тональності моніторингу і тп.) 

Задля побудови успішної комунікації навколо сфери екології та ВДЕ Маловисківської 

ОТГ необхідно: 

- оцінити реальну ситуацію навколо сфери охорони довкілля, екології та ВДЕ 

Маловиської ОТГ та поставити цілі, до яких ОТГ прагне рухатись і досягати; розписати 

інструменти, як це можливо 

- розділити комунікаційні потоки про екологію та комунікаційні потоки про ВДЕ  



 

- чітко сформувати та прописати потреби ОТГ у ситуації з екологією, 

енергоефективінстю та ВДЕ  

- визначитись з експертним складом, який розуміється у цій темі та може доступно 

роз`яснити ситуацію та надати професійні деталі 

- зібрати приклади успішної реалізації ВДЕ, які реально можуть бути (або вже є) 

застосовані в ОТГ та несуть видимі покращення 

- підібрати комплекс якісних та кількісних Екологічних показників та показників ВДЕ з 

метою використання їх як підтверджуючих фактів комунікації  

- продумати заходи та канали комунікації, на яких ця тема охопить найбільшу кількість 

членів ОТГ та забезпечити системне інформування цими каналами. (наприклад, 

розписати календар подій на рік для дошкільної, шкільної та позашкільної освіти, під 

час яких будуть розкриватись локальні проекти з покращення екології та ВДЕ, які 

можуть бути винесені на дорослу аудиторія;);  

- залучати мешканців до участі в екологічних акціях   

Ключове повідомлення: 

- Наша Громада дбає про  найвищу якість довкілля та енергоефективність 

Операційна ціль 1 (основні сфери). Охорона навколишнього середовища та екологічна освіта. 

(членам громади важливо розуміти, в чому проблеми і чим саме вони можуть допомогти) 

Цільові аудиторії:  

Первинна: 

o Діти шкільного віку (їхні батьки та інші члени родини)  

o Вчителі, викладачі музичної школи, вчителі творчих гуртків, тренери 

спортивних секцій, тощо  

o Активна молодь 

Вторинна: 

o Діти дошкільного віку (їхні батьки та інші члени родини)  

o усі мешканці громади 

Ключове повідомлення: 

- Чиста та відповідальна громада – для нас та гостей!  

Канали комунікації:  

- Фейсбук, сайт 

- Інформаційні стенди/дошки – розміщення там кольорових постерів А3 

- Бюлетень  

- Розповсюдження інформації (афіші, флаєри) через громадські заклади (школи, 

ФАПи, дитсадки, тощо) 



 

Інструменти комунікації/спецпроекти: 

- Толоки за участі лідерів думки, відомих громадян  

- Конкурси, квести та ін. розважальні заходи для додаткового заохочення участі 

молоді та сімейної аудиторії  

- Екологічні акції з демонстрації правил сортування сміття   

- Наочна демонстрація шкоди довкіллю від стихійних сміттєзвалищ у вигляді стендів  

- Календар подій на рік для дошкільної, шкільної та позашкільної освіти, під час яких 

будуть розкриватись локальні проекти з покращення екології та ВДЕ, які можуть 

бути винесені на дорослу аудиторію. 

Операційна ціль 2. Застосування принципів енергетичної ефективності у громадських 

будівлях та Операційна ціль 3. Використання ВДЕ 

Цільові аудиторія:  

Усі мешканці громади 

Ключові повідомлення: 

- Енергоефективність та відновлювані джерела енергії у громаді надважливі 

Канали комунікації:  

- Фейсбук, сайт 

- Інформаційні стенди/дошки – розміщення там кольорових постерів А3 

- Розповсюдження інформації (афіші, флаєри) через громадські заклади  

- Максимально використовувати наочні способи донесення складної інформації через 

інфографіку, формат «10 питань про …», тощо  

- Використовувати у текстах зрозумілі заголовки-звернення  

Інструменти комунікації 

- Збори громади, під час яких обговорюються можливості у сфері енергоефективності 

для громади та шляхи їх досягнення  

- Освітні заходи та збори громади, під час яких обговорюються можливості 

встановлення та використання ВДЕ, вигода від них. 

- Календар подій на рік для дошкільної, шкільної та позашкільної освіти, під час яких 

будуть розкриватись локальні проекти з покращення екології та ВДЕ, які можуть 

бути винесені на дорослу аудиторію 

 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ (СФЕРА) 2: ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ І 

НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ. 

Стратегічна ціль - Забезпечення мешканцям стабільних умов для життя з власної праці, як 

у сільськогосподарському виробництві, так і на підприємствах і фірмах за посередництвом 

підтримки створення робочих місць та самозайнятості. 



 

Ключове повідомлення: 

- Наша Громада створює стабільні умови для розвитку с\г та бізнесу, та 

відповідно – створення нових робочих місць 

Операційна ціль 1. Підтримка аграрно-споживчої переробки. 

Операційна ціль 2. Створення агротуристичних господарств 

Операційна ціль 3. Підтримка створення нових робочих місць, розвитку малого 

та середнього підприємництва. 

Цільові аудиторії:  

- Первинна – аграрії, представники місцевого бізнесу, як потенційні роботодавці та 

представники громади як потенційні працівники, в тому числі і молодь на порозі 

вибору професії 

- Вторинна – місцева влада, консультанти  

Ключове повідомлення: 

- Залишаюсь працювати та робити власний бізнес у своїй громаді  

Канали комунікації:  

- Сайт, фейсбук 

- Стислий презентаційний буклет про громаду та її економічні можливості   

Інструменти комунікації:  

- Історії успіху місцевих бізнесменів та\або інвесторів 

- Спеціальні заходи та події 

- Ярмарки вакансій, де представлені можливості для працевлаштування у 

Маловиській ОТГ 

- Проект спрямований на  заохочення підприємницької ініціативи серед молоді та 

працездатного населення середнього віку, який випливає з економічного потенціалу 

ОТГ  

Інформаційна кампанія: 

o Постери у школах (для учнів старших класів та їхніх батьків) з мотиваційним 

закликом планувати/ стартувати бізнес у громаді  

o Кампанія на сторінці фейсбук: серія постів про малий бізнес, українські 

стартапи, мотиваційні цитати, рекомендації щодо перших кроків і т.д. 

 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ (СФЕРА) 3. РОЗВИТОК ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ’Я ТА ПІДТРИМКА ІНСТИТУЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА. 

 

Задля побудови успішної комунікації у цій сфері  необхідно: 



 

- запровадити регулярні  події, які об`єднають весь педагогічній склад громади та 

забезпечать обмін інформацією з метою залучення до спільних ініціатив на території 

ОТГ 

- віднайти та поширювати історії успіху представників ОТГ у різних сферах досягнень з 

фокусом на молодь.  

Ключове повідомлення: 

Наша Громада, високого рівня культури, освіти, охорона здоров'я і громадянсько-

патріотичної позиції мешканців 

 

Операційна ціль 1. Підтримка системи формальної і неформальної освіти за 

допомогою педагогічних кадрів шкіл та потенціалу закладів культури і громадських 

організацій (гуртки за інтересами, заняття для дітей і молоді). 

Цільові аудиторії:  

- Первинна – батьки та учні, освітяни шкільної та позашкільної освіти 

- Вторинна – місцева влада, консультанти  

Ключові повідомлення: 

- Маловисківській громаді є ким пишатись: найкращі вчителі, найкращі учні, 

найкращі гуртки 

Канали комунікації:  

- Сайт, фейсбук 

- Стислий презентаційний буклет про громаду та її економічні можливості   

- Спеціальні заходи та події 

Інструменти комунікації:  

Інформаційна кампанія: 

Інформаційні постери у садках (для батьків) та школах (для учнів та їхніх батьків) 

про розмаїття шкільних та позашкільних ініціатив у громаді 

Календар культурно-масових та просвітницьких подій, до яких максимально залучати 

громаду. 

Кампанія на сторінці фейсбук: серія постів про освіту та як вона допомагає 

влаштувати та покращити  своє життя в ОТГ 

Кампанія в Інстаграм ОТГ – розміщення фотографій з позашкільних та шкільних проектів 

Операційна ціль 2. Активізація мешканців шляхом їх залучення до різноманітних 

туристичних, екологічних та мистецько-культурних ініціатив. 

Цільові аудиторії:  

- Первинна – волонтери та ентузіасти ОТГ, яких особливо цікавить розвиток ОТГ  

- Вторинна – громада ОТГ, включаючи молодь, зовнішні туристи  



 

Ключові повідомлення: 

- Маловисківська міська ОТГ - місце унікальних місцевих ініціатив 

Канали комунікації:  

- Сайт, фейсбук 

- Стислий презентаційний буклет про громаду та її економічні можливості   

- Спеціальні заходи та події 

Інструменти комунікації:  

- Авторські екскурсійні маршрути від ентузіастів ОТГ 

- Мистецько-культурні ініціативи 

- Хаби та публічні простори з сучасними підходами та цікавими зовнішніми гостями 

Операційна ціль 3: - створення умов для надання якісних послуг первинної медичної 

допомоги. 

Цільові аудиторії:  

- Первинна – мешканці  ОТГ  

- Вторинна – зовнішні профільні експерти (медики) 

Ключові повідомлення: 

- Наша громада підклується про здоров`я людей 

Канали комунікації:  

- Сайт, фейсбук 

- Спеціальні заходи та події 

Інструменти комунікації:  

- Створення сучасної платформи для комунікації важливих аспектів профілактики 

населення. 

- Створення та розповсюдження довідника усіх соціально-важливих контактів ОТГ – від 

телефона та засобів зв`язку Голови (включаючи фейсбук і тп.) до контактів психологів, 

репетиторів, соціальних працівників і тп. 

 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ (СФЕРА) 4: ПІДТРИМКА НІШОВОГО ТУРИЗМУ НА ОСНОВІ 

ІСТОРИЧНИХ ТРАДИЦІЙ. 

Стратегічна ціль - Відновлення пам'яті про видатні історичні події та випрацювання 

на їх основі рушія для розвитку місцевого туризму, що може стати значним джерелом 

прибутків для мешканців. 

Ключове повідомлення: 

Наша Громада відновлює історичну пам’ять, та розвиває нішевий туризм на основі 
історичних традицій 
 



 

Операційна ціль 

Опрацювання місцевої туристичної стратегії на основі історичних традицій (місця 

поселень запорозьких козаків, Шпаковий шлях, авіаконструкторські традиції, пов'язані з 

постаттю Олександра Кудашева, Юрія Кондратюка, Івана Сухомлина, історичні будівлі 

та споруди (маєток Кудашевих, залізничний міст, інші) та місцеві пам'ятки природи. 

Задля побудови успішної комунікації у цій сфері  необхідно: 

- Створити ряд історій/коротких та цікавих розповідей про природні  чи ландшафтні 

пам`ятки, визначні місця та визначних людей Маловисківської ОТГ 

- Залучити інструменти зовнішньої комунікації з метою залучення туристів з інших 

регіонів (за умови створення елементарної інфраструктури як то готель, перевізник, 

дороги) 

- Розробити  (уточнити) туристичний бренд ОТГ 

- Розробити презентаційно-сувенірну продукцію ОТГ 

Цільові аудиторії:  

- Первинна – мешканці  ОТГ, молодь  

- Вторинна – зовнішні туристи  

Ключові повідомлення: 

- Наша громада може похвалитись цікавими нішевими туристичними 

маршрутами 

Канали комунікації:  

- Сайт, фейсбук 

- Спеціальні заходи та подї 

Інструменти комунікації:  

- Створити культурно-інформаційний центр /простір, де можна отримати інформаційну 

підтримку  

- Календар культурних подій, під час яких доносити основні повідомлення про цікавинки 

цієї місцевості та формати, через які можна більше дізнатись – квести для дітей; 

екскурсійні прогулянки для дорослих; 

- Маршрути вихідного дня 

 

СФЕРА 5 ВДОСКОНАЛЕННЯ НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ ТА РОЗВИТОК 

ІНФРАСТРУКТУРИ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

МАЛОВИСКІВСЬКОЇ ОТГ 

Стратегічна ціль - Задоволення потреб мешканців у сфері інфраструктурних та 

публічних послуг. 

Ключове повідомлення: 



 

Наша Громада задовільняє потреби мешканців у сфері інфраструктурних та 

публічних послуг 

Задля побудови успішної комунікації у цій сфері  необхідно: 

- Зібрати історії успіху як прикладів покращення інфраструктури ОТГ  

- Запровадити громадські проекти та ініціативи, які будуть збирати усіх членів ОТГ з 

метою публічного обговорення існуючих інфраструктурних проблем. 

Операційні ціль  1. Вдосконалення пропозицій публічних послуг (виконавчі органи місцевого 

самоврядування, школи, заклади культури, правовий захист, соціальний захист та захист 

у випадку надзвичайних ситуаціях) за допомогою значного зростання вимог до працюючих 

кадрів та працевлаштування нових фахівців. 

Цільові аудиторії:  

- Первинна – мешканці  ОТГ  

- Вторинна – посадові особи ОТГ 

Ключові повідомлення: 

- У нашій громаді публічні послуги на найвищому рівні 

Канали комунікації:  

- Сайт, фейсбук 

- Інформаційні дошки 

- Спеціальні заходи та події 

Інструменти комунікації:  

- День Голови, під час якого він буде ділитись історіями інфраструктурного успіху ОТГ 

- Створити інтернет-платформу (чи альтернативну оф-лайнову) для збору запитів, скарг, 

подяк та побажань від населення; як альтернативна може бути гаряча лінія, яка буде 

збирати запити, передавати до відповідних джерел реагування та підтримувати 

зворотній зв`язок з мешканцями ОТГ. 

 

Операційна ціль  2. Використання проектного досвіду для вдосконалення пропозицій 

публічних закладів і розвитку інфраструктури, а також - підтримка міжнародного 

співробітництва. 

Цільові аудиторії:  

- Первинна – профільні спеціалісти ОТГ 

- Вторинна – міжнародні організації-партнери, та ін. консультанти, представники 

великого та середнього українського бізнесу, центральна влада  



 

Ключові повідомлення: 

- Маловисківська ОТГ - перспективна громада з баченням та стратегією розвитку та 

великим потенціалом (+ низька конкуренція, привабливість інвест-пропозицій, 

тощо)   

- Маловисківська ОТГ – стабільна, відкрита і має підтримку професійної місцевої 

влади  

Канали комунікації:  

- Сайт, фейсбук 

- Проекти «Кращі практики громади» українською та англійською мовами  

- Стислий презентаційний буклет про громаду та її привабливість   

Інструменти комунікації:  

- Роудшоу для міжнародних представників та вітчизняних  консультантів 

- Співпраця з регіональними філіями UkraineInvest, тощо 

- Розповсюдження інформації через спеціальні сайти, брошури, тощо  

- Виступи на інвестиційно-економічних та галузевих національних та обласних 

заходах  

Операційна ціль  3. Виконання необхідних інфраструктурних інвестицій (модернізація 

водопровідно-каналізаційної мережі, очисних споруд, будівництво та ремонт і модернізація 

доріг; значні інвестиції в громадських будівлях) 

Цільові аудиторії:  

- Первинна – мешканці  ОТГ  

- Вторинна – адміністрація ОТГ 

Канали комунікації:  

- Сайт, фейсбук 

- Інформаційні дошки 

Інструменти комунікації:  

- Спеціальні заходи та подї 

 

ЧАСТИНА 4 . ДОДАТКОВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ: 

Зазначені вище комунікаційні цілі допомагають реалізувати ті стратегічні напрями 

розвитку громади, які були визначені як пріоритетні у Стратегії розвитку Маловисківської 

ОТГ на 2017 – 2025 роки. Вони   доповнюються не менш важливими стратегічними цілями, 

які працюють комплексно на розвиток громади, а саме: 

1. Довіра та інтеграція (внутрішня аудиторія): 

- Підвищення довіри громади до влади ОТГ  



 

- Підвищення рівня залученості громади до реалізації Стратегії розвитку 

Маловисківської ОТГ на 2017 – 2025 роки 

- Підвищення рівня місцевого патріотизму та згуртованості громади навколо 

спільних інтересів та цілей розвитку  

2. Відомість як успішний приклад децентралізації та місцевого розвитку 

(зовнішня аудиторія): 

- Підвищення обізнаності про Маловисківську ОТГ як про найкращі практики 

децентралізації та об’єднання громад  

Отже, комунікаційна стратегія Маловисківської ОТГ на 2019 – 2022 роки має наступну 

структуру цілей: 

 

 Внутрішня аудиторія 

 

 Зовнішня аудиторія 

 

Напрям - довіра та інтеграція Напрям - відомість як 

успішний приклад 

децентралізації та 

місцевого розвитку 

Стратегічні цілі: 

1. Підвищення довіри громади до керівництва ОТГ  

2. Підвищення рівня місцевого патріотизму та 

згуртованості громади навколо спільних інтересів та 

цілей розвитку; підвищення рівня залученості 

громади до реалізації Стратегії розвитку 

Маловисківської ОТГ на 2017 – 2025 роки 

 

Підвищення обізнаності про 

Маловисківську ОТГ як про 

найкращу практику 

децентралізації та об’єднання 

громад  

 

Оперативні цілі: 

- Покращення поінформованості громади про 

ініціативи, проекти та досягнення керівництва ОТГ 

(хочу знати, що робить та зробила влада) 

- Покращення зворотнього зв’язку від громади та 

механізмів діалогу громада-влада (моя думка 

важлива)  

- Роз’яснення викликів, які стоять перед ОТГ, та ролі 

кожного у розвитку громади (розумію, в чому 

Збільшення частки 

Маловисківської ОТГ у 

публікаціях/сюжетах 

національних та 

регіональних ЗМІ, 

присвячених цікавинкам та 

історіям з міст та сіл України  



 

проблеми, та що саме я можу зробити)  

 

Результати: 

- Більше мешканців довіряють керівництву ОТГ, 

цікавляться Стратегією розвитку громади да залучені до 

спільних ініціатив  

- Більше мешканців відчувають згуртованість з громадою  

В Україні більше знають про 

Маловисківську ОТГ як 

успішний приклад місцевого 

розвитку  

Більше 

мешканців 

відповідальн

о ставляться 

до довкілля 

та 

благоустрою 

в ОТГ, 

піклуються 

про 

енергозбере

ження та 

розуміють 

важливість 

ВДЕ 

Більше 

мешканців 

реєструють 

та/або 

розвивають 

власний 

малий 

бізнес; 

згуртованіть 

у сфері   

Більше 

мешканців 

обізнані щодо 

успіхів у 

навчанні та 

вчителюванні 

членів ОТГ а 

також 

розуміють, де і 

як отримати  

якісні медичні 

послуги 

Більше 

мешканців 

обізнані щодо 

сервісів у 

сфері 

пропозицій 

публічних 

послуг 

 

Поступово збільшується 

туристичний потік 

 

На Маловисківську ОТГ 

звертають увагу потенційні 

інвестори 

Сприяння реалізації Стратегії розвитку Маловисківскої ОТГ 

 

Заходи з покращення поінформованості громади про ініціативи, проекти та досягнення 

керівництва ОТГ (хочу знати, що робить та зробила влада) 

Узгодження каналів та інструментів комунікації з цільовими аудиторіями   

Підхід, коли влада спілкується одразу «з усіма» через «усі» канали – наприклад, одне й те 

саме повідомлення на сайт, фейсбук та бюлетень, не працює. Перед кожним повідомленням 

потрібно: 

1) Визначити, для кого саме воно (цільова аудиторія) і що саме хочемо отримати від 

донесення цього повідомлення (очікуваний результат) 

2) Вибрати, де і коли краще цим людям його донести  (оптимальний канал та 

інструмент комунікації) 

3) Розробити такий текст та/або графічний чи відео-матеріал у потрібному форматі, 

щоб він найкраще підходив для цих людей  

 



 

Підвищення ефективності наявних каналів та інструментів комунікації 

Канал комунікації, активно задіяний в ОТГ, - інфостенди. Рекомендовано регулярно 

використовувати формат кольорових інфографік та інших графічних матеріалів, 

розроблених в єдиному стилі (бренду) ОТГ.   

Рекомендації з покращення ефективності новин для сайту ОТГ 

 Щоденно інформувати про життя громади (а не лише про заходи за участі 

керівництва), про новинки з різних сфер життя громади, завантажувати на сторінки 

та сайт ОТГ статті, оголошення, новини, фото та відео-сюжети про громаду. 

 Тексти на сайті повинні бути написані простою мовою, без переобтяження 

назв/посад/специфічних офіційних термінів. Це сайт для звичайних людей! Слід 

тримати у фокусі уваги цільову аудиторію, для якої пишеться текст. 

 Тексти на сайті мають відповідати на запитання: що? де? коли? як? чому? – за 

жанром новин  

 Фотографії, розміщені на сайті, повинні відображати сенс того, що відбулося, 

портрети мешканців міста і краєвиди, а не тільки фото керівництва. 

Яка має бути стилістика та структура новини?  

 Починати текст  з головного: ЩО? ДЕ? КОЛИ? ЯК? 

 Два обов’язкових запитання перед публікацією новини: Для чого? Для кого? 

 Кожна новина має стосуватися мешканців громади 

 Говорити про факти, конкретні  дії: якщо ухвалили рішення на засіданні, що воно 

означатиме для мешканців громади, що саме зміниться і як? 

ЩО буде новиною завжди? (інформаційні приводи) 

1.Інформація, що стосується членів громади: події, нововведення, нові правила, поради, як 

полегшити, або уникнути неприємностей (як поводитися у спеку, де отримати допомогу, 

тощо) зміни, які відбуваються в соціальному житті, економічному, з інфраструктурою, 

робочими місцями, тощо. 

2. Інформація про вирішення проблем, які є в громаді.  

3. Акції, коли члени громади долучаються до ухвалення рішень керівництва: Громадський 

бюджет, соціальні проекти, обрання найкращих проектів, коли було оголошено конкурс, 

тощо. Активніше висвітлювати такі факти та контакти. 

4. Цікаві факти з життя країни: українські винаходи, держава профінансувала важливі для 

життя людей дослідження, український бізнес вийшов на міжнародний рівень, українська 

команда завоювала золото в спортивних змаганнях, український театр здобув нагороду на 

фестивалі, тощо. Це дозволятиме відчувати контекст країни, не бути відірваними, пишатися 

здобутками, створюватиме позитивний фон і конструктивне налаштування на роботу 

мешканців громади. 



 

5. Святкові події громади. Така інформація стане корисною і цікавою, якщо включатиме 

маловідомі деталі. Наприклад, що на святкування було організовано підвезення мешканців 

з різних сіл, скільки їх приїхало, що вони сказали про свято, чи сподобалося їм. Що 

організувати свято допомогли члени громади: спекли пироги, заспівали, зшили костюми, 

тощо. Яке повідомлення доноситься громадянам? Що ми разом, що громада талановита, 

співпрацює, здійснює важливі проекти, робить життя людей кращим… 

Керуючий справами                                                                                             Л.ЛИННИК 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток №2. 

До рішення виконкому 

Від 16.07.2019 р. № 297 

  

Планування ресурсів для реалізації 

Комунікаційної стратегії Маловисківської міської ОТГ 

 

Кадрове забезпечення реалізації Комунікаційної стратегії Маловисківської ОТГ. Засади 

організаційної моделі   

Орієнтовна модель організації прес-служби та інших структурних відділів, необхідних для 

реалізації Комунікаційної стратегії, наведена нижче. Важливим є призначення конкретних 

осіб відповідальними за кожний напрям позиціонування громади (громада для життя і 

роботи, інвестицій, туризму) з тим, щоб поточна діяльність (підготовка та розповсюдження 

інформаційних матеріалів, організація заходів, тощо) були підпорядковані стратегічним 

комунікаційним цілям та відбувався регулярний моніторинг та аналіз індикаторів 

досягнення цілей.  

  

Залучення стажерів/ волонтерів  

Через обмеженість штатних одиниць в структурі керівництві ОТГ, рекомендовано 

запровадити механізм залучення тимчасових стажерів та/або волонтерів з числа молоді 

(старшокласники, молоді люди працездатного віку неповної зайнятості, тощо). Йдеться про 



 

залучення додаткових  ресурсів молоді, яка шукає можливості для творчої та професійної 

самореалізації, здобуття досвіду та навичок, розширення контактів, тощо. Додатковою 

мотивацією для молоді може стати можливість відвідати освітні заходи міжнародних 

партнерів проекту.  

 

Роль та функції керівника  

Керівник структурного підрозділу відповідає перед керівництвом та депутатами за 

реалізацію комунікаційної Стратегії, бере участь у всіх стратегічних нарадах керівництва 

виконкому міської ради та бере активну участь в обговоренні та прийнятті стратегічних та 

оперативних рішень. Керівник вчасно інформує керівництво виконкому міської ради та 

депутатів про проблеми на шляху реалізації Комунікаційної стратегії та добивається 

необхідних рішень для її реалізації. Керівник здобуває необхідні навички, нові знання та 

інформацію для реалізації заходів, передбачених стратегією, а також  забезпечує 

необхідний професійний розвиток та підвищення кваліфікації своїх підлеглих. Для цього 

він організовує дистанційне чи очне навчання, обмін досвідом, у разі потреби залучає 

необхідні додаткові ресурси міжнародної допомоги.  
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Додаток №3 

до рішення виконкому  

від 16.07.2019 р. № 297 

ПОЛІТИКА ОДНОГО ГОЛОСУ 

Зразок Документу, що розробляється та погоджується кервництвом ОТГ за потреби. 

 

«Шановні керівники __________ та посадовці ОТГ. 

Згідно з розпорядженням Голови Маловисківської ОТГ, у зв’язку зі збільшенням звернень з 
боку засобів масової інформації на адресу відділу зовнішніх зв’язків нашого ОТГ та 
конкретних осіб, прохання ознайомити усіх ваших співробітників з процедурою взаємодії із 
засобами масової інформації. Пам’ятайте, що будь-які несанкціоновані контакти з пресою 
та з іншими представниками засобів масової інформації  можуть згубно позначитись на 
розвитку нашої Громади не лише на місцевому рівні, але і на рівні всієї країни. 

Усі запити, що надходять від представників засобів масової інформації на адресу ОТГ, 
необхідно адресувати напряму ___ (керівник служби роботи з громадськістю). 

Ми намагаємось запровадити політику «Одного голосу», це значить, що Голова (_____),  
Перший заступник Голови (_____) та керівник служби роботи з громадськістю (____) мають 
повноваження вести переговори з пресою, коментувати та рекомендувати експертів, 
особливо стосовно стратегії розвитку ОТГ та її результатів. Така політика дає можливість 
контролювати інформаційні потоки про нашу ОТГ, надавати узгоджену та об`єктивну 
оцінку будь-яких подій. 

Винятками можуть бути лише узгоджені коментарі щодо подій місцевого значення 
(спонсорство, соціальні програми), які відбуваються на рівні відповідальних за ці аспекти 
діяльності працівників та посадовців ОТГ. 
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