
 
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 07 грудня 2017 року                                           № 341 

м. Мала Виска 

 

Про надання висновку щодо реєстрації  

статутів релігійних громад 

 
Керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05 1997 

року № 280/97 (зі змінами і доповненнями), ст. 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні 

організації» від 23.04.1991 року № 987-XII (зі змінами та доповненнями), на виконання листа 

заступника голови районної державної адміністрації від 04.12.2017 року «Про реєстрацію Статутів 

релігійних громад», виконком міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1.Підтримати реєстрацію статуту релігійної громади парафії Преображенська Господнього 

Української Автокефальної Православної Церкви с. Паліївка Маловисківського району 

Кіровоградської області (вул.Лесі Українки,65)- у новій редакції.  

2. Підтримати реєстрацію статуту релігійної громади Праведної Єлизавети Української 

Православної Церкви Київського Патріархату с.Паліївка (с.Паліївка вул.Дружби,1)-первинна 

реєстрації. 

 

3. Начальнику загального відділу Берегуленко Т.М. направити дане рішення 

Маловисківській районній державній адміністрації Кіровоградської області для проведення 

реєстрації статутів релігійних громад, згідно з чинним законодавством України.   

 

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

діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. 

 

 

 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради О.М.Бакалінський 

 

 

 

 

 

 



 
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 07 грудня  2017 року                                                № 342  

 

м. Мала Виска 

Про розгляд звернень жителів Маловисківської ОТГ 

щодо включення територіальних громад міської ОТГ 

до Кропивницького госпітального округу 

________________________________ 

 

 

              Розглянувши звернення жителів населених пунктів Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади: м. Мала Виска від 13.11.2017 року, сіл Паліївка та Веселе від 01.12.2017 

року, сіл Тарасівка, Новомиколаївка та Олександрівка від 04.12.2017 року, села Первомайське від 

05.12.2017 року щодо виключення закладів охорони здоров”я, які розташовані на території 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади із Західного госпітального округу та 

включення їх до Кропивницького госпітального округу, з метою забезпечення населення громади 

належним, якісним та своєчасним медичним обслуговуванням,  виконавчий комітет міської ради 

    

ВИРІШИВ: 

 

1. Прийняти звернення жителів Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади 

до відома. 

2. Затвердити текст звернення членів виконавчого комітету Маловисківської міської ради до 

Голови Верховної Ради України Парубія А.В., Прем”єр-міністра України Гройсману В.Б., 

в.о. Міністра охорони здоров”я України Супрун У., народному депутату України 

Поплавському М., голові Кіровоградської ОДА Кузьменку С.М. щодо виключення 

закладів охорони здоров”я, які розташовані на території Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади Маловисківського району із Західного госпітального 

округу та включення до Кропивницького госпітального округу (додається). 

3. Тексти рішення і звернення членів виконавчого комітету Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади оприлюднити в районній газеті «Маловисківські вісті». 

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

діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.. 

 

 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                                        О.М.Бакалінський 

 

 

 



  Додаток № 1 

                                                                                                 до рішення виконкому 

  від 07.12.2017 р.№  

 

 

 Голові Верховної Ради України 

 Парубію А.В. 

 

 Прем”єр -міністру України 

 Гройсману В.Б. 

 

                                                                                                                 В.о.Міністра охорони здоров”я  

  України  

  Супрун У. 

 

 Народному депутату України 

 Поплавському М. 

 

 Голові Кіровоградської ОДА 

 Кузьменку С.А. 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

членів виконавчого комітету Маловисківської міської ради  

щодо включення територіальних громад Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади Маловисківського району Кіровоградської області в Кропивницький госпітальний округ 

Кіровоградської області 

 

        Ми, члени виконавчого комітету Маловисківської міської ради стурбовані включенням 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади  (надалі Маловисківська ОТГ) 

Маловисківського району Кіровоградської області  в Західний госпітальний округ. 

        За розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 472-р «Про 

затвердження переліку та складу госпітальних округів Кіровоградської області» всі заклади 

охорони здоровя, що забезпечують надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги 

населенню, розміщені на території Маловисківського району Кіровоградської області включено в 

Західний госпітальний округ, в тому числі і заклади охорони здоров”я  розміщені на території 

Маловисківської ОТГ Маловисківського району. 

         Вважаємо, що дане розпорядження в частині входження Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади у складі Маловисківського району до Західного госпітального округу має 

неприпустимий фактор, в першу чергу з огляду на логістику території. Адже мережа автобусного 

сполучення населених пунктів Маловисківської ОТГ до Західного госпітального округу відсутня 

повністю. Крім цього, відстань від населених пунктів, які знаходяться на території Маловисківської 

ОТГ до Західного госпітального округу становить  близько 240 км., а до Кропивницького 

госпітального округу- 59 км. 

      Поряд з цим, протягом десятків років, із населеними пунктами, які входять до складу 

Маловисківської ОТГ функціонує транспортне сполучення в напрямку обласного центру міста 

Кропивницький. 

      Автобусне сполучення з м.Кропивницький зручне для населення Маловисківської ОТГ. Через 

населенні пункти до Кропивницького 10 разів на день курсують рейсові автобуси. Дорожнє 

покриття в напрямку Кропивницького в задовільному стані.  

    Більше того, зазначеним розпорядженням породжується соціальна напруга і категоричне 

невдоволення жителів нашої громади, яке постійно зростає.  

    Враховуючи вищезазначене вимагаємо: 



- прийняти до уваги думку населення Маловисківської міської об’єднаної 
територіальної громади та внести зміни в розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 
липня 2017 року № 472-р « Про затвердження переліку та складу госпітальних округів 
Кіровоградської області»  в частині виключення Маловисківської міської об’єднаної 
територіальної громади Маловисківського району із Західного госпітального округу та 
включення до Кропивницького госпітального округу. 

       Про результати розгляду нашого  звернення просимо Вас  проінформувати письмово. 

      

 

  

 

Керуючий справами                                                                                    Л.І.Линник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


