
 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА 

МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 ДВАДЦЯТЬ  ВОСЬМА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 27 жовтня 2017 року                                             № 741 

м.Мала Виска  

 

 

Про затвердження програми соціально- 

економічного і культурного розвитку 

території Маловисківської міської ради 

на 2018 рік 

 

Відповідно до п. 22, ст. 26, глави 1, розділу ІІ Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні » та з метою  соціально-економічного і культурного розвитку на 

території міської ради на 2018 рік, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити  програму соціально-економічного і культурного розвитку території 

Маловисківської міської ради на 2018  рік ( додається). 

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

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М. та на постійні 

комісії міської ради з питань  планування,, фінансів, бюджету соціально-економічного 

розвитку  та інвестицій (голова Прилуцький М.М.) та  житлово-комунального господарства 

та комунальної власності (голова Бровченко О.Д.). 

 

 

  

 

 Міський голова                         Ю.Л.ГУЛЬДАС  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішенням міської ради  

від 29 жовтня 2017 року № 741 

Секретар міської ради  

Л.А.ПОСТОЛЮК 

__________________ 
 

 

ПРОГРАМА 

соціально-економічного та культурного розвитку    

Маловисківської  міської об’єднаної територіальної громади на 2018  рік. 

 

І.Загальні положення. 

1.  Програма соціально-економічного та культурного розвитку  Маловисківської  

міської об’єднаної територіальної громади розроблена з метою реалізації державної політики 

в соціальній, економічній та культурній сферах. 

Програма спрямована на виконання пріоритетних напрямків розвитку в процесі 

формування майбутнього новоствореної громади, для вибору найбільш оптимальних шляхів 

досягнення поставлених цілей 

Нормативно-правовою основою Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку є: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні), «Про державне 

прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», 

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 року №621 «Про розроблення 

прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання 

проекту державного бюджету» (зі змінами та доповненнями). Програма синхронізована зі 

Стратегією розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року і спрямована на 

реалізацію першочергових цілей та завдань щодо розв’язання соціально-економічних 

проблем. 

2. Під час формування програми враховано завдання і заходи, визначені: 

- Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року; 

- Стратегії економічного і соціального розвитку Кіровоградської області до 2020 року; 

- іншими законодавчими і нормативно-правовими актами України з питань розроблення 

програмних документів щодо галузевого і регіонального розвитку. 

3. Основні показники Програми та завдання розроблені на основі та з урахуванням 

пропозицій і рекомендацій: облдержадміністрації, жителів та громадських організації міської 

територіальної громади 

4. Реалізація Програми буде здійснюватися шляхом: 

- конструктивної співпраці місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування,  роботодавців; 

- узгодженої діяльності із центральними органами виконавчої влади з питань 

розв’язання актуальних проблем галузевого та регіонального розвитку. 

Відповідно до результатів тенденцій та наявних проблем у соціально-

економічному розвитку міської територіальної громади у попередні роки. Програмою 

визначено мету та основні завдання щодо регіонального розвитку у 2018 році. 

 

ІІ. Головна мета програми  економічного і соціального розвитку міської 

територіальної громади на 2018 рік 

Мета   та завданнями програми є створення в перспективі підґрунтя для: 

Поліпшення умов життєдіяльності громадян на основі розвитку економіки як базису 

для підвищення рівня зайнятості, зростання доходів населення, зниження рівня інфляції 

через розширення пропозиції товарів і послуг. 

Підвищення стандартів життя, поліпшення якості та більшої доступності освіти і  

культурного обслуговування, підвищення дієвості і стабільності соціального захисту 

громадян. 

Забезпечення рівня екології міського середовища: 



запобігання шкідливому впливу антропогенної діяльності на екологію міста; 

Створення більш прийнятних умов для ведення підприємницької діяльності. 

Підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів та послуг. 

Збільшення вимог громади від використання  природних ресурсів території: 

розробка й реалізація економічно - обґрунтованої, прозорої та цілеспрямованої 

земельно-інвестиційної політики ; 

підтримка підприємницької активності у пріоритетних напрямах розвитку міста; 

сприяння розвитку туризму в громаді ; 

розвиток маркетингової та інформаційно-рекламної діяльності. 

Забезпечення комфортності мешкання у місті: 

реформування системи управління й системи відносин власності у житлово-

комунальній сфері; 

модернізація систем енерго, тепло, водопостачання та водовідведення у місті; 

підтримка у належному стані житла, прибудинкових територій, території і доріг 

міста. 

Збереження та відтворення людського капіталу міста, соціальний розвиток 

самоврядної громади: 

стабілізація кількості населення міста шляхом системної підтримки фізичного 

здоров'я та ефективного соціального захисту; 

створення умов для підвищення соціального статусу та розвитку особистості 

кожного громадянина; 

сприяння розвитку різноманітних форм і методів самоорганізації населення, 

підвищенню громадської активності, залучення громади до євроінтеграційних процесів. 

Реалізація ефективної регуляторної політики та підвищення якості надання 

адміністративних послуг. 

Реалізації  інвестиційних  проектів, участь у проекті «Сталий міський розвиток», що 

фінансується Європейським Союзом та проекту Агентства США з міжнародного розвитку 

(USAID) в Україні «Децентралізація - шлях до кращих результатів та ефективності» 

(ДОБРЕ), який на протязі  п’яти років надаватиме комплексну допомогу та сприятиме 

розвитку об’єднаних громад в Україні.  

 

 ІІІ. Першочергові завдання програми економічного і соціального розвитку 

громади. 

 1.Транспорт та автомобільні дороги 

Загальна протяжність доріг по місту складає 125,8 кілометрів, в тому числі з 

удосконаленим покриттям 15 км. та  ґрунтовим покриттям 68 км.  Більшість доріг в місті та 

населених пунктах громади  потребують капітального, або поточного ремонту. 

головні проблеми: 

недостатня забезпеченість сільських територій транспортним сполученням ,  

незадовільний стан покриття автомобільних доріг громади особливо у сільській 

місцевості через недостатнє фінансування потреб дорожньої галузі; 

метою програми є поліпшення якості послуг пасажирського транспорту, поліпшення 

стану та безпеки транспортної мережі громади, створення безпечних умов для учасників 

дорожнього руху шляхом приведення автомобільних доріг громади до нормального стану. 

основні завдання: 

а) у сфері автотранспорту: 

покращення  надання послуг автомобільного транспорту для; 

здійснення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху; 

проведення робіт з будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів, 

експлуатаційного утримання автомобільних доріг та вулиць і доріг комунальної власності у 

населених пунктах громади в межах можливостей бюджетів різного рівня; 

ресурсне забезпечення: 

реалізація основних завдань буде здійснюватись за рахунок коштів державного та 

місцевого бюджетів, власних коштів підприємств, інвесторів та інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством; 

якісні критерії виконання програми: 

збільшення обсяг перевезення  пасажирів усіма видами транспорту порівняно із 2017 

роком. 



підвищення якості асфальтобетонного покриття та забезпечення безпеки дорожнього 

руху на автомобільних дорогах загального користування. 

 

2.Житлово-комунальне господарство 

Житлово-комунальне господарство громади - важлива сфера обслуговування 

населення та підприємств, яка надає послуги з централізованого водопостачання, 

водовідведення,  експлуатації та ремонту житла,  поновлення, утримання елементів 

благоустрою, а також ритуальних послуг. 

Весь багатоквартирний житловий фонд міста Мала Виска  переведено на 

індивідуальне опалення. 

Житлово-комунальне господарство, представлене чотирьма  комунальними 

підприємствами - КП «Мала Виска Водоканал» та МКП «Благоустрій», КП «Міський 

ринок», КП «Мала Виска ЖЕД» які надають послуги з утримання будинків, вивезення 

сміття, водопостачання та водовідведення. Відсутність реформ в житлово-комунальному 

секторі призводить до того, що невідповідність діючих тарифів їх реальній вартості, робить 

ці підприємства дотаційними та змушує перерозподіляти бюджетні кошти, направляючи на 

підтримку комунальних підприємств. 

головні проблеми: 

високий ступінь енергоспоживання та витрат енерго та матеріальних ресурсів у 

житлово-комунальному секторі; 

значна зношеність основних фондів підприємств житлово-комунальних господарств 

не дає можливості покращити якість надання послуг та обсяги. 

недостатня конкуренція на ринку послуг з управління та утримання будинків, споруд 

та прибудинкових територій, адже наданням послуг з утримання будинків, споруд та 

прибудинкових територій займається лише одне підприємство - КП «Мала Виска ЖЕД»; 

невідповідність тарифів для населення фактичній вартості житлово- комунальних 

послуг; 

відсутність бажання жителів багатоквартирних будинків  створювати ОСББ; 

недостатність забезпечення якісною питною водою мешканців громади; 

метою програми є здійснення заходів щодо стабільного та надійного забезпечення 

потреб населення та закладів соціальної сфери якісними житлово-комунальними послугами ; 

основні завдання: 

забезпечення технічного переоснащення галузі на основі широкого застосування 

вітчизняних і зарубіжних науково-технічних досягнень, впровадження ресурсо- і 

енергозберігаючих технологій під час надання житлово-комунальних послуг; 

створення та функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків 

ОСББ; впровадження в дію   програми «Підтримки  об’єднань  співвласників 

багатоквартирних будинків ОСББ у м.Мала Виска на 2017-2020 роки» 

оснащення всіх споживачів житлово-комунальних послуг приладами обліку 

витрачання води і енергії; 

приведення тарифів до економічно обґрунтованих витрат на виробництво житлово-

комунальних послуг; 

впровадження новітніх технологій очистки води та доведення її якості до санітарних 

норм питної води, призначеної для споживання; 

продовження капітального та поточного ремонту освітлення вулично - дорожньої 

мережі населених пунктів громади за рахунок коштів місцевих бюджетів, інших джерел; 

створення нових зелених насаджень; впорядкування прибудинкових територій 

населених пунктів; 

впровадження енергозберігаючих технологій вуличного освітлення; забезпечення 

підприємств житлово-комунального господарства громади сучасною технікою для 

вивезення/утилізації твердих побутових відходів і дотриманням екологічних стандартів. 

ресурсне забезпечення: 

реалізація основних завдань буде здійснюватися за рахунок: коштів державного та місцевого 

бюджету; власних коштів підприємств та населення; коштів міжнародних фінансових 

організацій; 

інших фінансових ресурсів, незаборонених чинним законодавством; 

 якісні критерії виконання програми: 
забезпечення якісною питною водою населених пунктів громади; забезпечення рівня 



оплати житлово-комунальних послуг населенням не менше 100 %; 

зменшення обсягів використання   енергоресурсів; 

формування на регіональному рівні сучасного, конкурентного ринку житлово-

комунальних послуг. 

 

3.Будівництво 

Будівельна галузь є  важливої галузі економіки, від якої залежить функціонування 

суміжних галузей у громаді . У міській раді на   черзі знаходиться  35 чоловік на отримання 

житла чи поліпшення житла. 

головні проблеми: 

низький рівень забезпечення соціальним житлом громадян, що потребують 

поліпшення житлових умов відповідно до законодавства; відсутність бюджетного 

фінансування для будівництва житла; низький рівень забезпеченості містобудівною 

документацією, що суттєво стримує розвиток будівництва з причини відсутності правових 

підстав для вибору земельних ділянок, видачі вихідних даних на проектування; 

високі ставки банківських кредитів та обмежені фінансові можливості громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов; 

метою програми є створення сприятливих умов для стимулювання розвитку 

житлового будівництва та ринку доступного житла, збільшення обсягів будівництва в 

громаді та концентрація капітальних вкладень на фінансування об'єктів, які забезпечують 

приріст потужностей та вводяться в експлуатацію; 

основні завдання: 

збільшення інвестицій у житлове будівництво з різних джерел фінансування, 

оптимізація існуючих та запровадження нових ефективних фінансово-інвестиційних 

механізмів підтримки будівництва, придбання доступного житла; 

забезпечення створення належної інженерно-транспортної інфраструктури навколо 

будівництва об'єктів доступного житла; 

збільшення обсягів житлового фонду шляхом нового будівництва, реконструкції 

наявних житлових будинків; 

забезпечення населених пунктів громади містобудівною документацією 

(генеральними планами, планами зонування та детальні плани територій); 

нарощування потужностей підприємств будівельного комплексу громади шляхом 

використання будівельних матеріалів та конструкцій, які виробляються місцевими 

підприємствами будівельної індустрії, залучення до виконання будівельно-монтажних робіт 

місцевих будівельних підприємств усіх форм власності; 

проведення робіт із знесення аварійно небезпечних об'єктів незавершеного 

будівництва з подальшим використанням земельних ділянок для реалізації інвестиційних 

проектів; 

ресурсне забезпечення: 

реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів державного та 

місцевого бюджетів, коштів інвесторів, кредитних ресурсів та власних коштів громадян; 

 

4.Сільське господарство 

Маловисківська об’єднана територіальна громада має значний потенціал  

для розвитку галузі сільського господарства.  

Загальна кількість земель  складає 23183,15 га  з них : землі сільськогосподарського 

призначення -17854,56 га , землі резерву-1330,14 га ,землі запасу-1909,64 га 

          Основу економіки громади формують підприємства аграрного сектору: 

сільськогосподарські підприємства та підприємства переробної галузі. На території 

об’єднаної громади  налічується 68 агроформувань, з яких товариства, 

агрофірми,кооперативи - 6; фермерських господарств – 62, одноосібників -302 осіби. 

Виробництвом сільськогосподарської продукції займаються 3 великі сільськогосподарські 

агроформування ТОВ «Карат», СФГ  «Гульдас»,  СТОВ агрофірма «Маяк», СФГ 

«Красляни», ФГ « Прилуцький» та ціла низка фермерських господарств. 

головні проблеми 

недотримання науково обґрунтованої системи сівозмін та нераціональне 

сільськогосподарське землекористування, що призводить до зниження урожайності, втрат 

вирощеної продукції і погіршення її якості, зниження вмісту гумусу в грунтах; 



низький рівень розвитку ринкової інфраструктури, системи переробки та    зберігання 

, реалізації сільськогосподарської продукції, що знижує її якість, призводить до втрат під час 

зберігання та транспортування, а також до значних сезонних цінових коливань на продукти 

харчування; 

метою програми є забезпечення сталого соціально - економічного розвитку громади, 

ефективного використання економічного, трудового та природного потенціалу; 

основні завдання; 

забезпечення пріоритетності розвитку великотоварного сільськогосподарського 

виробництва; 

сприяння залучення інвестицій у розвиток підприємств агропромислового комплексу; 

формування сучасної інфраструктури аграрного ринку; 

будівництво на території громади переробного підприємства , розвиток  

овочівництва, садівництва, продовження вирощування репродуктивного та сортового складу 

посівного матеріалу зернових культур. 

у рослинницькій галузі 

впровадження у виробництво нових екологічно безпечних, ресурсо - і 

енергозберігаючих ґрунтозахисних технологій, які базуються на сучасних досягненнях 

аграрної науки, нових високоврожайних сортів і гібридів сільськогосподарських культур; 

оптимізація структури посівних площ та застосування науково - обґрунтованих 

сівозмін з метою підвищення продуктивності сільськогосподарських угідь; 

розширення виробництва овочевої продукції у сільгосппідприємствах громад



 

5.Енергозбереження та енергоефективність 

Сфера енергозабезпечення є важливою складовою економіки громади та має істотний 

вплив на стан розвитку виробництва, соціальної сфери і рівень життя громадян. 

Забезпечення електроенергії в районі здійснює ПАТ “Кіровоградобленерго” 

В умовах зростання цін на енергоносії особливої актуальності набуває використання 

альтернативних видів палива та відновлюваних джерел енергії, впровадження 

енергоефективних заходів і технологій. 

головні проблеми: 

значні обсяги споживання та неефективне використання енергоресурсів бюджетними 

установами, обмеженість коштів на їх оплату в умовах постійного зростання цін на 

енергоносії; 

метою програми є ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів у галузях 

економіки і соціальній сфері громади, впровадження енергозберігаючих заходів та 

технологій, зменшення енергоємності виробництва; 

основні завдання: 

спрямування державних та місцевих інвестиційних ресурсів за відповідними 

бюджетними програмами на здійснення заходів з енергозбереження; 

проведення роботи з утеплення будівель бюджетної сфери з метою економії паливно-

енергетичних ресурсів; 

ресурсне забезпечення: 

реалізація основних завдань енергозабезпечення та енергозбереження буде 

здійснюватись за рахунок власних коштів підприємств, інвесторів, коштів державного та 

місцевого бюджетів. 

якісні критерії виконання програми: 

зменшення споживання енергоресурсів в галузях економіки, у т.ч. у бюджетній сфері 

громади; 

6.Туризм  

Важливе значення для економіки та соціальної сфери громади набуває туристична 

галузь. Розвиток туризму впливає на такі сектори економіки як транспорт, торгівля, 

будівництво, сільське господарство і є одним з найбільш перспективних напрямів 

структурної перебудови економіки. У свою чергу, важливими факторами розвитку 

туристичної галузі громади є природний та історичний потенціал. 

1) головні проблеми: 

- незадовільний стан туристичної, сервісної та інформаційної інфраструктури в зонах 

автомобільних доріг та міжнародних транспортних коридорів; 

- недостатність методичної, організаційної, інформаційної та матеріальної підтримки 

суб’єктів підприємства туристичної галузі; 

- недостатня підтримка органів влади та комплексного підходу до рекламування 

туристичного продукту на внутрішньому та міжнародному ринку туристичних послуг; 

- недостатній рівень розвитку інформаційної інфраструктури; 

метою програми є створення в громаді конкурентного туристичного іміджу, 

здатного максимально задовольнити туристичні потреби мешканців та гостей, 

удосконалення туристичної інфраструктури громади; 

основні завдання: 

забезпечення інфраструктурного облаштування визначних об’єктів історико-

культурної спадщини; 

представлення туристичного потенціалу громади під час виставкових заходів, 

проведення рекламних кампаній ; 

проведення роботи щодо формування та забезпечення належного функціонування 

мережі туристично-інформаційних центрів і пунктів, єдиної інформаційної системи з повним 

банком даних, зокрема про споживчі характеристики туристичних ресурсів; 

 



координація роботи щодо створення умов для розвитку мереж доступних місць 

тимчасового проживання; 

створення сприятливих умов для залучення зовнішніх та внутрішніх інвестицій, 

впровадження інвестиційних та інноваційних проектів,спрямованих на розвиток туристичної 

інфраструктури, підтримку середнього та малого підприємництва у сфері. 

ресурсне забезпечення: 

реалізація заходів програми буде здійснюватись із залученням коштів державного, 

місцевого бюджетів та інших джерел, не заборонених чиним законодавством; 

кількісні і якісні критерії ефективності виконання програми: 

реалізація основних завдань програми сприятиме розвитку туристичної галузі в ОТГ, 

а саме: 

забезпечення реалізації прав жителів громади на активний відпочинок культурно-

пізнавального характеру; 

досягнення якісно нового рівня культури сприйняття жителями та гостями громади 

природних та духовних багатств краю; 

підвищення інтересу населення до історичного минулого громади; 

 

7.Демографічна  ситуація  та    молодіжна  політика 

Демографічна ситуація в громаді є складною. Населення громади в останні роки 

постійно зменшувалось. 

1) головні проблеми: 

погіршення стану здоров’я молоді; 

проблематичність працевлаштування молоді, що не має практичного досвіду роботи; 

недостатній рівень матеріального добробуту молоді; 

недостатня кількість кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, 

піклувальники, які бажають взяти на виховання та спільне проживання дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, старшого шкільного віку; 

метою програми 

 є послаблення негативних демографічних тенденцій шляхом поліпшення умов 

життєдіяльності населення, поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення та підвищення 

його матеріального добробуту, реалізації комплексу заходів у сфері молодіжної і сімейної 

політики; . реалізація  загальнодержавних та інших соціальних програм шляхом проведення 

пропаганди сімейних цінностей і посилення підтримки сімей з дітьми; розвиток сімейних 

форм виховання; проведення  профілактичної роботи серед сімей, дітей,  комплексних заходів, 

спрямованих на запобігання поширенню негативним явищам та їх подолання;  забезпечення та 

захист  законних прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

які прибули із зони проведення АТО та АР Крим. 

основні завдання: 

пропаганда здорового способу життя; 

запобігання негативним проявам у молодіжному середовищі шляхом залучення до 

участі у всеукраїнських і регіональних інформаційно- просвітницьких та мистецьких акціях і 

заходах; 

проведення профорієнтаційної роботи серед дітей та молоді; 

проведення профілактичних як засіб своєчасного виявлення дітей, які опинилися в 

складних життєвих обставинах забезпечення виявлення, обліку та здійснення соціальної 

роботи з різними категоріями сімей і осіб, які опинились у складних життєвих обставинах; 

ресурсне забезпечення 

реалізація заходів програми буде здійснена із залученням коштів: державного та 

місцевого бюджетів - на реалізацію молодіжної, сімейної і гендерної політики, оздоровлення 

і відпочинку дітей, молоді та сімей з дітьми; 

інших джерел, не заборонених чинним законодавством; коштів населення; 

кількісні та якісні критерії ефективності виконання : 



забезпечення проведення профілактичних заходів з метою попередження дитячої 

бездоглядності та безпритульності. 

8.Соціальний захист населення 

Основним завданням органів виконавчої влади протягом останніх років збільшення 

доходів населення громади, підвищення його економічної активності, погашення боргів із 

заробітної плати та недопущення затримок з її виплати. 

головні проблеми: 

низький рівень доходів населення через низький розмір заробітної плати в окремих 

галузях економіки і бюджетної сфери в умовах підвищення цін і тарифів на послуги; 

недостатня кількість робочих місць для населення у сільській місцевості; 

недостатній розвиток малого і середнього підприємництва у сільській місцевості; 

метою програми є сприяння ефективній зайнятості населення, захисту населення від 

безробіття, забезпечення підвищення доходів громадян, соціальна підтримка 

малозабезпечених верств населення; 

основні завдання: 

забезпечення інформування населення про законодавство у сфері зайнятості, 

соціальні послуги державної служби зайнятості, проведення інформаційно-довідкових 

заходів з використанням сучасних технологій; 

вжиття заходів щодо недопущення випадків використання найманої робочої сили без 

належного оформлення трудових відносин; 

забезпечення функціонування  відділу надання соціальних  послуг;  

розширення  та покращення надання  якісних соціальних послуг ; 

підготовку та проведення заходів, пов’язаних із відзначенням держаних свят, 

пам’ятних та знаменних дат. 

вжиття заходів щодо соціального забезпечення учасників АТО та членів їх сімей; 

здійснення благодійницьких заходів, акцій милосердя; 

якісні критерії виконання програми: 

забезпечення отримання якісних соціальних послуг, які надаються  даним відділом  

соціального обслуговування; 

надання допомог громадянам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській 

АЕС; 

ресурсне забезпечення: 

З місцевого бюджету на: 

утримання відділу надання соціальних послуг ; 

та реалізація місцевих програм соціального  спрямування; 

надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян на лікування, 

вирішення соціально-побутових проблем; 

 

9.Освіта 

У громаді послуги у сфері загальноосвітньої, дошкільної, позашкільної освіти 

надають: 5 загальноосвітні навчальні заклади, 2 дошкільні навчальні заклади, 1 

позашкільний  заклад. 

головні проблеми: 

недостатній рівень охоплення дітей дошкільною освітою; 

недостатній рівень оснащення навчальних закладів сучасними комп’ютерними 

технологіями і технікою через обмеженість фінансування; 

метою програми є створення належних соціально-економічних та морально-

психологічних умов для повноцінного навчання, виховання  та розвитку дитини, збереження 

та зміцнення її здоров’я. 

Забезпечення виконання Державного стандарту загальної середньої освіти, 

покращення якості освіти в умовах реформування галузі. 

Забезпечення навчальних закладів кваліфікованими педагогічними  кадрами; 



підвищення їх кваліфікаційного рівня через курсову перепідготовку, участь у 

професійних конкурсах, наукових семінарах різного рівня. 

Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів, залучення з цією метою 

позабюджетних коштів. 

Впровадження у навчальних закладах енергозберігаючих технологій. 

Проведення системної роботи щодо запровадження енергозберігаючих програм у ЗНЗ 

та ДНЗ міста. 

забезпечити підтримання охоплення дошкільною освітою на рівні 90% дітей віком від 

3 до 5 років та 100% дітей 5-річного;  

у сфері загальної середньої освіти: 
модернізація матеріально-технічної бази в межах затверджених кошторисних 

призначень; 

забезпечення збереження та утримання матеріальної бази навчальних закладів; 

забезпечення регулярного підвезення учнів та педагогічних працівників у сільській 

місцевості до місць проведення занять і додому згідно рішення органів місцевого 

самоврядування; 

реконструкція, капітальні та поточні ремонти на об'єктах закладів освіти; покращення 

матеріально - технічної бази закладів. 

  у сфері позашкільної освіти: 

виховання позитивного відношення до здорового способу життя шляхом проведення 

інформаційно-просвітницької та інформаційно-освітньої роботи, спортивно-масових та 

фізкультурно-оздоровчих заходах; 

підтримка різних форм активного літнього відпочинку школярів (туристичні походи, 

профільні табори, табори відпочинку на базі загальноосвітніх навчальних закладів). 

ресурсне забезпечення: 

реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів державного та 

місцевого бюджетів, інших джерел, не заборонених чинним законодавством; 

фінансування закладів, підпорядкованих відділу освіти, молоді та спорту  

Маловисківської  міської ради; 

фінансування дошкільних навчальних закладів громади у 2018 році 

здійснюватиметься за рахунок місцевого та державного бюджетів. 

кількісні і якісні критерії виконання програми: 

збільшення рівня охоплення дітей дошкільною освітою до 90%, забезпечення 100% 

охоплення дошкільною освітою дітей 5-річного віку.   

 

10. Культура 

В громаді здійснюються заходи щодо збереження і розвитку народної творчості, 

професійного і аматорського мистецтва, зміцнення матеріально- технічної бази закладів 

культури, поліпшення якості і розширення переліку послуг для населення громади. 

головні проблеми: 

невідповідність стану матеріально-технічної бази установ і закладів галузі культури 

сучасним вимогам; 

обмежене фінансове забезпечення на утримання та розвиток галузі культури, у тому 

числі на поповнення бібліотечних фондів, оновлення основних засобів закладів культури і 

мистецтв; 

метою програми є поліпшення задоволення культурно-дозвільних, мистецьких, 

інформаційних та освітніх потреб населення у закладах культури і мистецтв громади. 

основні завдання: 

збереження мережі базових закладів культури громади, оновлення їх матеріально-

технічної бази, у тому числі впровадження енергозберігаючих технологій; 

забезпечення надання закладами культури якісних культурно- дозвільних послуг 

населенню громади; 



активізація роботи щодо виявлення, розвитку і популяризації досягнень народної 

творчості, усіх видів аматорської художньої творчості, підвищення їх майстерності; 

проведення поточних та капітальних ремонтів в закладах культури 

ресурсне забезпечення: 

фінансування заходів програми буде здійснюватися за рахунок коштів: 

державного, місцевого бюджетів - у межах виділених на ці цілі асигнувань; 

населення громади; 

з інших джерел, не заборонених чинним законодавством; 

КІЛЬКІСНІ і якісні критерії ефективності виконання програми: 

покращення якості надання послуг культури населенню; підвищення рівня 

матеріально-технічного забезпечення закладів культури громади, матеріального 

забезпечення працівників галузі культури, розширення культурно-мистецьких послуг; 

формування позитивного іміджу Маловисківської  міської об’єднаної територіальної 

громади в області та Україні. 

 

11.Розвиток споживчого ринку громади, зниження інфляції та захист прав 

споживачів 

Сфера торгівлі відіграє важливу роль у соціально-економічному розвитку громади. 

Матеріально-технічна база торгівлі станом на 01 січня 2017 року представлена 125 

одиницями магазинів та кіосків, 7 закладами ресторанного господарства, 1 ринком з продажу 

продовольчих та непродовольчих товарів, 13 аптеками, 3 автозаправними станціями. 

основні проблеми: 

недостатній рівень обслуговування населення на ринках та об’єктах дрібно-роздрібної 

торгівлі; 

розповсюдження товарів, які не відповідають вимогам технічних регламентів та 

нормативних документів щодо їх безпеки і якості; 

зменшення платоспроможного попиту населення через значне підвищення цін на 

товари, лікарські засоби, паливно-мастильні матеріали та комунальні послуги; 

метою програми є поліпшення якості торговельного обслуговування населення, 

насичення споживчого ринку товарами місцевого виробництва, запобігання 

необгрунтованому зростанню цін на основні продовольчі товари, дотримання прав 

споживачів; 

основні завдання: 

задоволення потреб населення у якісних товарах та послугах за доступними цінами, 

запобігання необґрунтованому зростанню цін на споживчому ринку, у тому числі на 

соціально значущі продовольчі товари; 

проведення роботи із керівниками підприємств торгівлі з питань недопущення 

необгрунтованого підвищення цін на основні продовольчі товари та непродовольчі товари 

першої необхідності; 

організації проведення ярмарково-виставкових заходів за безпосередньої участі 

товаровиробників; 

приведення функціонування об'єктів дрібно-роздрібної торгівлі до вимог нормативно-

правових актів; 

створення умов для продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо 

товаровиробниками; 

створення умов для розвитку мережі підприємств торгівлі, закладів ресторанного 

господарства, побутового обслуговування населення; 

сприяння розвитку мережі підприємств з надання побутових послуг населенню 

області; 

здійснення моніторингу цін на соціально важливі товари і послуги; 

ресурсне забезпечення 

реалізація основних завдань програми буде здійснюватись із залученням коштів 



підприємств торгівлі, інвесторів, населення, а також місцевого бюджету на підтримку 

місцевого товаровиробника; 

кількісні та якісні критерії виконання програми: 

посилення захисту прав споживачів щодо безпеки і якості товарів, робіт і послуг; 

забезпечення умов для нарощування обсягів реалізації товарів місцевих 

товаровиробників. 

12. Інвестиційна  діяльність  

Маловисківська  міська об’єднана територіальна громада має усі передумови для 

активного залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій. 

головні проблеми: 

обмеженість можливостей державного і місцевих бюджетів для фінансування 

капітальних видатків; 

нерозвиненість інвестиційної інфраструктури в громаді; недостатня інвестиційна 

активність суб’єктів господарювання; незадовільний стан комунальної інфраструктури 

(автомобільних доріг); 

метою програми є створення умов для формування привабливого інвестиційного 

клімату в громаді, надходжень інвестицій до громади для сталого економічного розвитку; 

основні завдання: 

забезпечення населених пунктів громади містобудівною документацією (генеральні 

плани, плани зонування та детальні плани територій); 

посилення організаційної роботи Маловисківської  міської об’єднаної територіальної 

громади щодо створення сприятливих умов інвестиційної діяльності, формування 

інвестиційних пропозицій та реалізації стратегічних інвестиційних проектів розвитку 

громади; 

формування привабливого інвестиційного іміджу громади та створення ефективної 

системи інформаційно-рекламного забезпечення; 

реалізація проекту ДОБРЕ (Decentralization Offering Better Results and Efficiency - 

DOBRE) - новий п'ятирічний проект Агентства США з міжнародного розвитку у сфері 

розбудови місцевого самоврядування; 

ресурсне забезпечення: 

реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів:  

державного фонду регіонального розвитку ; 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально - економічний 

розвиток;  

 субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад ; 

міжнародних організацій,  

місцевого  бюджету; 

власних коштів підприємств, коштів інвесторів, кредитів банків та коштів населення. 

 

ІV. Пріоритетні   напрями роботи ОТГ , що будуть реалізовуватися в 2018 році 

  Капітальний  ремонт Маловисківського дошкільного навчального закладу  №5 

«Чебурашка» ; 

 Капітальний ремонт будівлі  Маловисківської  ЗОШ І- ІІІ ст. №3(утеплення фасадів); 

 Капітальний ремонт  частини будівлі Паліївського НВК ; 

 Встановлення  та введення в дію  системи електричного опалення  у будівлі ДЮЦ 

«Вись»; 

 Реконструкція  будівлі Олександрівської  ЗОШ І-ІІ ступеня в с.Олександрівка ; 

 Капітальний ремонт даху ЗОШ №4 І-ІІІ ст.в м.Мала Виска; 

 Капітальний ремонт  сільського клубу  с.Вишневе; 

 Поточний ремонт частини  сільського клубу  с.Краснопілка; 

 Реконструкція водопровідної мережі  вулиць м.Мала Виска, с.Вишневе та с.Заповідне  



Маловисківського району; 

 Будівництво очисних споруд  в м. Мала Виска потужністю  400 м3 на добу; 

 Будівництво водопровідної мережі у м.Мала Виска ; 

 Капітальний ремонт  автомобільної дороги  Мала Виска-Паліївка; 

 Капітальний ремонт  асфальтобетонного покриття автомобільної дороги  по вул..  

Поштова  у с.Олександрівка ; 

 Капітальний ремонт доріг комунальної власності   по вул.. Київській, пров. 

Професійному в м.Мала Виска та  вул..Центральна с.Краснопілка; 

 Проведення  капітального ремонту  по провулку Лесі Українки  с.Паліївка;   

 відновлення та встановлення  зовнішнього освітлення в м.Мала Виска по вул. Зарічна, 

вул. Новосербська, вул..Яблунева, вул..Кондратюка та   населені пункти ОТГ; 

 проведення поточного ремонту вулиці Челюскіна, Осипенка, Матросова, Берегової, 

Чабана,  Квіткової, 

 Залізничної, Промислової, Сонячної, Молодіжної, Чехова; 

- удосконалення системи надання  послуг та зміцнення матеріально- технічної бази  

закладів освіти та культури; 

- реконструкція будівлі колишньої  Первомайської ЗОШ для розміщення  центру 

активності громади; 

- придбання  спеціалізованої техніки для потреб комунального господарства. 

Реалізація завдань, виконання заходів буде здійснюватись, виходячи із ресурсних 

можливостей місцевих бюджетів, коштів з державного бюджету,коштів інвесторів, 

міжнародної технічної допомоги, коштів громадських організацій та населення тощо. 

 

V. Контроль за виконанням Програми. 

Контроль за виконанням Програми здійснюється постійними комісіями міської ради та 

виконкомом міської ради.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


