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Про затвердження звіту з моніторингу Плану 
заходів з реалізації Стратегії розвитку 
Маловисківської міської об’єднаної
територіальної громади за 2019 рік

Відповідно до п. 22, ст. 26, глави 1, розділу ІІ Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 
р. № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і 
планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності 
реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів» та з метою забезпечення 
соціально-економічного і культурного розвитку на території міської ради 
Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт з моніторингу Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку 
Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади за 2019 рік 
( додаток додається).

2. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на першого 
заступника міського голови (Бакалінського О.М..), контроль - на постійну 
комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного 
розвитку (Прилуцький М,М,).

Міський голова Ю.Л.ГУЛЬДАС



Додаток 1
до рішення міської ради 
від 02 липня 2020 року № 2306

Звіт про виконання плану заходів

Сфе Назва заходу Результат Індик Строк Дже Фактично
ра /проекту від а реаліз рела використано
та реалізації н о я" ації фіна коштів у

ціль проекту родук заход нсув звітному
стра т у/про ання періоді
тегії екту
розв
итку
СФ Проведення Зменшення Прове 2019- Міс Не потребує
ЕРА екологічних заходів негативного дено 2020 ький фінансування
1,оп , що сприяють впливу два бюд
ерац покращенню якості мешканців заход жет
ійна навколишнього на и
ціль середовища середовище
1, р.
1.1.3
Опе Модернізація Зменшення Освіт 2019 Міс 114,2
раці нічного вуличного кількості лено ький
йна освітлення правопору- 3 бюд
ціль шень та вулиц жет

2, злочинів на і
р.2.1 території, де

.1 було
проведено
модернізаці
ю.
Підвищенорі

Стан реалізації проекту Проблемні
питання

Відділом освітян в 2019 році в громаді успішно 
реалізовано міські проекти:
-еколого- просвітницький проект «Чиста громада 
чистий дім»;
- екологічна акція «Подаруй самшит місту, що 
окрилює»

В 2019 році було освітлено 3 вулиці.1 вулиця 
облаштована сонячними батареями. Було 
здійснено заміну освітлювальних лед світильників 
по вул. Центральна в кількості 50 шт,,закуплено 
енергозберігаючі лампи .



вень
задоволенно
сті
мешканців

Опе 
раці 
йна 
ціль 
2, р 
2.2

Переведення 
закладів освіти та 
культури на 
альтернативні види 
палива

Проведено 
заходи щодо 
економії 
бюджетних 
коштів

Встан 
овлен 
о 2
котли

2019 Міс
ький
бюд
жет

0 Приміщеня котелень Маловисківської гімназії та 
ЗДО «Чебурашка» рішенням сесії Маловисківської 
міської ради передано в оренду ТОВ «РАО-ТЕС». 
Орендар за власні кошти встановив нове 
обладнання, а саме котли опалювальні, насоси 
циркуляційні та електрообладнання.

Опе
раці
йна
ціль

3
, Р 3.

2

Будівництво 
енергогенеруючого 
об’єкта -  
електростанції з 
використанням 
енергії сонця 
проектною 
потужністю ФЕС 
по модулям - 11 
МВт

Отримання 
додаткових 
джерел ВДЕ

Збудо
вано
соняч
но
елект
роста
нцію,
створ
ено 2
робоч
і
місця

2019 Інші
дже
рела
(ТО
В

«КО
НС

АЛТ
ИНГ
СО

ЛАР
»)

У 2019 році на території нашої громади розпочало 
свою діяльність ТОВ «КОНСАЛТИНГ СОЛАР» 
енергогенеруючого об’єкта -  електростанції з 
використанням енергії сонця проектною 
потужністю ФЕС по модулям - 11 МВт (проектна 
потужність по інверторним підстанціям -  9 МВт).

Сфе 
ра 2
Опе
раці
йна
ціль
1,р2
.1.1

Промоція
потенційних
інвестиційних
можливостей
громади

створення 
позитивного 
інвестиційно 
го клімату

2019 Міс
ький
бюд
жет

730,5 Проведено заходи щодо виготовлення 
містобудівної. 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

Сфе 
ра 2

Інформування
сільськогосподарсь

2019
рік

Не потребує 
фінансового

На офіційному сайті міської ради розмішувалася 
інформація щодо державної підтримки



Опе
раці
йна
ціль
1,р.2
.1.2

ких
товаровиробників 
щодо державних 
програм у галузі 
сільського 
господарства

ресурсу сільськогосподарських підприємств

Сфе 
ра 2
Опе 
раці 
йна 
ціль 
3, р.
3.1

Виготовлення 
Генерального 
плану міста

створення 
позитивного 
інвестиційно 

го клімату

Генер
альни

й
план

2019
рік

Міс
ький
бюд
жет

730,5 З метою створення позитивного інвестиційного 
клімату здійснюються заходи щодо 
виготовлення містобудівної документації, зокрема 
замовлено в інституті «Дніпромісто» виготовлення 
генерального плану міста Мала Виска . На даний 
час проводяться узгоджувальні роботи щодо 
виготовлення генерального Плану . Фактично 
проведено проплату по актах виконаних робіт на 
суму 730,5 тис. грн.. грн.

Сфе 
ра 2
Опе 
раці 
йна 
ціль 
3, р.
3.4

Проект місцевого 
економічного 
розвитку 
«Туристичний 
кластер «Маєток 
Кудашевих» - 
інновація 
економічного 
розвитку 
Маловисківської 
ОТГ в рамках 
проекту DOBRE.

Створення
сприятливих
умов для
розвитку
малого
бізнесу

2019
рік

Кош
ти
МТ
Д,
місц
евий
бюд
жет

75,0 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.. 
Даний проект погоджено керівництвом Програми 
і знаходиться на стадії реалізації., частково 
отримано обладнання ( модульні туалети) на суму 
75,0 тис. грн..

СФ
ЕРА
3
пера
ційн

Забезпечення 
надання якісних 
освітніх послуг 
шляхом проведення 
капітальних,

Забезпеченн 
я надання 
якісних 
освітніх 
послуг,

2019
рік

Міс
цеви
й ,
дер
жав

230,0 У закладах освіти проводилися поточні ремонти з 
впровадженням елементів нового освітнього 
простору



а
ціль

1,
р.1.2

поточних
ремонтів,
реконструкцій
будівель
дошкільної,
середньої та
позашкільної
освіти

забезпеченн 
я економії 
бюджетних 
коштів на 
оплату 
енергоносіїв

ний
бюд
жет,
МТ
Д

Сфе 
ра 3,
опер
аціі
йна
ціль
1,р.1

.3

Забезпечення
якісної
позашкільної,
гурткової та
факультативної
роботи

Забезпеченн
я
можливості 
розвитку для 
здібних 
учнів,

2019
рік

Міс
це
міс
бюд
жет

Позашкільна освіта забезпечується на території 
громади ДЮЦ «Вись».
Середньорічна кількість дітей - 534.
У закладі діють такі гуртки за напрямками :
- науково-технічний напрямок - 5 груп (69 
вихованців), - художньо-естетичний -  15 груп 
(236 вихованців), - еколого-натуралістичний -  3 
групи (41 вихованець)
- спортивний -  11 груп (188 вихованців).
Кількість дітей залучених у заходах - 534 
вихованці Середні витрати на 1 дитину -  3,3 тис. 
грн.

Сфе 
ра 3,
опер
аціі
йна
ціль
1,р.1

.4

Забезпечення 
сучасною 
матеріально - 
технічною базою 
закладів освіти

Забезпеченн
я сучасною
матеріально
- технічною
базою
закладів
освіти

Прид
бано

меблі,
облад
нання

,
комю
терну
техні

ку

2019
рік

Міс
це
міс
бюд
жет

1223,2 В закладах загальної середньої освіти 
забезпечено впровадження нового змісту 
початкової освіти за Концепцією «Нова українська 
школа»- освоєно 477,3 тис. грн.. в т.ч. : придбано 
меблів на суму 295,4 тис. грн., комп’ютерної 
техніки на суму 181,9 тис. грн.. придбано 
сходовий підйомник на суму 149,5 тис. грн., 
Придбано санітарно-гігієнічне обладнання для 
санітарних вузлів закладів загальної середньої 
освіти на умовах співфінансування на суму 116,1 
тис.грн. Проведено заміну котлів в 
Маловисківській ЗШ №3 І-ІІІ ступенів на суму 
75,8тис. грн., ЗДО «Ромашка» - на суму 75,8 тис.



грн., в Маловисківському ДЮЦ « ВИСЬ» - на суму 
78,7 тис.грн, в Маловисківській ЗШ №3 І-ІІІ ст. 
(опорна школа) завершено ремонтні роботи в 
їдальні, закуплено нові меблі та обладнання на 
суму 250,0 тис. грн.

Сфе 
ра 3,
опер
ацій
на

ціль
2,р
2.1

Проведення
навчальних
семінарів,
зустрічей щодо
написання
проектів для ГО та
активних
мешканців
громади

Отримання
навичок
щодо
написання
проектів

Пода 
но 12 
проек 

тів

2019
Фінансування
не
потребували

В рамках міської програми Конкурс міні-грандів 
«Майбутнє громади в наших руках» у 2019 році 
проводилося два навчання -  зареєстровано 12 
проектів, відібрано 4 . Проводилися особисті 
консультації та надавалася практична допомого ГО 
ОТГ та працівникам бюджетних установ по 
написанню грантів .

Сфе 
ра 3,
опер
ацій
на

ціль
3,р.3

.1

Реалізація
місцевих,
обласних,
державних програм 
програми
оздоровлення дітей, 
в тому числі дітей, 
що перебувають на 
диспансерному 
обліку

Забезпеченн 
я різних 
форм
оздоровленн 
я для дітей 
та молоді 
(заняття, 
дитячі 
табори, 
санаторії і 
т.п.)

оздор
овлен
о 30
катег
орійн
их, 13
дітей
пільг
о піл
катег
орій

2019 Міс
цеви

й
бюд
жет

,
обла
сний
бюд
жет

199,9 У 2019 році оздоровлення дітей проведено у 
стаціонарному дитячому оздоровчому закладі 
«Весна».

Також було здійснено оздоровлення 13 дітей 
пільгових
категорій з обласного бюджету.

Сфе 
ра 3,
опер
ацій
на

ціль
3,р.3

Реалізація 
Програми розвитку 
первинної медико -  
санітарної 
допомоги 
в Маловисківській 
міській ОТГ

підтримка 
функціонува 
ння ЦПМСД

Прид 
бано 

медик 
амент 
и та 

облад 
нання

2019 Міс
цеви

й
бюд
жет

346,0 «Забезпечення припаратами інсуліну хворих на 
цукровий діабет жителів Маловисківської ОТГ на 
2019-2020 роки» -50,0 тис.грн.
«Програма розвитку первинної медико-санітарної 
допомоги в Маловисківській ОТГ» - 296,0 
тис.грн.



.2 на 2018 -  2019 роки

СФЕР 
А 4 ,
операц
ійна
ціль
1.4.1.

Розробка
туристичних
маршрутів

Залучення
туристів
на
територію
ОТГ,
сприяння
розвитку
малого
бізнесу

Розроблено
три
туристичні
маршрути

2019 Міс
цеви
й
бюд
жет

Фінанс
ування
не
потреб
ували

Розроблено три туристичні маршрути : 
«Стежками рідного міста» ;
Туристичний маршрут «Степова Еллада»;

Туристичний маршрут «Від витоків до 
духовності»

операц
ійна
ціль
1.4.2.

Промоція 
туристичних 
об’єктів громади 
(інтернет-сторінка, 
друковані 
матеріали і т.і., 
фестивалі, заходи)

Залучення
туристів
на
територію 
громади 
та в
подальшо 
му їх
збільшенн
я

Проведено
культурно

2019 Міс
цеви
й
бюд
жет

Фінанс
ування
не
потреб
ували

Відділом культури та туризму розроблено 
буклет Маловисківська ОТГ туристична, 
також розроблено буклети по 
туристичних маршрутах: «Стежками 
рідного міста» ;
«Степова Еллада»;
«Від витоків до духовності», які 

розміщенні на офіційному сайті міської 
ради. Спільно з ГО «Простір ідей» 
щороку проводяться захід «Різдвяне 
рандеву» для промоції оберту маєток 
поміщеці Кудашевої.

операц
ійна
ціль

ЗСтворення 
рекреаційної зони 
на березі р.

Створенні 
комфортні 
умови для

Кількість
відвідуючів
рекреаційної

2019 Міс
цеви
й

737,8 в компоненті місцевого економічного 
розвитку підготовлено та розпочато 
реалізацію проекту «Туристичний



1.4.3 «Вись» шляхом
впровадження
проекту
«Туристичний
кластер «Мааєток
Кудашева»-
інновація
економічного
розвитку
Маловисківської
ОТГ»

відпочинк 
у та
оздоровле
ння
жителів 
міста та 
гостей

зони
становить від 
50 до 150 осіб 
в день

бюд
жет
та
кош
ти
МТ
Д

кластер «Маєток поміщиків Кудашевих » 
- інновація економічного розвитку 
Маловисківської ОТГ» на суму 737,8 тис. 
грн.. Даний проект погоджено 
керівництвом Програми і знаходиться на 
стадії реалізації., частково отримано 
обладнання ( модульні туалети) на суму 
75,0 тис. грн..;

Сфера
5
Опера
ційна
цільї.
5.1.1

Сприяти 
розширенню 
спектру надання 
адміністративних 
послуг

Розширен
о спектр
надання
адміністра
тивних
послуг

2019 Міс
цеви
й
бюд
жет

Не
потреб
Ує
фінанс
ування

В 2019 році Маловисківська ОТГ 
стала учасником проекту « Е- рішення для 
громад», який реалізується Центром 
розвитку інновацій за підтримки 
Програми «U- LIAD з Європою». Участь 
у даній програмі дало змогу створити 
наступні реєстри:
Реєстр громади ;
Реєстр адрес громади .
На створення даних реєстрів було 
отримано ліцензії, підписано угоди та та 
безкоштовне обслуговування. 
Маловисківська громада отримала 
відзнаку про участь у даному проекті .

Опера
ційна
цільї.
5.1.3

Розширення 
діяльності закладів 
культури ( 
бібліотек в т.ч. -  
створення 
інформаційних 
центрів)

Забезпече
ння
ефективно
сті
діяльності
закладів
культури

875 осіб
користувачі
бібліотек

2019 Міс
цеви
й
бюд
жет

94,2 Загальна кількість користувачів сільськи 
х бібліотек громади - 875 осіб. 
Поповнилися фонди сільських бібліотек 
протягом 2019 року на 903 примірники 
книг на суму 94,2 тис. грн.



(бібліотек)
Розширен
ня
сфери 
діяльності 
бібліотек 
та їх
пристосув
ання
до потреб 
клієнтів.

Опера
ційна
ціль
1.5.1.4

Забезпечення 
діяльності КП « 
Центр надання 
соціальних послуг» 
Маловисківської 
міської ради з 
врахуванням 
потреб осіб, 
старшого , 
похилого віку та 
осіб з інвалідністю

Надання 
якісних 
соціальни 
х послуг у 
сфері
соціальног 
о захисту 
населення

246 осіб та 
надаються 34 
види таких 
соціальних 
послуг

2019
Міс
цеви
й
бюд
жет

82,6 У 2019 році соціальними працівниками 
було надано 92,4 тис. послуг, що на 
169 послуг більше в порівнянні з 
2018 роком. Отримсано коштів від 
наданих послуг 82,6 тис. грн , що на 
19,0 тис. грн більше ніж у 2018 році.

В середньому навантаження на 1 
соціального робітника становить 10 
підопічних.Із загальної кількості осіб, які 
знаходяться на обслуговуванні, 120 осіб 
мають вік понад 80 років

Опера
ційна
ціль
1.5.1.5

Забезпечення 
діяльності 
соціальної служб 
для сім’ї, дітей та 
молоді

Зменшенн
я
рівня 
соціальни 
х проблем

проведено 
119 рейдів 
«Діти, 
вулиці», 
«Вокзал» 
щодо 
виявлення 
сімей та дітей, 
які опинились

2019 Міс
ценв
ий
бюд
жет

Не
потреб
Ує
фінанс
ового
ресурс
у

проведено 119 рейдів «Діти, вулиці», 
«Вокзал» щодо виявлення сімей та дітей, 
які опинились в складних життєвих 
обставинах під час яких було обстежено, 
159 сімей, з яких 11 сімей , у яких 
проживають 26 дітей , перебувають на 
обліку служби, як такі що опинились у 
складних життєвих обставинах.



в складних
життєвих
обставинах

Опера 
ційнба 
ціль 2. 
5.2.1

ІПроведення 
опитування серед 
жителів громади 
щодо
комфортного
проживання

Виявлення 
проблемн 
их питань

пропозиці 
й та 
ініціатив 
для
подальшог
о
реагуванн
я

Проведено 3 
опитування

2019 Міс
цеви
й
бюд
жет

Не
потреб
ує
фінанс
ового
ресурс
у

Проведено три опитування: а саме щодо 
якості надання послуг водопостачання, 
щодо якості надання послуг позашкільної 
освіти, щодо проведення опитування 
при формуванні проекту бюджету на 2020 
рік

Опера 
ційна 
ціль 2. 
5.2.2

Забезпечити 
прийняття участі у 
проектах по 
залученню 
додаткових джерел 
фінансування на 
розвиток 
інфраструктури

Отриманн
я
додаткови 
х джерел 
фінансува 
ння

Залучено 
кошти на 
суму 1543,8

2019 Кош
ти
МТ
Д

«Закупівля планшетних ПК з метою 
проведення опитування громадян якості 
послуг» на суму 17,3 тис. грн., проект « 
Арт-платформа -  створення культурного 
та комунікаційного простору « на суму 
457,3 тис. грн., в рамках якого придбано 
фестивальну сцену, одяг сцени та світлове 
обладнання; «Питна вода - понад усе» на 
суму 1069,2 тис. грн. в рамках якого 
отримано насоси виробництва Італії в 
кількості 16 шт. на суму 447,0 тис.грн. та 
станції автоматичного управління 
виробництва України в кількості 13 шт. на 
суму 622,2 тис.грн.;

Опера Будівництво Забезпече Абоненти 2019 рік Кош 147,1 Виготовлено ПКД та пройдено



ційна 
ціль 3. 
5.3.2

водопровідної 
мережі по вулицях 
Тобілевича, 
Осипенка, 
Матросова в м. 
Мала Виска

ння
жителів
вул..
Тобілевич
а,
Матросова
5

Осипенка
питною
водою

відсутні ти
місц
евог
о
бюд
жет
у

експертизу. Кошти на реалізацію проекту 
передбачено у бюджеті на 2020 рік.

Опера 
ційна 
ціль 3. 
5.3.3

Модернізація 
насосного 
обладнання та 
автоматики на 
джерелах 
водопостачання

Впровадж
ення
нових,
енергозбе
рігаючих
технологій
та
збільшенн 
я подачі 
води

насоси 
виробництва 
Італії в 
кількості 16 
шт. та станції 
автоматичног 
о управління 
виробництва 
України в 
кількості 13 
шт.

2019 Кош
ти
МТ
Д

1543,8 В компоненті «Удосконалення послуги 
водопостачання » реалізовано проект 
Маловисківської ОТГ «Питна вода - 
понад усе» на суму 1069,2 тис. грн. в 
рамках якого отримано насоси 
виробництва Італії в кількості 16 шт. на 
суму 447,0 тис.грн. та станції 
автоматичного управління виробництва 
України в кількості 13 шт. на суму 622,2 
тис.грн.

Опера 
ційна 
ціль 3. 
5.3.4

Оновлення та
вдосконалення
матеріально-
технічної бази
комунальних
підприємств

Покращен
ня
надання
послуг
населенню

зміцнення
матеріаль
но-
технічної
бази

Придбано 1 
од. техніки.

2019 Дер
жав
ний
бюд
жет
та
місц
евий

1957,3/
310,7

В 2019 році за рахунок 
субвенції з державного бюджету на 
розвиток інфраструктури ОТГ реалізовано 
проект « Придбання спецтехніки ( 
автогрейдера) для комунальних потреб 
комунального підприємства «Мала Виска 
-М КП на суму 2268,0 тис. грн., в т.ч. 
кошти субвенції -  1957,3 тис. грн., кошти 
міського бюджету- 310,7 тис. грн.



підприємс
тва

Опера 
ційна 
ціль 3. 
5.3.5

Встановлення
пристроїв
фільтрації води на
джерелах
водопостачання

Забезпече
ння
жителів
міста
якісною

Встановлено 
9 пристрої! в

2019 Міс
цеви
й
бюд
жет

Підприємство КП «Мала Виска 
Водоканал» отримало з міського бюджету 
у 2019 році 9 од. .фільтрів для очистки 
води на суму 121,3 тис.грн., які 
встановлено у 8 закладах освіти та 
мікрорайоні «Вись»

Опера 
ційна 
цілшь 
3. 5.3.6

.Проведення
поточного ремонту
дорожнього
покриття,
підсипка,
грейдерування
вулиць міської
об’єднаної
територіальної
громади

Надання 
жителям 
умов для 
комфортн 
ого
проживан
ня

Протяжність 
відремонтова 
них доріг 
8919,5 м2

2019 Міс
цеви
й
бюд
жет

Поточні ремонти дорожнього покриття 
вулиць міста та сіл об’єднаної 
територіальної громади 8919,5 м2 на суму 
2348,0 в т.ч. : вул..Калинова,Промислова, 
Зоряна,Першотравнева, 
Тобілевича,Велігіна, Європейська, 
Спортивна, Залізнична,Центральна, 
провул. Авіаційний, Гагаріна

- видатки спеціального фонду 
склали 904,0 тис. грн.

Опера 
ційна 
ціль 3. 
5.3.8

Капітальний 
ремонт 
дорожнього 
покриття ( доріг 
комунального 
значення) на 
територій 
Маловисківської 
ОТГ

Надання 
жителям 
умов для 
комфортн 
ого
проживан
ня

2 323,5 м2 
протяжність 
відремонтова 
них доріг

2019 Міс
цеви
й
бюд
жет

809,7 Проведено капітальний ремонт 
2 323,5 м2 дорожнього покриття по пр. 
Професійний,вул.. Центральна (с. 
Краснопілка) на суму 809,7 тис. грн. 
Виготовлено ПКД вул..Центральна 
(м.Мала Виска) на суму 94,3 тис. грн.

Опера 
ційна 
ціль 3. 
5.3.9.

Встановлення та 
модернізація 
вуличного 
освітлення на 
території

Надання 
жителям 
умов для 
комфортн 
ого

Підключено 
чотири вулиці

2019 Міс
цеви
й
бюд
жет

313,9 У 2019 році було реалізовано 
чотири проекти по встановленню 
нічного вуличного освітлення на суму 
313,9 тис. грн. в т.ч. :

м.Мала Виска -  264,1 тис. грн. в т.ч.



населених пунктів 
громади;

проживай
ня



по вулиці Зарічна на суму 78,3 тис. 
грн.;

по вулиці Яблунева на суму 63,5 
тис. грн..;

по вул.. Кондратюка на суму -  
122,3 тис. грн..

с.Паліївка -  49,8 тис. грн.. ( вул. 
Петрича )



1*
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РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ
ПЛАНУ

•  •  •  • • •  а  • • •заходів із реалізації Стратеги розвитку 
Маловисківської міської об'єднаної

територіальної громади
Кіровоградської області 

на 2019 -  2020 роки

Мала Виска 
25 червня 2020 року



ОСНОВНІ СФЕРИ СТРАТЕГІЇ (НАПРЯМКИ РОБОТИ )
В результаті аналітичної роботи визначено основні проблемні області, які 

сприймаються як важливі сфери роботи. Ці сфери визначають ключові теми підняті 
жителями громади.

Екологія, підтримка енергетичної ефективності, розвиток 
Відновлювальних Джерел Енергії та сучасних технологій в галузі 
енергоефективності

Всебічна підтримка сільськогосподарської і
несільськогосподарської діяльності, малого та середнього бізнесу 

Всебічна підтримка сільськогосподарської і
несільськогосподарської діяльності, малого та середнього бізнесу

м м  ■ ■ ■ ■ ■ VПідтримка нішового туризму на основі історичних традицій

Вдосконалення надання публічних послуг та розвиток 
інфраструктури. Забезпечення цивільного захисту населення 
Маловисківської ОТГ



ґ  N
Виконання Плану заходів з реалізації

Стратегії
V_________________________________________________________________ )

Врахувано основні заходи та Проекти у місцевих цільових 
Програмах та Програмі соціально-економічного

розвитку на 2019 рік

Заходи та 
Проекти 

передбачено 
на 2019 рік 

45

Реалізовано 
заходів та 
Проектів у 
2019 році 

34

Результат 
виконання 
заходів та 
Проектів 

75,6 %



Г 
- 

я

Джерела фінансування 
заходів з реалізації Стратегії розвитку

■к шш я  ■ • •  ^  І  М  ■Маловисківської міської об'єднаної територіальної
громади у 2019 році

Бюджет Маловисківської міської ради
V____________________________________________________ )

/  ч

Субвенції з обласного та державного бюджетів
V___________________________________________________ )

ж • о  •Інвестиційні кошти
V____________________________________________________ )

Міжнародна технічна допомога, гранти
міжнародних донорських організацій

V____________________________________________________ )



Операційна ціль 1 
Охорона 

навколишнього 
середовища 
та екологічна 

освіта

СФЕРА 1
Екологія, підтримка 

енергетичної ефективності 
розвиток

Відновлювальних Джерел 
Енергії та сучасних 

технологій в галузі 
енергоефективностіОпераційна ціль 2

Застосування принципів 
енергетичної 

ефективності у 
громадських будівлях /

" іП Л  ' ’ У ‘ уШ|
!г_г



Модернізація нічного вуличного освітлення - реаізовано - освітлені 5 вулиць, замінено 50 шт. 
ЛЕД світильників

Переведення закладів освіти та культури на альтернативні види палива -  реалізовано -
приміщення котелень гімназія,ДНЗ «Чебурашка» переведені на альтернативні види палива

Використання відновлювальних джерел енергії

±
Т ' і  •  ^  щ • • •  • • •Будівництво енергогенеруючого об’єкта — електростанції з використанням енергії сонця 

проектною потужністю ФЕС по модулям -  11 МВт. - реалізовано - на території гомади 
побудована та діє сонячна електростанція ТОВ «КОНСАЛТИНГ-СОЛАР»



/
V

Операційна 
ціль 1 

Підтримка 
аграрно-

споживчої
переробки

Операційна ціль 2 
Створення 

агротуристичних 
господарств

СФЕРА 2 
Всебічна підтримка 

сільськогосподарської і 
несільськогосподарської 

діяльності малого та 
середнього бізнесу

Операційна ціль 3 
Підтриска створення 

нових робочих 
місць, розвитку 

малого та середнього, 
підприємництва



Підтримка аграрно-споживчої переробки

■  |  •  •  О  •  •  О  О  Т  1Промоція потенційних інвестиційних можливостей громади ; Інформування 
сільськогосподарських товаровиробників

щодо державних програм у галузі сільського господарства - реалізовано -  проведено 3 
заходи семінари щодо створення сільськогосподарських кооперативів на території О Н , 
зокрема напрямку бджільництва.

г Підтримка створення нових робочих місць, розвитку
малого та середнього підприємництва

х  • • • •• • •Інвентаризація наявних вільних приміщень комунальної власності для передачі в оренду 
для ведення підприємницької діяльності - реалізовано -  створено реєстр комунальної 
власності

Створення кластеру рекреаційно-економічної зони на базі маєтку Кудашева - реалізовано



Операційна 
ціль 2

[Активізація мешканців] 
Їх залучення 

до громадських 
ініціатив

Операційна 
ціль 3 

Створення умов для 
надання якісних 
послуг первинної 

медичної 
допомоги

Операційна 
ціль 1

Підтримка системи 
формальної і 

неформальної 
освіти

СФЕРА 3
Розвиток освіти, культури, 

охорони здоров'я та 
підтримка

інституцій громадянського 
суспільства



Підтримка системи формальної і неформальної освіти

Удосконалення системи освіти в громаді -  надання якісних освітгніх послуг; Забезпечення належних 
умов надання освітніх послуг - реалізовано - покращена МТБ, проведено поточні ремонти 
закладів освіти (їдальні ЗШ № 3,ЗШ № 4), 534 вихованці забезпечені якісною позашкільною 
освітою

А •  •  •  • •  •  •Активізація мешканців за посередництвом їх залучення до різноманітних туристичних,
екологічних та мистецько-культурних ініціатив

Сприяти ГО та активним жителям громади у прийнятті участі у різних грантових конкурсах та 
програмах місцевого,обласного, державного та закордонного рівнів - реалізовано -  проведено 2 
тренінги, громадськими активістами розроблено 12 проектних пропозицій в рамкх громадського 
бюджету

Створення умов для надання якісних послуг первинної медичної допомоги.

Реалізація місцевих, обласних, державних Програм оздоровлення дітей (в т .ч. дітей, що 
перебувають на диспанцерному обліку) - реалізовано -  оздоровлено 43 дітей в дитячих 
оздоровчих закладах;

Реалізація Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Маловисківській ОТГ 
- реалізовано -  забезпечено фінансування Програми розвитку ЦПМСД на суму 346,0 тис. грн.
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Опрацювання місцевої туристичної стратеги 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.

Популяризація Маловисківської ОТГ -  як туристичної території — реалізовано - 
розроблено 3 туристичні маршрути: «Стежками рідного міста», «Степова 
Еллада», «Від витоків до духовності», розроблено туристичні буклети.; 

щороку проводиться захід «Різдвяне рандеву» на території маєтку Кудашевих. 
Впровадження Проекту «Туристичний кластер «Маєток Кудашева» - іновація 

економічного розвитку Маловисківської ОТГ» - реалізовано — проведено 
розбудову та благоустрій рекреаційної зони маєтку Кудашевих
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Вдосконалення надання адміністративних послуг

Розширення спектру адміністративних послуг, що надаються -  реалізовано - впроваджено Програмний 
Комплекс «Реєстр громади, Реєстр адрес ;

Забезпечення ефективної діяльності закладів культури -  реалізовано - придбано мобільну сцену для 
проведення культурно-масових заходів, бібліотечними закладами надаються послуги відповідно до 
потреб населення, поповнено бібліотечні фонди на 92,4 тис.грн. придбано 903 примірника;

Забезпечити ефективне функціонування КП « Центр надання соціальних послуг», - реалізовано -  
надано 34 види соціальних послуг для 246 осіб;

Забезпечити ефективне функціонування служби для сім’ї, дітей та молоді -  реалізовано -  проведено 119 
рейдів, обстежено 159 сімей СЖО

Використання проектного досвіду для розвитку інфраструктури, а також підтримка
міжнародного співробітництва.

Виявлення проблемних питань місцевого розвитку (опитування громадян по різним напрямкам) 
-  реалізовано -  проведено 3 опитування щодо якості надання послуг водопостачання, щодо 
якості позашкільної освіти, щодо пропозицій для формування бюджету ОТГ.

Забезпечити прийняття участі у Проектах по залученню додаткових джерел фінансування на 
розвиток інфраструктури -  реалізовано -  залучено кошти МТД на суму 1543,8 тис.грн. 
реалізовано проекти: «Закупівля ПК з метою проведення опитування громадян щодо якості 
послуг», «Питна вода -понад усе», «Арт-платформа -  створення культурного та 
комунікативного простору»



г
ж  ш  • •  •  •  •  с #  • •  •Модернізація водопровідно-каналізаційної мережі, очисних споруд,

ремонт доріг.

• • • • • роведення робіт щодо поточного, капітального ремонтів доріг -  реалізовано -  проведено
поточний ремонт доріг на суму -  2348,0 тис.грн., відремонтовано 8919,5 м2.
капітальний ремонт доріг на суму -  809,7 тис.грн. відремонтовано - 2323,5 м2

Впровадження проектів відповідно до Плану удосконалення послуги Водопостачання -  
реалізовано -  Проект «Питна вода понад усе» вартістю 1535,1 тис.грн.
проведена робота по проекту «Будівництво водопровідної мережі по вул.Осипенка.Тобілевича 
м. Мала Виска»

• • • ••• • Встановлення та модернізація вуличного освітлення на території населених пунктів громади -
реалізовано -  освітлено 5 вулиць, замінено 50 шт. ЛЕД світильників

Оновлення та вдосконалення матеріально-технічної бази КП -  
спецтехніки автогрейдер вартістю 2157,3 тис.грн.

реалізовано -  придбано 1 одиницю
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