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ЗВІТ  

про  виконання Програми 

соціально-економічного  

розвитку  

Маловисківської міської ради 

за  І півріччя 2019  року 

 



Оцінка  фінансової спроможності 

Маловисківської ОТГ 
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Оцінка  спроможності Маловисківської ОТГ 
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Рівень дотаційності МБ  ( % ) 

272,4 тис.грн. 
1,1 % 
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3,0 % 



Основні  показники  виконання міського бюджету   

за І півріччя 2019  року 

 

64,2 % 

0,3 % 

2,7 % 

3,4% 

29,4 

освіта 28711,1 тис.грн.           

соціальний захист 

1528,5 тис.грн. 

культура і мистецтво   

2 541,7тис.грн. 

фізична культура і 

спорт 134,1 тис.грн. 

інші 11 833,1 тис.грн. 

ДОХОДИ  
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100 % 

107 % 



Інвестиційна  діяльність 

     В рамках реалізації Програми передбачено  

виконання  -  7  заходів,  

проведена  робота  по виконанню – 5 заходів 

 * Виготовлення Генерального Плану м. Мала Виска – проведено тендерні процедури, 

переможець  тендеру   Інститут «Дніпромісто» 

передбачено коштів  з міського бюджету  -  1 040,0 тис.грн., проплачено – 126,3 тис. грн. 

* Розміщення  інвестиційних даних 

 

* На конкурс ДФРР на 2020 рік підготовлено та направлено 3 Проекти на загальну суму  

– 34 442,6 тис. грн. 

 * Субвенція  з  державного бюджету на   

розвиток  інфраструктури ОТГ   

 -  підготовлено проектну заявку  

«Придбання спецтехніки (автогрейдера)  

для комунальних потреб комунального  

підприємства  «Мала Виска МКП»  

на суму  - 2 657,3 тис. грн.  

В т.ч. кошти субвенції  1 957,3 тис.грн.  

       



Інвестиційна  діяльність 

* Отримано субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток  окремих 

територій  на суму – 250,0 тис.грн.  (Придбання комплекту меблів та обладнання  для 

опорної школи ЗШ № 3) 

      * Програма DOBRE  -  залучені  кошти  МТД   в сумі   -  17,7  тис.грн. 

та реалізовано 1 проект «Закупівля планшетних ПК з метою проведення опитування 

громадян щодо якості послуг» 

       -  На погодженні Проекти: «Арт-платформа –створення культурного та  

комунікативного простору»; «Питна вода  -  понад усе»; «Туристичний кластер «Маєток  

поміщиків  Кудашевих» - інновація економічного розвитку Маловисківської ОТГ» 

В 2019 році очікується  залучити додаткові кошти від МТД в сумі близько 4,0 млн.грн. 

 



*БЮДЖЕТ  УЧАСТІ 

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»   

2. «Сквер для відпочинку в центрі села Олександрівка» 

3. «Дворик Кудашева» 

4. «За здоровий спосіб життя». 



Регуляторна політика 
  

  

 

 

 

 

 

 

ПРИЙНЯТО згідно ПЛАНУ-ГРАФІКУ 

 6 регуляторних актів 

ЗАПЛПНОВАНО ЗІ ЗМІНАМИ 

12  регуляторних актів 

ЗАПЛАНОВАНО  РОЗРОБКУ 

9  регуляторних актів 



ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

• Отримано та використано з міського бюджету 466,9 тис.грн. 

• з них на очистка свердловини по вул.Леніна – 60,0 тис.грн. 

• виготовлення ПКД та проведення експертизи по проектам 
водопостачання – 155,0 тис.грн. 

• В рамках Програми DOBRE  співфінансування проекту «Питна 
вода – понад усе»  з  міського бюджету сума -    251,9 тис.грн. 
(придбано водопровідні труби, лічильники) 

• Постійно проводяться роботи по ремонту мереж за власні кошти 
КП. 

КП 
«Мала 
Виска 

Водокан
ал» 

• Обслуговування вуличного освітлення на суму -  48,0 тис.грн. 

• Укладено тротуарної плитки (вул.Європейська, пішохідні 
переходи)  на суму – 211,0 тис.грн. 

• Благоустрій тротуару по  вул.Велігіна на суму -  165,0 тис.грн. 

• Озеленення міста - 65,0 тис.грн. 

• Благоустрій території ОТГ – 95,0 тис.грн. 

• Утримання полігону твердих побутових відходів  на суму – 24,0 
тис.грн. 

• Впорядкування рекреаційної зони на березі р.Вись – 220,0 тис.грн. 

КП 
«Мала 
Виска 
МКП» 

В рамках  реалізації Програми  передбачено   виконання  -  6  заходів,  
проведена  робота  по виконанню – 5 заходів 



. 

     ТРАНСПОРТ  ТА  АВТОМОБІЛЬНІ  ДОРОГИ 

                    РЕМОНТ  ДОРІГ 

ПОТОЧНИЙ 
1146,4 тис.грн.  3600 м2 

м.Мала Виска – 891,0 тис.грн.  
7 вулиць  

с.Паліївка – 149,6 тис.грн. – 1 вулиця 

с.Олександрівка – 105,8тис.грн. 
 1 вулиця 



 

 

ОСВІТА 
 
 

В рамках реалізації Програми передбачено виконання  -  8  заходів, 
проведена  робота  по виконанню – 8 заходів 

 
НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА 

 

Отримано  160  парт 
для  
першокласників за 
рахунок  
коштів з міського 
бюджету 
на суму -162,1 тис.грн. 



 

 

ОСВІТА 
 
 

Маловисківська  ЗШ №  3  І-ІІІ ступенів 

Покращено матеріально-технічне забезпечення закладу за рахунок коштів  
місцевого бюджету на суму – 326,3 тис.грн. (придбано інтерактивний комплекс, 
музичне обладнання, ламінатори, принтери, дошки, шафи). 
Проведено поточний ремонт кабінетів за рахунок коштів місцевого бюджету 
 на суму – 103,0 тис.грн. 
 
 
 

Маловисківська гімназія 
 
Проведено  заміну огорожі закладу  на суму  - 30,2  тис.грн. 
Замінено вікна на металопластикові на суму  -  5,0 тис. грн. 
 

Паліївський НВК 
 
Придбано меблів для їдальні на суму  - 10,0  тис.грн. 
                                               

   Олександрівський НВК 
 
Придбано  опалювальний котел на суму – 118,4 тис.грн. 
 
 



 

 

ОСВІТА 
 
 

                  Маловисківський ДЮЦ  «ВИСЬ» 
Функціонує 23  гуртки, в яких навчаються 580 учнів. 
Охоплено позашкільною освітою – 83 % дітей шкільного віку. 
Придбано за рахунок міського бюджету: 
Інвентар для заняття боксом  на суму -  20,8 тис.грн. 
Спортивну форму на суму – 13,7 тис.грн. 
Опалювальний котел на суму – 78,7 тис. Грн. 



Розвиток фізичної культури та 
спорту   

Відкрито футбольний майданчик  
зі штучним покриттям за рахунок  
коштів державного, міського бюджетів 
на суму  - 1 500,0 тис.грн. 



Розвиток фізичної культури та спорту 

На базі  ДЮЦ ВИСЬ діють спортивні гуртки, 
які відвідують – 160 дітей. 



КУЛЬТУРА  І  МИСТЕЦТВО 

В рамках реалізації Програми передбачено виконання  -  5  заходів, проведена  робота  по 
виконанню – 3  заходів 
  

 

 

 

 

• Проведено загальноміських,культурно-масових заходів - 26 

• Кількість відвідувачів – 6,7 тис.осіб 



КУЛЬТУРА  І  МИСТЕЦТВО 

   

 

 

•  Вихованці ДШМ взяли участь у 4-х обласних,у 2-х 
всеукраїнських  та в 4-х міжнародних музичних та 
хореографічних конкурсах 

 
 
 
       Проведено поточних ремонтів в закладах культури на суму –  
       17,3  тис.грн. 
        Проведено заходів на покращення матеріально-технічної бази           
закладів   на суму  -  36,2 тис.грн.  
(придбано музичне обладнання, бензокосилка) 
 



Соціальний захист 
В рамках реалізації Програми передбачено виконання  -  8  заходів, проведена  робота  по 

виконанню – 8 заходів 

Відділом соціального захисту населення,  праці та охорони здоров’я прийнято та оброблено  

документів від 391 отримувача державних соціальних допомог, 1286 отримувачів субсидій та 

226 громадян, які мають право на пільги. Загальна сума виплат соціальної та матеріальної 

допомоги  становить 178,2 тис. грн. 

Виплати 
інвалідам,вете

ранам, 
учасникам 

ВВВ на суму 
6,3 тис.грн. 

Матеріальна 
допомога 
ветеранам 

Афганістану – 
54 особи, сума 
– 29,5 тис.грн. 

Компенсація за 
пільговий проїзд 
автомобільним 

транспортом 
окремим 

категоріям 
громадян на 
приміських 
маршрутах  

на суму  

40,1 тис. грн. 

 
Виплати 

особам, які 
проходять 
військову 
службу за 

контракто
м  сума – 

50,0  
тис.грн.  

Виплати 
учасник

ам 
ліквідаці
ї аварії 

на ЧАЕС 
98 

особам 
сума – 

23,7 
тис.грн. 

Виплати 
іншим 

пільговим 
категорія

м 
громадян 

в сумі – 
28,6 

тис.грн. 



Молодіжна і сімейна  політика 

 
Обстежено 73 сім”ї, з яких 27 перебувають на обліку у службі справах сім’ї 
та дітей. 
Проведено 8 засідань комісії з прав захисту дітей 
Проведено 19 рейдів за участю поліції 
За кошти міського бюджету оздоровлено дітей  на суму -  189,0 тис.грн. 
Табір «Весна» – оздоровлено  30 дітей. 
За  кошти  обласного  бюджету   в таборі «Чайка» оздоровлено   - 6 дітей 



Результати оцінки діяльності  

Маловисківської ОТГ 

(місця в рейтингу) 
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20 Гайворон – 10,67 

Вільшанка -17,54 

Тишківська – 14,54 

Новомиргород -18,23 

Олександрія – 37,16 

     

Великосеверинівська – 20,22  

 Маловисківська ОТГ 

Новоукраїнська  - 25,7 

Бобринецька -19,97  

Соколівська – 18,32  

Ганівська -19,52  

Первозванівська  - 27,33 

Знам’янка – 37,31  

Світловодськ - 28,73   

Приютівська ОТГ 

Смолінська ОТГ– 38,98 балів 

Компаніївська – 35,06 

12 

Петрове – 16,75 

Помічнянська – 16,55 

Катеринівська - 14,13 

   41,27 балів 

47,47 балів 

Середній по області - 17,54 балів 
 

Середній по Україні  - 21,29 балів 



ДЯКУЄМО  ЗА  УВАГУ  


