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ЗВЕРНЕННЯ ДО ГРОМАДЯН

Вашій увазі пропонується План соціально-економічного розвитку Маловисківської 
міської ради об’єднаної територіальної громади, який є узагальненою програмою 
досягнення поставлених завдань, спрямованих на стабільне поліпшення якості життя всіх 
жителів громади та відповідно підвищення рівня життя населення шляхом стимулювання 
соціально-економічного розвитку за допомогою: посилення спільної діяльності усіх 
зацікавлених сторін в державному і приватному секторах по інвестуванню в пріоритетні 
галузі економіки і розвиток малого підприємництва; підвищення інвестиційного і 
управлінського потенціалу.

Незважаючи на те, що існує багато факторів, які впливають на місцеву економіку і на 
які органи місцевого самоврядування майже ніяк не можуть вплинути, застосування 
практики стратегічного планування дає можливість поліпшити соціально - економічне 
становище громади.

Ця форма планування є поширеною у країнах Західної Європи та Північної Америки, 
а останнім часом - в Україні, і зарекомендувала себе як доцільний та ефективний 
інструмент, за допомогою якого можуть бути скоординовані дії всіх зацікавлених сторін 
розвитку території та за допомогою якого місцева громада може бути залучена до 
процесу прийняття важливих рішень щодо свого майбутнього.

План соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади визначає 
напрямок в довгостроковій перспективі. Він всиляє кожному жителю громади почуття 
впевненості, що міська влада контролює ситуацію, знає потреби населення, що наша 
громада буде громадою, де можна ефективно працювати і достойно жити.

Приймаючи до уваги те, що процес стратегічного планування не завершується 
затвердженням плану соціально-економічного розвитку міської ради, він 
постійнодіючий. Суттєві результати від реалізації Плану неможливо отримати відразу, 
однак для досягнення успіху в майбутньому роботу слід розпочати негайно.

м іс ь к и й  г о л о в а Ю.ГУЛЬДАС



1.ВСТУП
Рішенням Кіровоградської обласної ради від 14 серпня 2015 року №780 «Про 

утворення Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади» утворено 
Маловисківську міську об’єднану територіальну громаду з центром у місті Мала Виска, в 
результаті об’єднання Маловисківської міської ради, Паліївської, Олександрівської та 
Первомайської сільських рад.

План соціально -  економічного розвитку міського бюджету об’єднаної територіальної 
громади на 2016-2017 рр. (далі по тексту -  План) є планом , який визначає цілі, завдання 
та пріоритети розвитку об’єднаної територіальної громади.

План розроблений на основі положень Конституції України, Закону України «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад», Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України «Про державне прогнозування та 
розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанови Кабінету 
Міністрів України від 16.11.2011 №1186 «Про затвердження Порядку розроблення, 
проведення моніторингу та оцінки регіональних стратегій розвитку», Концепції державної 
регіональної політики, інших актів Президента України та Кабінету Міністрів України.

В Плані враховані основні вимоги Указу Президента України від 31.07.2004 № 854 
«Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та 
реалізації державної політики» та постанови Кабінету Міністрів України від 15.10.2004 № 
1378 «Деякі питання щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 
державної політики».

План соціально-економічного розвитку міської ради розроблений на основі аналізу 
поточної ситуації в господарському комплексі міської ради та прогнозів і пропозицій 
підприємств і організацій, виходячи із загальної соціально-економічної ситуації, що 
склалася на відповідній території, з урахуванням можливостей та місцевих ресурсів, 
відповідно до пріоритетних напрямків розвитку населених пунктів міської ради.

Мета Плану -  вироблення та втілення єдиної політики розвитку Маловисківської 
міської ради в контексті єдиної політики розвитку Маловисківського району та
Кіровоградської області, що вимагатиме реалізації пріоритетів у соціальній та 
економічних сферах із запровадженням чіткої взаємодії зі всіма гілками влади.

Основною метою розробки Плану є визначення пріоритетних напрямів розвитку 
об’єднаної територіальної громади на 2016-2017рр. та здійснення планомірних і 
послідовних заходів по максимальному наближенню рівня життя мешканців громади 
міста до європейських стандартів за рахунок збалансованого використання внутрішнього і 
зовнішнього потенціалу та збереження унікальних духовних та культурних традицій.

Зміни в ринковому оточенні громади, в політичному, соціальному, економічному 
середовищі, утворення нових можливостей і умов, вимагають вироблення і прийняття 
нових адекватних управлінських рішень та реалізації їх з метою адаптації до 
швидкозмінних умов ринкового оточення, відповідного покращення добробуту кожного 
члена територіальної громади.

Необхідність підготовки та прийняття Плану викликана зміною соціально- 
економічної ситуації, як в Україні, так і в нашому місті, ухваленням у 2013 році Закону 
України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», яким визначено нові 
підходи до фінансування проектів та програм регіонального розвитку, а також 
доцільністю підготовки нового стратегічного документу, розробленого за європейськими 
стандартами.

Очікується, що реалізація основних положень Плану дасть можливість створити 
реальні умови для піднесення життєвого рівня населення, вирішення соціальних проблем, 
використання наявних природних, мінерально-сировинних та трудових ресурсів, 
забезпечення екологічної та техногенної безпеки.

2.Аналітична частина.



Маловисківська міська об'єднана територіальна громада знаходиться у північно- 
західній частині Кіровоградської області. Кількість населених пунктів, що входять до 
складу спроможної територіальної громади -  10.

Відомості про територіальні громади, що увійшли
доскладуспроможноїоб’єднаноїтериторіальноїгромади

Порядковий
номер

Найменування 
територіальних громад та 

населених пунктів, що 
входять до їх складу, із 

зазначенням
адміністративного статусу

Чисельність
населеннястаном

на
1 січня 2015 р.

Відстань до потенційного 
адміністративного центру 

спроможної
територіальної громади, 

кілометрів

1 м.Мала Виска 10975 -

2 с-ще Комсомольське 132 9

3 с.Краснопілка 249 7

4 с-ще Улянівка 206 7

5 с. Паліївка 1034 8

6 с. Веселе 36 15

7 с. Первомайське 228 18

8 с. Олександрівка 606 12

9 с. Новомиколаївка 14 15

10 с. Тарасівка 24 15

Особливості рельєфу
Маловисківська міська об’єднана територіальна громада розташована на 

Придніпровській височині. Поверхня - підвищена полого хвиляста лісова рівнина, 
розчленована ярами. Частина Лісостепової зони України.

Унікальні ландшафтні та природні об’єкти
На території громади знаходиться пам’ятка природи місцевого значення які 

оберігаються державою - заплава Малої Висі орнітологічний заказник місцевого значення 
с. Краснопілка (2,0 га). Заказник місцевого значення використовується в екскурсіях та 
заходах туристичної галузі Маловисківського району.

Екологічний стан території середній.

Характеристика клімату
Клімат помірно-континентальний, недостатньо вологий. Середня температура в 

січні -10,5 градуса, в липні + 25 градуси , опади - 452 мм на рік. Висота снігового покрову 
10 см.

Демографічна ситуація



Чисельність наявного населення на 1 грудня 2015 року по громаді складає 14,116 
тис. осіб (міські поселення -  10,967 тис. осіб, сільська місцевість -  3,149 тис. осіб). 
Загальне скорочення чисельності наявного населення складає: - 0,478 тис. осіб. Протягом 
січня - листопада 2015 року кількість народжених складає 392 осіб, кількість померлих -  
352 осіб. Основним фактором зменшення чисельності населення в районі, як і в цілому в 
області, є його природне скорочення (- 352 особи).

Міграційна ситуація на території, як і загалом у країні, зумовлена реаліями 
сучасної соціально-економічної ситуації. Сальдо міграції у звітному періоді склало: -156 
осіб.

Ринок праці
Ринок праці Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади залежить 

від змін в економіці, демографічних і соціальних тенденцій, а також від ряду інших 
специфічних факторів (рівня оплати праці, сезонного характеру виробництва, 
невідповідності попиту і пропозицій на ринку праці, трудової міграції, “тіньової 
зайнятості” та інших).

Середньорічна чисельність наявного населення в станом на 01 січня 2015 року 
становила 13931 осіб. Програмне завдання за даним показником очікується виконати на 
99,8%. Упродовж вказаного періоду 2015 року чисельність населення зменшилася на 508 
осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного 
скорочення -  352 тис., та156 тис. осіб за рахунок міграційного скорочення.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у січні- 
листопаді 2015 року склала 4218 гривень і зросла відносно показника за 
відповідний період 2014 року на 3,24%.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за 2015 рік склала 
3694 грн., що на 12,6% більше до минулого року. Найвищий рівень заробітної плати 
зафіксовано у працівників підприємств добувної промисловості -  7567,0 грн. По галузі 
сільське господарство складає: за грудень 2015 року - 3008,4 грн., з початку 2015 року - 
2898,7 грн.

Станом на 01 січня 2015 року на обліку в центрах зайнятості перебувало 
1448 безробітних, що на 6,01% менше ніж на відповідну дату 2016 року.
Протягом 2015 року за сприянням служби зайнятості працевлаштовано 947 особи, з них 
840 безробітних.

Загальна характеристика населених пунктів, що увійшли до об’єднаної 
територіальної громади
Мала Виска (колишня назва — Кудашеве) — місто в Кіровоградській області,
центр Маловисківської міської територіальної громади, центр Маловисківського району. 
Населення — 10 967 осіб . Місто Мала Виска є районним центром Кіровоградської 
області, яке розташоване на річці Мала Вись, притоці Великої Висі, що належить до 
басейну Південного Бугу. Назва населеного пункту походить від назви річки Вись, що у 
перекладі з давньослов'янського означає «вода».
Загальна площа території колишньої Маловисківської міської ради (м. Мала Виска, 
селище Комсомольське, селище Улянівка, с. Краснопілка) складає 12,16 тис. га, з яких 
землі сільськогосподарського призначення - 78,8%, землі житлової та громадської 
забудови -  7,8%. Житловий фонд міста складають - 37 багатоквартирних будинків (874 
квартири), 4 494 дворів з приватними присадибними господарствами. На території 
розташовані 7 підприємств, 26 фермерських господарств. Підприємства спеціалізуються, 
на виробництві та переробці сільськогосподарської продукції -  ВАТ Маловисківське 
хлібоприймальне підприємство, ПП «Хлібний дар», підприємство «Харчовик», 
хлібокомбінат Маловисківської райспоживспілки та інші. Торгівельна мережа міста Мала

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD


Виска - 120 підприємств роздрібної торгівлі, серед яких найбільші -  магазин «Авілона», 
«Новий світ», «Монарх», «Реал» «Комфорт», «Промислові товари» та інші. 13 аптек та 
аптечних пунктів забезпечують потреби населення в ліках. Крім цього, в місті 
функціонують 3 АЗС, 30 об’єктів побутового обслуговування, 2 ринки.
Близько півтори тисячі учнів поповнюють свої знання у 4-х загальноосвітніх школах 
міста. Крім цього, в місті є заклади позашкільної освіти -  Дитяча школа мистецтв та 
Будинок дитячо -  юнацької творчості. Два дитсадки -  «Чебурашка» та «Ромашка» 
відвідує близько трьохсот дітей.
Сьогодні Мала Виска -  місто районного значення, де проживає 12 тис. жителів. Інтереси 
Маловисківської громади представляють у міській раді 26 депутатів, а міську раду 
очолює міський голова Гульдас Юрій Леонідович.
Маловисківська міська рада, до складу якої входять населені пункти -  місто Мала Виска, 
село Краснопілка та селища Улянівка і Заповідне (Комсомольське), об’єдналася з 
Олександрівською, Паліївською та Первомайською сільськими радами, які разом 
утворили Маловисківську міську об’єднану територіальну громаду з центром у міста 
Мала Виска.
Території сільських громад, які ввійшли до об’єднаної територіальної громади, суміжні, 
бо, згідно вимог закондавства, територія новоутвореної об’єднаної територіальної 
громади має бути нерозривною.
Загальна площа території колишноьої Олександрівської сільської ради становить 4264,9 
га, та включає населені пункти - села Олександрівка, Новомиколаївка, Тарасівка. 
Кількість населення складає 610 осіб. Кількість дворів - 414.
Для задоволення потреб мешканців сільської громади на території функціонують 
Олександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад 
«Колосок», сільський будинок культури, сільська бібліотека, фельдшерсько- 
акушерський пункт, пересувне відділення поштового зв’язку. Для забезпечення 
населення продовольчими та промисловими товарами працюють чотири магазини. 
Кількість фермерських господарств, які проводять на території господарську діяльність - 

дев’ять, з них найбільші - фермерські господарства «Красляни» та «Прилуцький».
На території сільського дитсадка обладнано сучасний дитячий ігровий майданчик. В 
приміщенні сільського Будинку культури проведено ремонтні роботи - замінено 
дерев’яні конструкції вікон на склопакети, замінено двері. Для молоді у сільському 
клубі організована спортивна секція. У Олександрівці також активно проводиться 
робота по завершенню відновлення зовнішнього освітлення вулиць, для зручності 
споживачів обладнано місце для торгівлі лишками сільськогосподарської продукції. 
Громадське об’єднання «Сучасний погляд на розвиток території», що легалізоване та 
діє на території ради, має добрий потенціал у справі організації місцевої громади для 
колективного вирішення проблем території.
Територія колишньої Паліївської сільської ради включає 2 населених пункти - села 
Паліївку та Веселе, що розташовані на території загальною площею 3574,93 га. 
Територіальна громада складає 1070 осіб. На території сільської ради обліковано 540 
приватних домоволодінь.
Тут є об’єкти соціально -  культурної сфери: Паліївська загальноосвітня школа І-ІІІст., 
дошкільний навчальний заклад «Колобок», фельдшерсько - акушерський пункт, сільський 
Будинок культури, сільська бібліотека, відділ поштового зв’язку та 7 торгових точок по 
забезпеченню населення продуктовими та промисловими товарами. Підприємства, що 
працююють на території, - СФГ «Гульдас», СТОВ АФ «Паліївська». Крім цього тут 
організували свою діяльність 7 фермерських господарств та 5 одноосібників (Коновалов 
В.Д., Грек В.П., Озерна О.В., Небога О.І. Небога Ю.Л.).
Село Первомайське ( до 1958 року -  Патрине, Андріївка) -  центр розташоване на річці 
Малій Висі, за 18 км на північний захід від центру Маловисківської громади, має загальну 
площу 3 363,16 га. У селі проживає 228 мешканців, є 115 приватних домоволодінь.



Тут працюють сільськогосподарські підприємства: ТОВ «Карат», ФГ«Первомайське-Д», 
ФГ«Скачко», ФГ«Васильченко В.М.», ФГ «Кирстя Л.П.», ФГ «Соломаха І.Л.».
Об'єкти соціально-культурної сфери у селі Первомайському - сільський Будинок 
культури, фельдшерсько-акушерський пункт, бібліотека.

За даними державної статистичної звітності з кількісного обліку земель за формою 6-Зем 
станом на 01.01.2016 року загальна площа земель_______ __________________________
Загальна площа (га) - 23 183,15
З них:
сільськогосподарського призначення - 17 854,56
землі резерву - 1 330,14
землі запасу - 1909,64

Ринок праці
Маловисківської ОТГ залежить від змін в економіці, демографічних і соціальних 

тенденцій, а також від ряду інших специфічних факторів (рівня оплати праці, сезонного 
характеру виробництва, невідповідності попиту і пропозицій на ринку праці, трудової 
міграції, “тіньової зайнятості” та інших).

Інфраструктура
Протяжність автомобільних доріг на території міської ради - 83, 994 км:
• по м. Мала Виска -  94 дороги -  69км;
• в с. Ульянівка -  6 доріг, 2,6км;
• в с. Комсомольське -  7 доріг, 3, 095км;
• в с. Краснопілка -  12 доріг, 9,2км;

Стан нічного вуличного освітлення вулиць: освітлені вулиці -  Жовтнева, 40 років 
Жовтня, Шевченка, Київська, частково -  вул. Велігіна, Тобілевича, Леніна. В 20162017 
роках планується освітити 25 вулиць території міської ради; на заходи передбачається 
залучити як кошти міського бюджету ,так і кошти державного бюджету через участь у 
державних програмах на умовах часткового співфінансування.

Збір та вивезення ТПВ на даний час проводиться комунальним підприємством 
«Мала Виска Благоустрій». Укладені договори на вивіз ТПВ з 958 абонентами. Сміття 
вивозиться на полігон твердих побутових відходів, який знаходиться в східній частині 
міста та займає територію загальною площею біля 2 га.

Підприємство КП «Водоканал» забезпечує споживачів питною та технічною водою, 
здійснює забір, транспортування та очистку стічних вод на власних каналізаційних 
очисних спорудах.

Забір питної води здійснюється артезіанськими свердловинами.Внаслідок тривалої 
експлуатації частина каналізаційних та водопровідних мереж знаходиться у аварійному 
стані. Недостатня забезпеченість приладами обліку об’єктів водопостачання та 
водовідведення не дає можливості проводити повний аналіз кількості транспортування, 
реалізації, втрат питної води та транспортування і очистки стічних вод.

Для покращення роботи каналізаційних очисних споруд потрібно провести 
реконструкцію.

Село Паліївку з містом з'єднує дорога з твердим покриттям, з обласним центром- 
дорога з твердим покриттям протяжністю 72 км.

Двічі на добу здійснюються рейси автомобільного транспорту (автобуси) до 
районного центру та двічі на добу -  до обласного центру. На території села наявний 
водопровід протяжністю 2 км. Довжина вулиць та доріг по селу Паліївка -  13,3 км; зних 
доріг з твердим покриттям -  8,8 км. Потребують капітального ремонту 11,8 км доріг. Село 
Паліївка має полігон твердих побутових відходів та 2 цвинтарі. Жителі села мають 
можливість користуватись телефонним зв’язком, мобільним зв’язком ,мережею Інтернет.



Село Первомайське з містом з’єднує дорога з твердим покриттям, з обласним 
центром -  дорога з твердим покриттям протяжністю 90 км.

Двічі на тиждень жителі села мають можливість користуватись рейсами 
автомобільного сполучення з обласним центром та містом Мала Виска. Довжина вулиць 
та доріг по селу Первомайське -  4,1 км; з них доріг з твердим покриттям -  4,1 км. 
Потребують капітального ремонту 3,7 км доріг. Село Первомайське має полігон твердих 
побутових відходів та 4 цвинтарі. Жителі села мають можливість користуватись 
телефонним зв’язком, мобільним зв’язком ,мережею Інтернет.

Фінансово-бюджетна ситуація
Основним джерелом власних надходжень міського бюджету є податок на доходи 

фізичних осіб, який становить майже 60 % дохідної частини міського бюджету об’єднаної 
територіальної громади.

Важливою складовою соціально-економічного розвитку в місті є надходження 
акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів та плати за землю ( земельного податку та орендної плати).

Основною метою діяльності міської ради у сфері бюджетно-фінансової політики є 
формування достатніх ресурсів для фінансування пріоритетних напрямів соціально- 
економічного розвитку населених пунктів об’єднаної територіальної громади та 
підвищення ефективності використання бюджетних коштів. Сутність фінансово- 
бюджетної політики виявляється у поєднанні конкретних цілей та відповідних засобів, за 
допомогою яких вирішуються поставлені завдання.

Оцінка поточної ситуації.
Доходи міського бюджету на 2016 рік з урахуванням змін становлять 40 989,1 

тис. грн. по загальному фонду та 742,3 тис. грн. по спеціальному фонду.
Основними джерелами надходжень загального фонду є :

• податок та збір на доходи фізичних осіб -  12 501,9 тис.грн;
• місцеві податки і збори -  6 043,9 тис.грн;
• внутрішні податки на товари та послуги- 2 500,0 тис.грн.;
• неподаткові надходження -  570,0 тис.грн.

В бюджеті міської ради на 2016 рік затверджено 19 331,3 тис.грн. субвенцій з 
державного бюджету, в тому числі освітня субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам -  10 914,8 тис.грн. та медична субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам -  8 416,5 тис.грн.

Медична субвенція в повному обсязі передана до районного бюджету на 
утримання медичних закладів по КФК 250339 «Медична субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам».

Дохідна частина спеціального фонду міського бюджету сформовано за рахунок :
• власних надходжень бюджетних установ -  704,5 тис.грн.;
• екологічного податку -  9,8 тис.грн.;
• грошових стягнень за шкоду,заподіяну порушенням законодавства про

охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської 
та іншої діяльності -  28,0 тис.грн.

Видаткова частина міського бюджету затверджена відповідно до надходжень з 
урахуванням змін та використанням коштів вільного залишку.

По загальному фонду заплановано видатки на:
• державне управління -  3 712,1тис. грн.;
• освіту -  20 851,1 тис. грн.;
• соціальний захист -  1 575,5 тис. грн.;
• заклади культури -  3 462,6 тис.грн.;
• фізична культура і спорт -  146,3 тис.грн.;



• інші видатки -  153,0 тис.грн.
По спеціальному фонду за рахунок коштів переданих з загального фонду міського 

бюджету заплановано видатки на :
• органи місцевого самоврядування -  35 ,0 тис.грн;
• освіта -  105,0тис.грн.
• соціальний захист -10,0 тис.грн.
• житлово-комунальне господарство -  531,4 тис.грн
• культура і мистецтво -  20,0 тис.грн.
• фізична культура і спорт -  52,0 тис.грн.
• інші послуги, пов'язані з економічною діяльностю -  96,6 тис.грн.

Всі галузі фінансуються в межах кошторисних призначень відповідно до 
затверджених міських цільових програм та планів асигнувань на 2016 рік.

Основні проблеми.
Основною проблемою формування бюджету на 2016 рік було значне розширення 

напрямків спрямування видатків міського бюджету в зв'язку з створенням значної 
кількості структурних підрозділів в об'єднаній громаді.

В зв’язку з внесенням змін до Податкового кодексу України та Бюджетного 
кодексу України змінилися джерела наповнення загального та спеціального фондів 
дохідної частини міського бюджету..

Бюджет розвитку 2016 року сформовано виключно за рахунок коштів, які 
передані із загального до спеціального фонду.

Проблемними питаннями на 2016 -2017рр. є:
• високі темпи інфляції, які негативно впливають на рівень фінансової

забезпеченості як міського бюджету так і жителів громади;
• постійна зміна цін та тарифів на енергоносії;
• відсутність затверджених типових штатних нормативів для об’єднаних

територіальних громад;
• зношеність основних засобів, зокрема будівель і приміщень бюджетних

установ, які потребують значних капітальних вкладень.
Основні цілі на 2016-2017 роки.
Цілі фінансово-бюджетної політики зумовлені потребами економічного розвитку 

і досягненням високого рівня індивідуального і суспільного добробуту. Фінансово- 
бюджетна політика має конкретне спрямування, а її реалізація завжди пов’язана із 
знаходженням компромісу між певними потребами і реальними можливостями. 
Основними цілями фінансово-бюджетної політики Маловисківської міської ради на 2016 
рік-2017 роки є :

• забезпечення ефективного управління бюджетним процесом;
• удосконалення системи адміністрування податків, зборів, обов’язкових 

платежів та збільшення надходжень до міського бюджету, шляхом роботи комісії по 
наповненню міського бюджету.

• сприяння розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності на території
міста.

• розбудова міської інфраструктури за рахунок реалізації програм та 
інвестиційних проектів у сфері транспорту, будівництва, комунального та житлового 
господарства, екології.

• впровадження програмно-цільового методу формування бюджету міста.
• запровадження системи моніторингу й оцінювання ефективності бюджетних

програм.
• посилення фінансового контролю за цільовим та ефективним використанням 

бюджетних коштів, відкритість та прозорість публічних фінансів .
Основні завдання для реалізації цілей на 2016-2017 роки.



За доходами:
• збільшення дохідної частини міського бюджету за рахунок медичної та 

освітньої субвенції;
• зростання доходів від плати за землю за рахунок перегляду (підвищення) 

ставок плати за землю та переукладенню договорів оренди, укладання договорів на 
відшкодування втрат за фактичне користування земельною ділянкою;

• встановлення ставок податку за земельні ділянки, які знаходяться в 
постійному користуванні (крім державної та комунальної форми власності);

• збільшення доходів від плати за оренду комунального майна за рахунок 
інвентаризації,

• проведення незалежної грошової оцінки та створення інформаційної бази
даних;

• прогнозування доходів міського бюджету на основі реальних прогнозних 
показників економічного та соціального розвитку міста з урахуванням фактичного рівня 
відповідних надходжень у 2016 році, досягнення їх відповідності та узгодження на всіх 
стадіях бюджетного процесу;

• викриття схем ухилення від оподаткування суб’єктів підприємницької 
діяльності -  платників єдиного податку;

• напрацювання бази оподаткування податком на нерухоме майно;
• виявлення суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють реалізацію 

підакцизних товарів та ухиляються від сплати акцизного збору.
За видатками.
• забезпечення оптимізації витрат головних розпорядників коштів міського 

бюджету шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, 
що не забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідного головного 
розпорядника;

• контролювати використання коштів одержувачами бюджетних коштів 
(розпорядниками нижчого рівня) в межах та на заходи, передбачені планами 
використання та затвердженими цільовими програмами;

• з метою недопущення зростання дебіторської заборгованості здійснювати 
розрахунки виключно за фактично поставлені товари, виконані роботи і надані послуги, 
крім передплати періодичних друкованих видань, послуг поштового зв’язку, а також 
випадків, визначених окремими рішеннями Кабінету Міністрів України;

• забезпечити при виконанні бюджету проведення у повному обсязі 
розрахунків за електричну енергію, яка споживається бюджетними установами, послуги з 
водопостачання та водовідведення і послуги зв’язку, які їм надаються, не допускаючи 
будь-якої простроченої заборгованості з оплати зазначених товарів і послуг;

• забезпечити укладення договорів за кожним видом енергоносіїв;
• систематично проводити дослідження ринку продовольчих та

непродовольчих товарів.
З метою якісного і ефективного виконання міського бюджету необхідно провести 

ряд заходів, спрямованих на забезпечення доходної частини, сформованої на основі 
макроекономічного прогнозу, протидіяти мінімізації доходів, легалізації „тіньових 
доходів“, скорочення абсолютної величини податкової заборгованості. З метою 
раціонального і ефективного використання коштів активізувати роботу по контролю за їх 
використанням одержувачами та розпорядниками бюджетних коштів у межах 
затверджених міських цільових програм.

Очікувані результати:
• досягнення збалансованості бюджету;



• забезпечення фінансових ресурсів на виконання Програми та заходів
спрямованих на соціально-економічний та культурний розвиток
територіальної громади міста;

• забезпечення прозорості використання коштів комунальними підприємствами 
та відповідальності керівників комунальних підприємств за виконання 
показників фінансових планів;

• забезпечення виконання затверджених міських цільових програм.

Маловисківська міська рада об’єднаної територіальної громади бачить свій 
розвиток, як розвиток самостійного багатофункціонального утворення з стійкою та 
збалансованою економікою, активним і взаємовідповідальним громадянським 
суспільством, комфортним сільським середовищем, яке б забезпечувало високий рівень 
життя населення та сприятливих умов для суспільної та господарської діяльності. З 
метою систематизації проблем і перспектив розвитку сільських територій 
Маловисківської міської ради виконавчим комітетом здійснено аналіз SWOT.

Аналіз дає можливість об'єктивно оцінити можливості всебічного розвитку 
території. Виділення слабких сторін дозволить розробити ефективні заходи щодо 
попередження проблем, які можуть виникнути при процесі розвитку. Сильні сторони 
дають підставу визначити потенційні можливості території по виявленню проблем та 
розробити ефективну стратегію щодо їх подальшого вирішення.

SWOT -  аналіз розвитку території об'єднаної територіальної громади:
Сильні сторони
• Великий достатній запас природнього капіталу;
• Наявність достатньої мережі соціальних об'єктів;
• Наявність інфраструктури транспорту та зв'язку , комунальних мереж;
• Географічне розташування населених пунктів вигідне;
• Відносно сприятлива екологічна обстановка;
• Активно проходить процес формування громадянського суспільства;
• Збереження національних традицій та багате історичне минуле;
• Високий рівень освіченості;
• Наявність залізничного сполучення;
• Наявність інфраструктури для розвитку малого та середнього бізнесу (велика 

кількість банківських установ, кредитні спілки, дозвільний центр);
• Наявність сучасних комунікаційних систем і мереж (інтернет, зв’язок);
Слабкі сторони

• Недостатнє фінансування і підтримка інфраструктури міста і сіл із сторони 
держави;

• Незадовільний стан окремих приміщень та об'єктів соціальної сфери;
• Недостатній рівень кооперативного руху на селі;
• Відсутність норм соціальної відповідальності;
• Рівень довіри до влади високий ;
• Відсутність матеріальної бази для розвитку культури ;
• Недостатня кількість високооплачуваних робочих місць на селі .
• Незадовільний стан дорожнього покриття;
• Низький рівень середньої заробітної плати;
• Низький рівень розвитку житлово-комунального господарства;
• Значний рівень безробіття, висока частка сезонних безробітних;
• Низька платоспроможність населення;
• Зменшення частки молоді, старіння населення (призводить до навантаження на 

фонд оплати праці), відтік молоді;



• Недостатній рівень медичного обслуговування та дефіцит високо 
діагностичного медичного обладнання;

• Низький рівень екологічного виховання населення;
• Низький рівень впровадження проектів енергоефективності в житлово- 

комунальній сфері міста;
• Низький рівень застосування новітніх технологій в системі ЖКГ.

Можливості:
• Залучення інвестицій (державних,приватних);
• Ріст наявних річних доходів населення га 1,5% при 10% річного росту інфляції;
• Розвиток кооперативного руху на селі;
• Наявність регіональних, державних та місцевих программ для розвитку 

територій;
• Підтримка міжнародної спільноти процессу децентралізації в Україні.
• Впровадження реформ в усіх сферах життя громади.

Загрози:
• Старіння населення;
• Недостатність коштів для розвитку населених пунктів, що входять до складу 

об'єднаної територіальної громади;
• Відсутність цільового кредитування і дотаційності сільського гсоподарства;
• Створення земельного банку України.
• Зростання світових цін на енергоносії;
• Нестабільність курсу національної валюти та інфляція;
• Конкурентна загроза, пов’язана з доступом європейських виробників на ринки 

України.

3. ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 
ГРОМАДИ на 2016-2017 роки

Враховуючи наявні досягнення, можливості та існуючі проблеми, основними 
цілями та пріоритетами соціально-економічного і культурного розвитку міської ради 
об’єднаної громади у 2016-2017 роках є : 

в правовому полі:
• продовження розробки та впровадження Статуту територіальної громади;
• розробка та впровадження Планусоціально- економічного розвитку об’єднаної 

територіальної громади;
• розробка Статуту комунального закладу Центр надання первинної медико- 

санітарної допомоги.
в соціальній політиці:
• вжити заходів і забезпечити рівень взаємної довіри в громаді
• забезпечення зростання реальних доходів населення, що забезпечить їм гідний 

рівень і якість життя шляхом виплати орендної плати за земельні паї не 
менше 5% від вартості паю;

• розробка і впровадження Програми «Доступне соціальне житло»;
• підтримка вразливих груп населення засобами ефективного та адресного 

соціального захисту,
• створення єдиної технології (ЦНАП) надання адміністративних послуг;
• створення центрів громадської активності на базі колишньої Первомайської ЗШ 

І-ІІ ступеня у с. Первомайське та у частині приміщення Паліївської ЗШ І-ІІІ ст..
в гуманітарній сфері та щодо напрямків безпеки життєдіяльності людини:



• зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я шляхом 
продовження ремонту ФАПів у с-щі Заповідному, с.Краснопілці, с. 
Первомайському та у с-щі Улянівка;

• збереження та розвиток мережі закладів позашкільної освіти та організація 
творчого і змістовного дозвілля дітей та молоді;

• підтримка спортивного товариства «Вись»;
• капітальний ремонт Олександрівського та Краснопільського СБК;
• удосконалення системи управління та контролю у сфері охорони 

навколишнього природного середовища;
• посилення контролю та дій запобігання техногенним катастрофам;
• оформлення документів на полігон ТПВ;
• забезпечення регулярного водопостачання в населених пунктах 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади.

у реальному секторі економіки на основі інноваційно -  інвестиційного 
розвитку:

забезпечення стабільних умов розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів і 
послуг, його товарне наповнення та стабільна цінова ситуація, формування ефективної 
цивілізованої торговельно-побутової інфраструктури;

• встановлення обґрунтованих розмірів місцевих податків і зборів;
• продовження роботи над створенням туристичного кластеру «Мала Виска - 

батьківщина піонерів літако- та ракетобудування»;
• тісна співпраця з ГО «Наше місто -  спільний дім»;
• проведення косметичного (ямкового) ремонту доріг на території міської ради;
• покращення стану доріг та облаштування тротуарних пішохідних доріжок у 

м.Мала Виска та у сільських населених пунктах громади;
• капітальний ремонт приміщення колишнього спортивного комплексу по 

вул. Спортивній у м. Мала Виска.

у зміцненні малого підприємництва та підтримки приватної ініціативи:
• створення середовища, сприятливого для розвитку малого підприємництва;
• залучення більш широкого кола представників підприємницьких 

структур і громадських об’єднань підприємців до розробки та обговорення
проектів регуляторних актів, які матимуть суттєвий вплив на права та інтереси 
підприємців.

4. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Характеристика основних проблем Маловисківської об’єднаної 
територіальної громади:

Основою, що забезпечить зростання економіки в 2016-2017 роках, стане виконання 
плану невідкладних заходів щодо подолання кризових явищ в економічній та соціальній 
сфері. У цьому контексті протягом 2016-2017 років необхідно проведення важливих 
структурних реформ.

Економічна і соціальна політика спрямовуватиметься на розв’язання наступних 
проблем:

- в соціальній політиці:
недостатній розвиток ринку соціальних послуг;
наявність прихованої заборгованості із виплати заробітної плати;
недостатній рівень заробітної плати по окремих підприємствах;



ріст безробіття серед населення ради;
-в гуманітарній сфері:
не вирішене питання створення закладу первинної медико-санітарної допомоги у 

громаді -  необхідно створити КЗ для обслуговування потреб громади;
низький рівень матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я (поточний 

ремонт ФАПу с. Заповідне, с. Краснопілка, с.Первомайське, с-ща Улянівка ), 
освіти та науки (капітальний ремонт Маловисківської ЗШ І-ІІІст.№3); 
недостатній рівень організації дозвілля (поточний ремонт Олександрівського та 

Краснопільського СБК та капітальний ремонт Паліївського та Улянівського СБК ); 
екологічні проблеми:
недостатній розвиток індустріальних методів по роботі з побутовими відходами; 

зростання смертності та захворювання серед населення; 
погіршення якості питної води;
будівництво водогонів у с.Олександрівка, реконструкція водогону у с.Паліївці, 

будівництво водопровідної мережі у м.Мала Виска (вул.Тобілевича, Матросова,Осипенка) 
організаційні та економічні проблеми:
невідповідність вартості комунальних платежів якості наданих послуг; 
відсутність дієвого механізму довгострокового кредитування житлового будівництва і 

відповідно зменшення житлового будівництва;
залежність основних бюджетоутворюючих галузей народного господарства від 

впливу природних умов та від кон’юнктури зовнішнього ринку; 
проблеми структурної реформи: 
висока вартість кредитних ресурсів;
незпрогнозовані ризики від введення нового Податкового кодексу; 
відсутність в регіоні кваліфікованих кадрів в галузі інновацій, трансферу технологій, 

та розвинутої інфраструктури інвестиційної діяльності,
недостатній рівень фінансової підтримки малого бізнесу за рахунок коштів 

державного та місцевого бюджетів.
Освіта
У Маловисківській міській раді об’єднаної територіальної громади сформовано 

оптимальну мережу навчальних закладів, яка задовольняє потреби учнів та їх батьків, 
враховує освітні запити громади, забезпечує ефективне використання фінансових, 
матеріально-технічних та кадрових ресурсів. Право громадян на отримання дошкільної, 
початкової, базової, повної загальної середньої та позашкільної освіти забезпечують: 4 
дошкільних навчальних закладів комунальної форми власності, 5 загальноосвітніх 
навчальних заклади комунальної форми власності ,2 позашкільних навчальні заклади:
- Маловисківсьвка ЗШ №3 І-ІІІ ступенів,
- Маловисківсьвка ЗШ №4 І-ІІІ ступенів,
- Маловисківська гімназія,
- Олександрівська ЗШ І-ІІІ ступенів,
- Паліївська ЗШ І-ІІІ ступенів,
- Дитяча школа мистецтв м. Мала Виска,
- Будинок дитячого та юнацької творчості м. Мала Виска,
- Дошкільний навчальний заклад «Ромашка» м. Мала Виска.
- Дошкільний навчальний заклад «Чебурашка» м. Мала Виска
- Дошкільний навчальний заклад «Колобок» с. Паліївка
- Дошкільний навчальний заклад «Колосок» с. Олександрівка

В школах організовано роботу творчих груп, спортивних секцій, шкіл 
передового педагогічного досвіду. Педагогічні колективи шкіл забезпечують здоровий 
відпочинок своїх вихованців, ініціюючи максимальну участь дітей у походах, екскурсіях 
по рідному краю. В школах і дошкільному навчальному закладі проведено поточні 
ремонти. Проведено відповідні заходи, щодо забезпечення відповідного теплового режиму



класних кімнат в опалювальний період. До навчання у 2015-2016 навчальному році в 
загальноосвітніх закладах приступило 1186 учнів.

За даними держкомстату на території міської ради: проживає 881 дітей віком від 
1 до 6 років (місто -  765 особи; село -  116 особи). Дитячі навчальні заклади відвідує 424 
дітей.

Назва
показника

Дані по міській 
раді станом на 
02.02.2016 року

Дані по місту у 
2015 році

В середньому 
по області у 

2016 році

По Україні у 
2016 році

Охоплення ДНЗ 50 %
(місто -  85%; 
село -  41%)

50%
(місто -  85%; 
село -  46%)

62%
(місто -  74%; 
село -  43%)

56%
(місто -  63%; 
село -  41%)

На 100 місць у дитячих навчальних закладах перебуває: по місту -  156 осіб, село -  64 
особи.

Проблемні питання в галузі «Освіта»:
У зв’язку з щорічним зменшенням чисельності учнів потребує оптимізації 

шкільна мережа.Існуючого парку шкільних автобусів недостатньо для перевезення дітей 
та вчителів сільської місцевості за рахунок лише цього автотранспорту. Тому планується в 
поточному бюджетному році придбати додатково придбати 2- а шкільних автобуса.

Необхідність ремонтів приміщень навчальних закладів.
Потребує покращення навчально-матеріальна база навчальних закладів.У приміщенні 
Маловисківської ЗШ №4 І-ІІІ ступенів є потреба в проведенні капітального ремонту із 
заміною дерев’яних віконних блоків на енергозберігаючі,вхідних та тамбурних дверей на 
металопластикові. Також є потреба в проведенні капітального ремонту Олександрівської 
ЗШ І-ІІІ ступенів із заміною дерев’яних віконних блоків і вхідних та тамбурних дверей на 
металопластикові.

Потребує проведення ремонтних робіт актова зала, шкільна їдальня та медичний 
кабінет Маловисківської ЗШ №3 І-ІІІ ступенів.

Для забезпечення надання освітніх послуг з позашкільної освіти необхідний 
капітальний ремонт будівлі Маловисківського міського будинку дитячої та юнацької 
творчості.

Дошкільні навчальні заклади у м. Мала Виска також потребують ремонтних робіт: 
проведення зовнішнього утеплення стін приміщення та реконструкція запасних 

виходів (сходів) та заміну водопровідної та каналізаційної систем Маловисківського 
дошкільного навчального закладу №5 «Чебурашка»;

будівництво двох тіньових навісів для трьох ігрових майданчиків 
Маловисківського дошкільного навчального закладу №5 «Чебурашка»;

улаштування на території ДНЗ «Ромашка» покриття з дрібнорозмірних елементів 
мощення у вигляді пішохідних переходів.

Основні цілі:
> Забезпечення доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку 

шляхом створення навчально-виховних комплексів, відкриття додаткових груп у діючих 
дошкільних навчальних закладах
Зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільних навчальних 
закладів. Забезпечення сучасним обладнанням,меблями,іграшками, твердим і мяким 
інвентарем тощо

> Створення якісного навчального середовища шляхом:
1.реорганізації, створення закладів нового типу;



2. забезпечення підвезення учнів та педагогічних працівників працівників до місць 
навчання та проживання шляхом:
2.1. придбання для поповнення та поновлення парку шкільних автобусів ;
2.2. забезпечення заходів утримання шкільних автобус
> Розвиток інтелектуальних здібностей учнів (організація проведення конкурсів, 
турнірів, тощо):
- розвиток матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів; - 

модернізація комп’ютерної бази навчальних закладів шляхом придбання навчальних 
комп’ютерних комплексів ;
- модернізація комп’ютерної бази навчальних закладів шляхом придбання інтерактивних 
комплексів;
- поліпшення матеріально-технічної та методичної бази позашкільної освіти; - проведення 
заходів національно-патріотичного виховання учнівської молоді;
- виплата премії обдарованим дітям і педагогічним працівникам, які їх навчають;
- забезпечити проведення спортивно-масових заходів .

Актуальним напрямком освітньої діяльності залишається підтримка обдарованих 
дітей. З таких дітей формується майбутнє України. При плануванні навчально-виховної 
роботи закладу на наступні 5 років важливе місце належить туристсько-краєзнавчій та 
екскурсійній діяльності, науково -  технічній творчості ( літакобудування, 
ракетобудування) .

У зв’язку зі створенням Маловиськівської об’єднаної територіальної громади, 
команди м. Малої Виски включенні до складу V групи команд учасниць обласної 
Спартакіади серед школярів загальноосвітніх навчальних закладів у 2016 році. На участь в 
Спартакіаді планується виділити 15,0 тис.грн.

Культура
Процес розвитку української нації, її духовного відродження, традицій, мови 

значною мірою залежить від ефективності роботи закладів культури, які спрямовують 
свою діяльність на збереження та розвиток культурної спадщини, зміцнення матеріально- 
технічної бази, збереження меморіалів, пам’яток, пам’ятних місць, воїнських поховань. 
Протягом 2015 року збережено мережу закладів культури:
Олександрівський сільський клуб,
Олександрівська сільська бібліотека,
Паліївський сільський клубу,
Паліївська сільська бібліотека,
Первомайська сільська бібліотека,
Первомайський сільський клуб,
Краснопілький сільський клуб,
Краснопільська сільська бібліотека.

Цілі та основні ключові завдання розвитку у 2016-2017 роках по галузі 
«Культура»:

- покращення матеріально-технічної бази закладів культури, проведення 
капітальнихта поточних ремонтів приміщень клубних установ в с-щі Ульянівка 
тас.Краснопілка;

- посилення ролі закладів культури в місті, підвищення її значення у розвитку 
демократичного, громадського, духовного суспільства, виховання у сумчан почуття 
патріотизму до рідної країни та міста;

- створення сприятливих умов для розвитку культурних і творчих ініціатив з 
урахуванням місцевих особливостей, забезпечення умов для суспільної та 
культурної самореалізації талановитої особистості;

- забезпечення доступності послуг з початкової мистецької освіти;



- збереження та укріплення позицій міста як культурного центру, перетворення його в 
європейський культурний центр;

- задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення.

Шляхи розв’язання головних проблем та досягнення поставлених цілей:
-розвиток народної творчості та популяризація національних звичаїв і обрядів;
- збереження культурної інфраструктури міста;
- організація єдиної політики в сфері організації фестивалів, концертів, театралізованих 

свят, тематичних заходів;
- розвиток естетичного виховання дітей;
- покращення бібліотечного обслуговування мешканців та комп’ютеризація бібліотек у 

відповідності до вимог часу;
- популяризація вітчизняної кінематографічної продукції;
- охорона і збереження культурної спадщини міста;
- збереження та подальший розвиток паркової зони відпочинку та виховання у 

населення дбайливого ставлення до історико-культурної, природоохоронної 
спадщини;

- поповнення бібліотечних фондів;
- презентація мистецьких проектів (програм) і творів провідних діячів культури та 

мистецтв, представників творчої молоді, майстрів народної творчості в закладах 
культури;

- співробітництво з творчими спілками, національно-культурними товариствами, 
молодіжними і дитячими організаціями, фондами, асоціаціями, іншими громадськими 
організаціями, що діють у сфері культури і мистецтва.

5.ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ 
Розвиток місцевої інфраструктури:
У плані утримання об’єктів комунальної власності протягом 2016-2017 років 

планується:
• проведення капітального ремонту автомобільного гаражу КП «Мала Виска 

Водоканал»;
• проведення робіт з реконструкції водопровідної мережі міста Мала Виска, сел.- 

ща Уляніва та . Зповідне (Комсомольське);
• покращення якості питної води та впровадження енергозберігаючої системи 

водопостачання у с. Паліївка;
• реконструкція нежитлової будівлі спортивного комплексу за адресою вул. 

Спортивній у м. Мала Виска, де планується розмістити Центр надання 
адміністративних послуг, адміністрацію споривного товариства «Вись» та інші 
службові приміщення за потребою громади;

• внесення змін до генерального плану міста;
• проведення капітального ремонту приміщення Олександрівського СБК;
• проведення капітального ремонту приміщень колишньої Первомайської ЗОШ І 

ступеня та Паліївської ЗШ І-ІІІ ступенів для розміщення Центрів громадської 
активності.

Важливе значення у плані соціально-економічного розвитку міської ради 
відіграють шляхи сполучення -  автомобільні дороги, які сполучають центр громади -  
м.Мала Виска з підпорядкованими територіями.

В зв ’язку з цим планується ремонт доріг:
• капітальний ремонт автомобільної дороги м.Мала-Виска -  с.Паліївка;
• капітальний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільної дороги по вул. 

Поштова (Радянська) у с.Олександрівка.



Забезпечення громадської безпеки, створення структур охорони громадського 
порядку та пожежної охорони

Протягом 2016-2017 років планується створення підрозділу місцевої пожежної 
охорони для забезпечення доступності послуг у сфері надання пожежної допомоги на 
території сільських населених пунктів новоствореної Маловисківської об'єднаної 
територіальної громади, придбання спецтехніки для пожежогасіння та структури з 
охорони громадської безпеки на території громади.

Крім цього, у місцях підвищеної небезпеки планується встановлення камер 
спостереження, що дозволить контролювати громадський порядок на території.

Управління закладами освіти, оптимізація навчальних закладів
Для впровадження сновних положень освітньої реформи, забезпечення надання 

якісних освітніх послуг передбачається проведення оптимізації навчальних закладів Т-ТТТ 
ступенів шляхом пониження ступеня Паліївскьої ЗШ Т-ТТТ ступенів та Олександрівської 
ЗШ Т-ТТТ ступенів до рівня загальноосвітніх навчальних Т-ТТ ступенів, створення на базі 
Маловисківської ЗШ №4 Т-ТТТ ступенів Маловисківського НВК. Придбання шкільних 
автобусів для Маловисківської ОТГ забезпечить підвіз учів до Маловисківської ЗШ Т-ТТТ 
ступенів, де планується надавати освітні послуги дітям з сільських територій с.Паліївка, 
с.Веселе, с. Олександрівка та с.Новомиколаївка.

У приміщенні Маловисківської ЗШ №4 планується проведення капітального 
ремонту із заміною дерев’яних віконних блоків на енергозберігаючі, вхідних та тамбурних 
дверей на металопластикові.

Передбачається провести капітальний ремонт Олександрівської загальноосвітньої 
школи Т-ТТТ ступенів із заміною дерев’яних віконних блоків і вхідних та тамбурних дверей 
на металопластикові.

Також передбачено проведення ремонтних робіт актової зали, шкільної їдальні та 
медичного кабінету Маловисківської ЗШ №3Т-ТТТ ступенів.

Для забезпечення надання освітніх послуг з позашкільної освіти планується 
капітальний ремонт будівлі Маловисківського міського будинку дитячої та юнацької 
творчості (заміна вікон та дверей на енергозберігаючі, утеплення зовнішніх стін та 
перекриття горища, заміна покриття даху).

Дошкільні навчальні заклади у м.Мала Виска також потребують:
• проведення зовнішнього утеплення стін приміщення та реконструкція запасних 

виходів (сходів) та заміну водопровідної та каналізаційної систем 
Маловисківського дошкільного навчального закладу №5 «Чебурашка»;

• будівництво двох тіньових навісів для трьох ігрових майданчиків 
Маловисківського дошкільного навчального закладу №5 «Чебурашка»;

• улаштування на території ДНЗ «Ромашка» покриття з дрібнорозмірних 
елементів мощення у вигляді пішохідних переходів.

Охорона здоров'я.
Створення комунального закладу «Центр первинної медико -  санітарної 

допомоги».

Проведений SWOT- аналіз дає можливість виконавчому комітету Маловисківської 
міської ради розробити заходи по розвитку території на 2016-2017 роки:

Придбання спецтехніки для коммунального підприємства (дорожня техніка - 
грейдер);

Проведення ремонтних робіт асфальтобетонного покриття доріг на території 
населених пунктів, підпорядкованих Маловисківській міській раді;



Проведення ремонтних робіт у Маловискіській ЗШ №3 І-ІІІ ступенів для 
забезпечення рівня, що відповідає вимогам опорної школи;

Створення ЦНАПу (Центру надання адміністративних послуг);
Проведення ремонтних робіт водопровідної та каналізаційної ситеми мікрорайону 

«Вись».

6. МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ
Результати реалізації регіональної стратегії визначаються

шляхом проведення моніторингу та оцінки виконання заходів
регіональної стратегії та їх впливу на соціально-економічний 
розвиток регіонів. Основними завданнями під час проведення
моніторингу та оцінки реалізації регіональної стратегії є
визначення стану виконання заходів регіональної стратегії та 
аналіз соціально-економічного розвитку.

Моніторинг стану виконання заходів регіональної стратегії 
проводиться на підставі інформації головних виконавців, визначених 
планом заходів, яка ними подається відповідальному за проведення 
моніторингу та оцінки реалізації регіональної стратегії у строки,визначені Планом.

Перелік скорочень
SWOT -  аналіз -  аналіз сильних, слабких сторін, а також сприятливих можливостей і 
загроз.
ЖКГ -  житлово-комунальне господарство.
ЗМІ -  засоби масової інформації.
ІТ -  інформаційні технології.
ОДА -  обласна державна адміністрація.
ОМС -  органи місцевого самоврядування.
ОСББ -  об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.
СПД -  суб’єкти підприємницької діяльності.
ТПВ -  тверді побутові відходи.
ФОП -  фізичні особи -  підприємці.
ЦНАП -  центр надання адміністративних послуг.
КНС -  каналізаційні насосні станції.
КОС -  каналізаційні очисні споруди.
МР -  міська рада.
КП -  комунальне підприємство.
ВК -  виконавчий комітет.
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