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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  

міської ради Маловисківської міської  об’єднаної територіальної  громади на 2019 рік , 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму соціально-економічного розвитку Маловисківської міської  

ради Маловисківської міської об’єднаної територіальної  громади на 2019 рік 

(додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М.,  Жовтило А.В. та на 

постійні комісії міської ради з питань: 

планування, фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку (голова 

Прилуцький М.М.); 

 житлово-комунального господарства та комунальної власності (голова Бровченко 

О.Д.); 

освіти, культури, молоді, фізичної культури та спорту (голова Артишко В.В.); 

охорони здоров’я та соціального захисту населення (голова Жигалов Т.М.). 
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1. ВСТУП 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку  Маловисківської  

міської об’єднаної територіальної громади розроблена з метою реалізації державної 

політики в соціальній, економічній та культурній сферах.  

Методологічною основою розроблення Програми є: 

Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України"; 

постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 

"Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і 

соціального розвитку та складання проекту державного бюджету" (із змінами 

і доповненнями). 

Нормативно-правовою основою Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку є:  

• Закон України “Про засади державної регіональної політики”;  

• Закон України “Про стимулювання розвитку регіонів”;  

• Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";  

• Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності";  

• Закон України "Про державні цільові програми";  

• Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 

соціального розвитку України";  

• та інших законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України. 

Програма  розроблена на основі положень Державної стратегії регіонального 

розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 

від 06 серпня 2014 року № 385, Стратегії розвитку 

Кіровоградської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням 

обласної ради від 27 березня 2015 року № 716, Плану заходів 

на 2018-2020 роки із її реалізації, затвердженого рішенням обласної ради 

від 10 березня 2017 року № 238, Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 

2020 року;  

- стратегії розвитку  Маловисківської  міської об’єднаної територіальної громади на 2017-

2025 р.р    із урахуванням пропозицій  структурних підрозділів та відділів виконавчого 

комітету міської ради , а також  старостинських округів. 

 Програма спрямована на виконання пріоритетних напрямків розвитку в процесі 

формування  громади.  

 Основні показники Програми та завдання розроблені на основі та з урахуванням 

пропозицій і рекомендацій: громадських організації міської об’єднаної територіальної 

громади, Кіровоградської обласної державної адміністрації та обласної ради, державних  

цільових програм , іноземних партнерів.  

Програма передбачає концентрацію ресурсів на вирішення ключових проблем 

розвитку міста, реалізацію перспективних проектів, економічних і соціальних заходів, 

виконання яких сприятиме підвищенню якості життя населення, подальшому поліпшенню 

інвестиційного клімату. Відбір інвестиційних проектів здійснено з урахуванням їх 

значення та ефективності (бюджетної, економічної, соціальної), обсягів та джерел 

фінансування, термінів реалізації та окупності, характеру впливу на оточуюче середовище 

й інших параметрів. 

Реалізація програми буде здійснюватися шляхом конструктивної співпраці органів 

місцевого самоврядування , бізнесу , громадських  організацій  та керівників підприємств 

установ та організацій всіх форм власності. 

 

 

 



2.  Мета Програми соціально - економічного розвитку міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік 

Метою Програми є забезпечення сталого соціально-економічного розвитку,  

створення умов для   функціонування  установ соціально - культурної сфери, поліпшення 

умов  життєдіяльності  населення громади  незалежно від соціального походження, 

національної або расової  приналежності, віку та статті  та підвищення      його  добробуту. 

 Основною метою Програми соціально-економічного розвитку  міської об’єднаної 

територіальної  громади  ради  в  2019  році залишається забезпечення життєдіяльності 

основних галузей інфраструктури (комунальне господарство, освіта, культура, 

благоустрій населених пунктів), підвищення рівня життя та створення умов для 

задоволення потреб населення у якісних освітніх , культурних, соціальних  послугах,  

створення нових робочих місць, забезпечення суб’єктами господарської діяльності 

соціальних гарантій в оплаті праці найманим працівникам, своєчасна та в повному обсязі 

виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ, забезпечення дієвості і 

стабільності соціального захисту громадян, забезпечення додаткових надходжень до 

місцевого бюджету, створення  інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності  

території завдяки ефективному використанню наявних природних ресурсів та 

інфраструктури міста, удосконалення механізмів управління розвитком громади  

посилення інвестиційної  привабливості , забезпечення належного функціонування 

комунальної інфраструктури, дотримання гендерної складової, доступності широкого 

спектру соціальних послуг.  

Програма ґрунтується на аналізі поточної економічної ситуації, актуальних проблем 

соціально - економічного розвитку, пріоритетів та завдань  на 2019 рік  

Відповідно до оцінки тенденцій економічного і соціального розвитку ОТГ та наявних 

проблем  у Програмі визначено цілі та завдання на 2019 рік . 

Реалізація  заходів Програми буде  відбуватися  за наявності наступних фінансових 

ресурсів:  кошти державного, обласного , а також бюджету об’єднаної територіальної 

громади, коштів підприємств, міжнародних фінансових організацій , в тому числі  

підтримці  проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні 

«Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності» (DOBRE), який 

надаватиме комплексну допомогу та сприятиме всебічному  розвитку об’єднаних  

територіальних громад в Україні, спонсорської допомоги та інших джерел, не 

заборонених законодавством України.  

3 Основні підсумки  соціально - економічного  розвитку міста у 2018 році  

Економічний розвиток: 

Маловисківська громада має великий потенціал для розвитку сільського 

господарства, Площа земель сільськогосподарського призначення  становить  19 894,5 

гектарів, що становить  86,0 % від  загальної площі  земельного фонду громади .  На 

території міської ради налічується 68 агроформувань, з яких товариства, агрофірми, 

кооперативи - 6; фермерських господарств – 62, одноосібників -342 особи. 

Агроформування спеціалізуються на вирощуванні зернових технічних культур, протягом 

останніх років  розвивається садівництво та овочівництво. В громаді у галузі  сільського 

господарства  працює 260 осіб. Сільськогосподарськими підприємствами  ОТГ придбано  

7 одиниць сільськогосподарської техніки на  суму  3 703,4 тис.  В громаді у галузі  

сільського господарства середня  заробітна плата  по сільськогосподарських  

підприємствах склала  5650 грн .   Реалізується інвестиційний проект  «Будівництво та 

введення в експлуатацію підприємства по переробці сільськогосподарської продукції ТОВ 

«Хюррем» в м. Мала Виска». Термін реалізації проекту 2015-2018 роки ,загальна вартість 

складає 6000,0 тис.грн. Станом на 1 жовтня   2018 року освоєно 3050,0  тис.грн. На даний 

час  проводиться  реконструкція  обладнання. Створено 26 робочих  місць .  Заробітна 

плата 4230 грн.)  

Ремонт об’єктів інфраструктури  



За період  січень -  вересень  2018 року проведено поточний ремонт доріг  на суму  

820,7  тис .грн.,  проведено   роботи по  облаштуванню  алейок   тротуарною плиткою на  

суму  173,1 тис. грн.   Капітальний  ремонт  доріг проведено на суму – 1389,7 тис. грн.. 

 

Розвиток житлово – комунального господарства 

На території громади  житлово - комунальні послуги  надають КП «Мала Виска 

Водоканал», КП «Мала Виска Житлово - експлуатаційна дільниця».  

Житловий фонд громади налічує 21 багатоквартирних житлових будинків по м.Мала 

Виска. Зарезервовані земельні ділянки під будівництво доступного житла в  м.Мала Виска  

0,5 га.. 

Загальна кількість дворів у м,Мала Виска становить  4496 садиби, житловий фонд 

сільських населених пунктів складає 1807  дворів з приватними присадибними ділянками. 

Житловий фонд «КП  Мала Виска ЖЕД»  налічує 20 будинків ,площа яких складає 26,0 

тис.кв.м.,в тому числі  приватизовано 26.0 тис.кв.м. 

Заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг КП «Мала Виска ЖЕД» 

станом на 01 жовтня  2018 року  збільшилася  на  47,5 % проти початку  звітного року і 

станом на 01 жовтня  склала 151,5 тис.грн  проти  102,7  тис.грн.в т.ч. заборгованість 

населення станом на 1 жовтня  2018  року склала 134,1  тис.грн  проти 89,3  тис.грн . 

Станом на 1 жовтня  2018 р. житлово-комунальним підприємством  проведено 

поточних ремонтів  будинків на суму 94,0  тис.грн. та проведено роботи  по заміні водо-

каналізаційних внутрішньо будинкових мереж на суму 32,2 тис.грн 

За період 2016 року в  житлових будинках створено та зареєстровано  4 ОСББ. 

Розвиток освітньої галузі: 

  В закладах освіти проводяться заходи спрямовані на покращення    

функціонування закладів. На балансі Маловисківської ЗШ №3 І-ІІІ ст. перебувають 4 

шкільні автобуси, які підвозять 173 учнів та 12 вчителів, витрати складають 109,4   

тис.грн. Також проводяться роботи з благоустрою пришкільної території : проведені  

роботи по впорядкуванню підходів до приміщення Маловисківської ЗШ №3 І-ІІІ ст 

(укладання тротуарної плитки) –  382,7 тис. грн.. 

З метою забезпечення безпечного середовища в навчальних закладах, 

підпорядкованих Маловисківській міській раді, проведено роботи по  підключенню  

приміщень ДНЗ «Ромашка» та «Чебурашка»  під охоронну сигналізацію – вартість робіт 

складає 101,5 тис. грн.  Проведено  ремонті роботи в приміщенні ДЮЦ «Вись»  на 33,6 

тис. грн.  

Використано  субвенції на інклюзивну освіту в сумі   116,4 тис. грн. 

Використанно  субвенції на Нову українську школу : 

- на  придбання комп’ютерної  техніки  59,0 тис.грн. 

- на  придбання меблів  139,1 тис.грн. 

- на дидактичний матеріал надійшло та використано 95,9 тис.грн. 

В Маловисківську  ЗШ №3 І-ІІІ ст.  придбано  хімічний кабінет на суму 410,00 грн. 

(з них 221,5 тис.грн. державні кошти, 188,5 тис.грн –  кошти місцевого бюджету )                                                         

Розвиток культури на території громади : 

В галузі культури було проведено наступну роботу. За 9 місяців 2018 року  

відділом культури та туризму проведено 48 заходи,  на яких було присутніх 13240 осіб,   

також сільськими  закладами культури було проведено 52  заходи з кількістю відвідувачів  

2230 чоловік. 

З метою покращення  матеріально - технічної бази закладів культури, 

підпорядкованих Маловисківській міській раді,  придбано 4 сценічні костюми  на суму  

5,0 тис.  грн.,  меблів та інвентарю  для проведення заходів  на суму  10,8  тис. грн., 

офісної  техніки  на суму 15,5 тис. грн.. 

В Маловисківській дитячій школі мистецтв проведено косметичний ремонт 

внутрішнього туалету на суму  77,5  тис. грн. та  ремонт даху на суму – 5,4 тис. грн.                               



Проект «Капітальний ремонт  будівлі дошкільного навчального закладу 

«Чебурашка» (утеплення  фасаду) по вул. Шевченка 7б м. Мала Виска Кіровоградської 

області  погоджено в Міністерстві регіонального розвитку України, яка  реалізується за 

рахунок  субвенції з державного бюджету на розвиток інфраструктури ОТГ на суму  

1498,7 тис. грн.    Проводяться ремонтні роботи. Станом на 1.10.2018 року  використано 

кошти в сумі  763,5 тис. грн.  

Соціальний захист: 

З початку 2018 року розпочало функціонувати Комунальне підприємства 

«Маловисківський центр надання комунальних послуг».  Станом на 01.10.2018 року на 

обслуговуванні в комунальному підприємстві Маловисківський центр надання соціальних 

послуг перебуває 231 особа та надаються 34 види таких соціальних послуг.                 

Станом на 01.10.2018 року робітниками комунального підприємства «Центр надання 

соціальних послуг» надано 67212 послуги. Сума платних послуг з початку року склала 

46,61 тис.  грн.   

В середньому навантаження на 1 соціального робітника становить 10 підопічних. Із 

загальної кількості осіб, які знаходяться на обслуговуванні, 115 осіб мають вік понад 80 

років, які тричі на тиждень обслуговуються соціальними робітниками. Крім того, на 

обслуговуванні знаходиться 32 особи із значно зниженою рухомою активністю та ліжко 

хворих, послуги яким надаються соціальними робітниками щоденно. 

За період з 01.01.2018 року по 31.10.2018 року відділом соціального захисту 

населення, праці та охорони здоров’я : 

Прийнято документи для призначення житлової субсидії в кількості  2123 заяви; 

Прийнято документи для призначення державних соціальних допомог в кількості – 

713 заяв; 

Прийнято документи для призначення пільг в кількості – 201 заява; 

Прийнято документи на повернення  частки не використаної субсидії в кількості  - 

120     заяв; 

Проведений прийом документів та виплату матеріальної допомоги до дня похилого 

віку в кількості – 177 заяв; 

Проведений прийом документів на виплату допомоги до дня інваліда в кількості – 

151 заява; 

Проведено виплату до Дня Захисника України ( 14 жовтня )  по 76 заявам 

мешканців громади. 

Проводиться прийом документів та виплати компенсаційних коштів за пільговий 

проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян на приміських 

маршрутах, до Дня Перемоги ветеранам ВВВ, щомісячна стипендія інвалідам війни та 

учасникам бойових дій, яким виповнилося 90 років і більше, інвалідам загального 

захворювання та з дитинства по зору І-ої групи з оплати ЖКП, грошової допомоги 

учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, грошової допомоги інвалідам І групи, 

які користуються мережею Інтернет та пересуваються за допомогою технічних засобів 

реабілітації. 

Оздоровлено  в 2018 році 10 дітей пільгових категорій за кошти  з обласного  

бюджету.  

Інспектор з праці Маловисківської міської ради проводить інспекційні відвідування 

та семінари роз’яснення для роботодавців та працівників з метою не допущення ними 

порушень законодавства про працю. За звітний період було проведено 5 перевірок, 12 

виходів для інформаційно-роз’яснювальної роботи по території ОТГ та проведена 

інформаційно-роз’яснювальна робота в 24 підприємствах, установах та організаціях. 

Протягом 9 місяців 2018 року службою у справах сім’ї та дітей виконавчого 

комітету міської ради проведено: 

84 рейди «Діти, вулиці», «Вокзал» щодо виявлення сімей та дітей, які опинились в 

складних життєвих обставинах під час яких було обстежено 106 сімʼї. 



дев’ять засідань комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради, на яких розглянуто 44 питання.  

Проектна діяльність: 

Протягом звітного періоду до регіональної комісії  по відбору інвестиційних 

проектів, що фінансуються за рахунок коштів  ДФРР на 2019 рік подано  в 2018 році 4 

проектні заявки на  загальну суму 23 739,4 тис.грн. в т. ч. 

 «Капітальний ремонт  будівлі  дошкільного навчального закладу «Чебурашка» (утеплення  

фасаду) по вул.. Шевченка 7б,  м.Мала Виска, Кіровоградської області» - 1466,81 тис. грн. 

та заявка  «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Київська» на суму  645,49 

тис. грн., які реалізовуватимуться за рахунок субвенції з державного бюджету на розвиток 

інфраструктури ОТГ на загальну суму  2112,3 тис. грн. 

В рамках реалізації проектів міжнародної технічної допомоги Маловисківська 

міська об’єднана територіальна громада  відібрана  до участі у проекті DOBRE 

(Децентралізація приносить кращі результати та ефективність).  На конкурс міні - грантів 

в рамках програми «DOBRE» подано проект «Інформаційний екран Маловисківської 

громади». Проект відібрано, обсяг інвестиції – 10 тис.дол. США. Знаходиться в процесі 

реалізації. 

В рамках молодіжного проекту подано два проекти відібрано проект  № 2 . Це 

Проект ««Здорова молодь – запорука майбутнього нашої  громади та нашої країни». 

Проект передбачає створення умов для занять фізкультурою та спортивним дозвіллям 

мешканцям громади, шляхом облаштування майданчику з сучасними вуличними 

тренажерами, та направлений на подолання пасивного способу життя всіх категорій 

населення в плані культурно-фізичного розвитку. Проект відібрано знаходиться на стадії 

реалізації, обсяг інвестицій становить – 10 тис.дол.США.  

В компоненті «Удосконалення послуги»  проведеного 5 засідань робочих груп, в 

результаті чого підготовлено План удосконалення послуги по водопостачанню та  

розробляється проектна заявка  по удосконаленню послуги Маловисківської ОТГ на суму 

80,0 тис. дол. США. 

В компоненті  Місцевого економічного розвитку  проведено роботу по  підготовці 

двох проектів :  

Проект  МЕР  № 1 

Створення медового кооперативу «Бджола і Ше»  на суму 27,2 тис. дол.. США  

Проект МЕР  №2  

Туристичний кластер «Маєток  поміщиків Кудашевих » - інновація економічного 

розвитку  Маловисківської ОТГ на суму  52,8 тис. дол.. США.  

В  компоненті громадські ініціативи  місцеві громадські організації та ініціативні групи    

подали 5 проектів на загальну суму  415,4 тис. грн.  На даний час отримано фінансування  

по 2 проектах на суму 61,4 тис. грн. Інші  проекти проходять оцінювання. 

Рішенням сесії  Маловисківської міської ради від 27 липня 2017 року № 678 надано 

дозвіл міському голові   на  підтримання ініціативи ЄС для країн Східного Партнерства 

«Мери  за Економічне Зростання в Україні».  В рамках даного проекту  спеціалістами 

міської ради  пройдено навчання та підготовлено  План місцевого економічного розвитку , 

який на даний час знаходиться на оцінюванні  в Європейському світовому банку, що дасть 

можливість приймати участь у проектах , які оголошуватимуться  в рамках даної 

ініціативи. 

 

4. Пріоритетні напрямки розвитку   та головні завдання Програми 

об’єднаної територіальної громади 

Досягнення зазначеної мети планується здійснити шляхом реалізації наступних 

пріоритетних напрямів    : 

1. Пріоритетний напрям : Створення  сприятливих умов щодо інвестиційної 

привабливості  об’єднаної територіальної громади  



Оперативні цілі: 

Забезпечити  створення   сприятливого інвестиційного   клімату  для залучення   в 

місцеву економіку   інвестиційних ресурсів; 

створення умов для активізації інвестиційної діяльності; 

підвищення ефективності та забезпечення прозорості функціонування механізмів 

залучення інвестицій. 

Проблемні питання: 

Несприятливий інвестиційний клімат; 

Нерозвиненість інструментів залучення інвестицій; 

Основні заходи та проекти на 2019 рік: 

Забезпечити виготовлення    містобудівної документації; 

Провести  інвентаризацію  вільних приміщень, земельних ділянок  на території 

громади; 

Забезпечити   відкритість  для   бізнесу  інформації   про вільні  земельні ділянки та 

приміщення на території громади   для  сприяння   започаткування нової підприємницької  

справи; 

залучення інвестицій у розвиток економіки міста, шляхом  участі у Європейській 

ініціативі “ Мери за економічне зростання»” та проекту «DOBRE»; 

налагодження співробітництва з основними інвестиційними фондами, 

кампаніями - грантодавцями ; 

сприяння інвесторам у питаннях консультативної допомоги, супроводженні 

інвестиційних проектів, які реалізуються в місті, а також координації роботи інвесторів з 

місцевими органами влади у відповідності до вимог законодавства; 

покращення інвестиційного іміджу шляхом розробки інформаційно -  

презентаційних матеріалів про громаду, та прийняття участі у  інвестиційних форумах 

залучення міжнародної технічної (грантової) допомоги шляхом участі у грантових 

програмах різних рівнів. 

 

2. Пріоритетний напрям: Територіальний розвиток міста та регулювання земельних 

відносин 

Оперативні цілі: 

забезпечення прозорості у сфері земельних відносин та будівництва; 

розробка та прийняття основних містобудівних документів; 

ефективне розпорядження   землями  об’єднаної територіальної громади; 

продаж, оренда, суборенда земельних ділянок; 

Проблемні питання: 

Відсутність основних містобудівних та землевпорядних документів в т. ч.  нового 

Генерального плану міста ; 

-регулювання процесами забудови та землекористування; 

ведення  земельно- облікової документації, обліку землекористувачів та 

землевласників на території міської ради; 

-відкритість та доступність прийняття рішень про землекористування та забудову; 

-прийняття заходів впливу щодо порушників містобудівного та земельного 

законодавства (самовільне та незаконне будівництво, не оформлення 

правовстановлюючих документів на землеволодіння); 

Охорона та контроль за дотриманням земельного законодавства  

Основні заходи та проекти у 2019  році: 

виготовлення  Генерального плану  міста Мала Виска; 

виявлення та прийняття на баланс міської ради будівель та споруд, які придбані у 

власність та довгий час не використовуються за призначенням; 



інвентаризація об’єктів, які було надано в оренду чи придбано у власність та 

використовуються за не призначенням, пошук шляхів повернення їх у власність громади з 

метою залучення інвестицій на їх відновлення.; 

ведення земельно-кадастрової  документації в розрізі землекористувачів та 

власників земельних   ділянок  на території громади , здійснення  обліку  кількості та 

якості  земель; 

встановлення ставок орендної плати ; 

постійна  робота з фізичними  та юридичними особами, які  використовують 

земельні ділянки  без правовстановлюючих документів ; 

 контроль за  використанням та охороною земель комунальної  форми власності , 

додержання  землевласниками та  землекористувачами  земельного та екологічного  

законодавства, встановлення режиму використання земельних ділянок відповідно до їх 

цільового призначення та умов надання. 

3. Пріоритетний напрям: Сільське господарство, як основа економічного 

розвитку громади 

Оперативні цілі :  

сприяння залучення інвестицій у розвиток підприємств агропромислового 

комплексу; 

формування сучасної інфраструктури аграрного ринку; 

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; 

підтримка та розвиток кооперативного руху. 

Проблемні  питання:  

нерівномірність розвитку різних форм господарювання з одночасним 

послабленням позицій малих і середніх товаровиробників внаслідок створення для різних 

за розмірами та соціальним навантаженням сільськогосподарських товаровиробників 

формально однакових, але нерівних умов господарювання. 

вісутність мотивації до кооперації та укрупнення дрібних сільськогосподарських 

товаровиробників у межах  громади, ослаблення економічного підґрунтя розвитку 

сільських громад. 

зміна погодно-кліматичних умов, що зумовлено зростанням температури повітря, 

як середньорічної, так і для окремих періодів року, що особливо негативно впливає на 

умови ведення землеробства. 

низька конкурентоспроможність продукції домогосподарств на організованому  

аграрному ринку через недостатньо розвинуту інфраструктуру 

первинної переробки, зберігання, транспортування і маркетингу призводить до 

значних фінансових втрат сільськогосподарських товаровиробників 

низький рівень зайнятості сільського населення не сприяє соціально - 

економічному розвитку територіальних сільських громад. 

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; 

сезоний характер оплати праці с\г працівників. 

Основні заходи та проекти : 

Впровадження нових технологій сільськогосподарського виробництва, які 

максимально включають природоохоронні вимоги та орієнтовані на досягнення 

екологічного балансу (безполицевий обробіток ґрунту,  органічне сільгоспвиробництво та 

ін.); підвищення рівня інформованості про відповідні механізми фінансування заходів, 

спрямованих на зниження впливу на зміну клімату. 



Поширення серед суб’єктів господарювання усіх форм власності  інформації щодо  

можливості  участі у грантових конкурсах  та програмах, у конкурсах , оголошених  

регіональним фондом підтримки підприємництва   

Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, поширення серед суб’єктів 

господарювання всіх форм власності, широких верств населення інформації відомостей з 

основних питань діяльності сільськогосподарських кооперативів. 

Залучення сільськогосподарських товаровиробників громади  до участі у 

виставково-ярмаркових заходах; туристичних ярмарках, інших іміджевих заходах з 

популяризації сільськогосподарського потенціалу громади;, 

4. Пріоритетний напрям : Розвиток житлово-комунального господарства та 

інфраструктури 

Оперативні цілі: 

реконструкція і модернізація систем водопостачання та водовідведення міста, 

підвищення ефективності тарифної та енергозберігаючої політики; 

поліпшення якості та розширення переліку житлово-комунальних послуг для 

населення громади; 

недопущення збитковості житлово-комунальної діяльності; 

поліпшення благоустрою території громади; 

поліпшення стану забезпечення населення якісною питною водою; 

розширення мережі зовнішнього освітлення на території громади;  

ремонт та поновлення парку комунального транспорту. 

поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг . 

 

Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

залучення інвестицій для реалізації інвестиційних проектів у сфері житлово-

комунального господарства з залученням коштів з різних джерел; 

 формування ефективної тарифної політики підприємством житлово-комунального 

господарства та забезпечення беззбиткової діяльності; 

поліпшення матеріально-технічного забезпечення КП “ Мала Виска  Водоканал ”,  

КП «Мала Виска МКП» ,зокрема придбання техніки для ефективного функціонування;  

недопущення виникнення заборгованості по оплаті житлово-комунальних послуг; 

вирішення проблемних питань збору та утилізації сміття, твердих побутових 

відходів, прибирання стихійних звалищ; 

проведення робіт з вирубки чагарників та спилювання дерев, що знаходяться в 

аварійному стані чи загрожують електромережам; 

здійснення благоустрою кладовищ; 

зменшення втрат води при транспортуванні по трубопроводах, очистка криниць 

громадського користування; 

забезпечення зовнішнім освітленням населених пунктів громади  та сприяти його 

модернізації ; 

забезпечення ефективного використання коштів, передбачених для належного 

утримання автомобільних доріг комунального значення; 

співпраця з Службою автомобільних доріг та управлінням  регіонального 

розвитку,  інфраструктури та дорожнього господарства облдержадміністрації щодо 

поліпшення стану автомобільних доріг обласного значення на території громади; замінна 

глибинних насосів ; 

підвищення якості надання житлово-комунальних послуг для всіх верств 

населення; 

підвищення рівня благоустрою територій об’єднаної територіальної громади; 

 проведення реконструкція водопровідної мережі вулиць м.Мала Виска, с.Вишневе, 

с Заповідне Маловисківського району Кіровоградської області; 



Будівництво водоочисних споруд в м. Мала Виска Кіровоградської області 

потужністю 400 м3 на добу; 

 Проведення заміни  обладнання  в рамках проекту DOBRE «Удосконаленню 

послуги водопостачання   в Маловисківській ОТГ»; 

Завершити    будівництво водогону в м. Мала Виска (Осипенка, Тобілевича). 

Проведення поточного ремонту  дорожнього покриття ,підсипка, грейдерування та 

упорядкування вулиць громади : 

с.Олександрівка вул. Правди, вул.. Перемоги .; 

м.Мала Виска  вул..  Степова, Матусівська, Українська, Калинова, Промислова та 

пров. Авіаційний, Гагаріна; 

Проведення капітального ремонту  дорожнього покриття  вул. Центральна 

с.Краснопілка Кіровоградської області  ;  

Капітальний ремонт дорожнього покриття    по  провулку Лесі  Українки , с. 

Паліївка Маловисківського району Кіровоградської області; 

Капітальний  ремонт  дорожнього покриття  по провулку Професійному м. Мала 

Виска Кіровоградської області ; 

Капітальний ремонт  водовідвідного  ливневого лотка по вул.. Мічуріна, м.Мала 

Виска, Кіровоградської області; 

Капітальний ремонт  водовідвідного  ливневого лотка по вул.. Севастопольська, 

м.Мала Виска  

 

6. Пріоритетний напрям: Благоустрій території та охорона навколишнього 

природного середовища 

Оперативні цілі: 

забезпечення якості міського та сільського середовища; 

здійснення контролю стану об’єктів благоустрою на всій території міста; 

забезпечення реалізації державної екологічної політики на території громади ; 

збільшення ефективності заходів з охорони природних ресурсів, їх збереження та 

відтворення. 

Проблемні питання: 

Недостатнім є озеленення території міста, а наявні зелені насадження потребують 

суттєвого оновлення; 

Незадовільний стан вулично-дорожньої та тротуарної мережі міста; 

Території парків, скверів та рекреаційних зон знаходяться в занедбаному стані; 

Часткове освітлення вулиць міста; 

Незабезпеченність   в повному об’ємі технікою. 

Основні заходи та проекти на 2019 рік: 

Придбання та оновлення  матеріально- технічної бази КП; 

впорядкування  центрального парку міста; 

упорядкування дорожньої та тротуарної інфраструктури міста; 

реконструкція міської пішохідної зони; 

 проведення капітальних ремонтів прибудинкових територій біля багатоквартирних 

житлових будинків; 

ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ; 

знищення чагарників; 

продовження заходів по впорядкуванню та утриманню міських клумб; 

активізація роботи адміністративної комісії ; 

продовження роботи щодо впорядкування кладовищ; Проведення заходів  , які 

сприяють   охоронні довкілля  

сприяння створенню  вуличних і дворових комітетів. 

7. Пріоритетний напрям : Розвиток освіти  

Оперативні цілі:  



подальший структурний і якісний розвиток мережі навчальних  закладів усіх типів і 

форм власності з одночасним розвитком ресурсного забезпечення в них умов доступності 

здобуття якісної освіти, збагачення освітнього середовища; 

забезпечення доступності та безперервності освіти;  

забезпечення особистісного розвитку дитини згідно з її індивідуальними задатками, 

здібностями, потребами; 

посилення кадрового потенціалу системи освіти; 

впровадження інформаційних та комунікаційних технологій в освітніх закладах; 

збереження здоров’я дітей (умови навчання, медичний огляд, оздоровлення); 

здійснення енергозберігаючих заходів в закладах освіти; 

продовження робіт по поліпшенню санітарно-гігієнічних та побутових умов 

безпечної життєдіяльності закладів освіти; 

поновлення меблів у навчальних закладах, модернізація технологічного обладнання 

їдалень  навчальних закладів; 

забезпечення регулярного підвезення учнів до місць навчання;  

забезпечення доступності та безперервності освіти;  

забезпечення особистісного розвитку дитини згідно з її індивідуальними задатками, 

здібностями, потребами;  

впровадження інформаційних та комунікаційних технологій в освітніх закладах ; 

поновлення матеріально - технічної бази  у навчальних закладах, модернізація 

технологічного обладнання їдалень  навчальних закладів; 

покращення якості надання освітніх послуг шляхом використання  нових  підходів 

викладення матеріалу;  

стимулювання учнів та педагогів, які забезпечують високу результативність своєї 

роботи; 

проведення поточних та капітальних ремонтів  приміщень; 

поліпшення якості позашкільної освіти  учнівської молоді  в урахуванням статево- 

вікових  особливостей , її підтримка та розвиток; 

укомплектованість понад розрахункову потужність груп у дошкільних навчальних 

закладах міста . 

Проблемні питання :  

недостатній рівень охоплення дітей дошкільною освітою;  

недостатній рівень оснащення закладів сучасними комп’ютерними технологіями і 

технікою через обмеженість фінансування;  

переведення  закладів на альтернативні види палива ; 

Основні заходи та проекти на 2019 рік:  

створення умов для особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її 

задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей; 

забезпечення державних гарантій на якісну освіту, соціальний захист та підтримку 

дітей, які потребують особливої уваги, корекції фізичного та (або) розумового розвитку; 

здійснення ефективного психолого-медико-педагогічного супроводу дітей, які 

потребують особливої уваги, підтримки та корекції фізичного та (або) розумового 

розвитку, спрямованих на компенсацію втрачених функцій, формування психологічних 

новоутворень; 

збільшення охоплення дітей науково-дослідною, експериментальною, науково-

технічною та спортивно-технічною діяльністю; 

підвищення активності та показників участі громади в обласних, Всеукраїнських та 

міжнародних масових заходах (конкурсах, змаганнях, олімпіадах, виставках, оглядах та 

ін.); 

розробка цілісної системи виявлення та психолого-педагогічного супроводу 

обдарованої молоді, забезпечення умов для її розвитку, соціалізації та подальшого 

професійного зростання; 



забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами дошкільних, 

загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів; 

створення та забезпечення ефективного функціонування локальних мереж, широке 

використання інформаційних ресурсів Інтернету в освітньому процесі  навчальних 

закладів; 

оснащення предметних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів 

мультимедійними засобами; 

належне медичне обслуговування учасників навчально-виховного процесу, 

здійснення постійного контролю щодо належної організації харчування учнів; 

проведення робіт з реконструкції  капітальних та поточних ремонтів закладів 

освіти на території громади; 

інвентаризація матеріально-товарних цінностей з метою вивчення потреби в 

оновленні меблів, узагальнення та аналіз інформації про стан забезпечення  меблями  

навчальних закладів громади; 

придбання меблів для загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних  навчальних 

закладів (шкільні парти, стільці, меблі для їдалень); 

поетапне оновлення технологічного обладнання для харчоблоків загальноосвітніх 

та дошкільних навчальних  закладів  громади з врахуванням їх енергоефективності; 

виготовлення проектно-кошторисних документацій для  впровадження та реалізації 

енергоефективних заходів в навчальних закладах громади;  

розвиток позашкільної освіти у відповідності до потреб та інтересів учнів.; 

Проведення  капітального ремонту  будівлі Маловисківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3  

(утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон та дверей) по вул. Шкільна, 3 (20 років 

Жовтня), 3 м.; 

Проведення  капітального ремонту  даху ЗОШ № 4 І-ІІІ ст. в м. Мала Виска 

Маловисківського району Кіровоградської області;   

 Проведення капітального ремонту ДНЗ «Ромашка» ( утеплення фасаду); 

8. Пріоритетний напрям: Здоровий спосіб життя, розвиток фізичної культури 

та спорту 

Оперативні цілі: 

популяризація здорового способу життя; 

збільшення  відсотка охоплення  населення громади  всіма видами  фізкультурно-

оздоровчої та спортивної роботи , що буде  враховувати  потреби людей різного віку, 

статті та особливі потреби  людей  з інвалідністю; 

розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази для розвитку фізичної 

культури та спорту, активного відпочинку та оздоровлення. 

Проблемні питання: 

Недооцінка суспільством ролі масової фізичної культури і спорту для гармонійного 

розвитку людини, поліпшення її стану здоров’я, недостатній рівень рухової активності. 

Незадовільний стан спортивної матеріально-технічної бази, відсутність сучасних 

спортивних споруд для занять масовим спортом широких верств населення. 

Основні заходи та проекти на 2019 рік:  

підготовка спортсменів,  які беруть участь у обласних та  

всеукраїнських  змаганнях; 

придбання  спортивного обладнання та інвентарю; 

утримання спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою 

і спортом; 

встановлення нових сучасних спортивних майданчиків та вжиття 

заходів щодо оновлення та модернізації існуючих найпростіших спортивних 

споруд міста. 

9. Пріоритетний напрям: Розвиток культури та туризму 

Оперативні цілі: 



збереження та розвиток наявних об’єктів галузі культури; 

покращення якості надання закладами культури послуг населенню; 

проведення культурно - масових заходів та свят; 

 покращення матеріально-технічної бази закладів культури; 

створення в громаді конкурентного туристичного  продукту , який в повній мірі 

задовольнить туристичні потреби мешканців та гостей, удосконалення туристичної 

інфраструктури громади; 

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 пунктів;  

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 

туризму .  

Проблемні питання: 

Застаріла матеріально-технічна база закладів культури. 

Незадовільний стан приміщень закладів культури.  

Незадовільний стан туристичної,  інформаційної інфраструктури  громади ;  

Відсутність суб’єктів підприємства туристичної галузі. 

Основні заходи та проекти на 2019 рік: 

збереження та розвиток наявних об’єктів галузі культури; 

покращення якості надання закладами культури послуг населенню;  

оновлення фондів  бібліотек відповідно до культурних, інформаційних та 

пізнавальних потреб громадян;  

проведення робіт з реконструкції та поточних ремонтів закладів культури на 

території громади;  

інформування про туристично-рекреаційний потенціал громади шляхом 

виготовлення якісної інформаційно-рекламної туристичної продукції; 

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення у сільській 

місцевості з метою залучення його до діяльності у сфері сільського зеленого туризму; 

проведення капітального ремонту  Вишневського  сільського  клубу ,  переведення 

дитячої  школи мистецтв на  альтернативні  види палива ; 

забезпечення інфраструктурного облаштування визначних об’єктів історико-

культурної спадщини; 

представлення туристичного потенціалу громади під час виставкових заходів, 

проведення рекламних кампаній, інфотурів; 

проект місцевого економічного розвитку  «Туристичний кластер  «Маєток 

Кудашевих»  -  інновація  економічного розвитку Маловисківської ОТГ в рамках   проекту 

DOBRE.  

10.Пріоритетний напрямок  : демографічна ситуація та робота з молоддю  

Оперативні цілі :  

послаблення негативних демографічних тенденцій шляхом поліпшення умов 

життєдіяльності населення; 

 поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення та підвищення його 

матеріального добробуту; 

формування високих державних стандартів громадян у галузі  сімейних стосунків, 

підвищення престижу родини в суспільстві, зростання   гендерної культури  та 

утвердження гендерної рівності; 

реалізації комплексу заходів у сфері молодіжної і сімейної політики.  



Проблемні питання :  
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. 

Основні заходи та проекти :        

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;  

зниження  рівня гендерно зумовленого та домашнього насильства; 

проведення профорієнтаційної роботи серед дітей та молоді;  

проведення профілактичних як засіб своєчасного виявлення дітей, які опинилися в 

складних життєвих обставинах;  

здійснення рейдів на території міста; 

забезпечення виявлення, обліку та здійснення соціальної роботи з різними 

категоріями сімей і осіб, які опинились у складних життєвих обставинах. 

 

11. Пріоритетний напрямок соціальний захист населення  

Оперативні цілі : 

сприяння ефективній зайнятості населення, захисту населення від безробіття, 

забезпечення підвищення доходів громадян,  

соціальна підтримка малозабезпечених верств населення,  

збільшення кількості та якості можливих послуг.  

Проблемні питання :  
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;  

Основні заходи та проекти :  
забезпечення інформування населення про законодавство у сфері зайнятості, 

соціальні послуги державної служби зайнятості,  

проведення інформаційно-довідкових заходів ;  

вжиття заходів щодо недопущення випадків використання найманої робочої сили 

без належного оформлення трудових відносин;  

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

підтримка ветеранів , 

забезпечення  соціальних, економічних, вікових інтересів ветеранів війни, праці, 

дітей війни, ветеранів військових служб, пенсіонерів, громадян похилого віку;  

забезпечення пільгового перевезення автомобільним транспортом; 

забезпечення надання належних соціальних послуг пенсіонерам та інвалідам  

12. Пріоритетний напрямок:  Фінансово-бюджетна  політика та міжбюджетні 

відносини 
Оперативні цілі:  забезпечення наповнюваності доходної частини бюджету 

громади; 

забезпечення фінансової самодостатності території громади; 

проведення раціональної та ефективної податково-бюджетної політики; 

зміцнення бюджетної та фінансової дисципліни; 

підвищення результативності бюджетних видатків; 

 підвищення якості послуг, які надаються за рахунок місцевого бюджету. 



Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

забезпечення повної сплати нарахованих податків і платежів до бюджету, 

своєчасної та повної сплати платежів за користування майном в оренді; 

налагодження партнерських відносин із платниками податків та подальше 

підвищення рівня добровільної сплати платежів; 

забезпечення оптимізації витрат розпорядників коштів шляхом виключення 

неефективних та непріоритетних витрат, вдосконалення бюджетної мережі; 

визначення пріоритетності щодо фінансування розроблених галузевих програм; 

недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості у 

бюджетній сфері;  

забезпечення дотримання законодавства при здійсненні державних закупівель 

товарів та послуг, раціонального використання державних коштів; 

забезпечення економного та ефективного використання енергоносіїв, скорочення 

видатків, передбачених на транспортні послуги, зв’язок, представницькі витрати, 

відрядження тощо. 

фінансування делегованих  видатків державою;  

фінансування загальнодержавних програм;  

фінансування районних та обласних  програм;  

надання субвенцій  районному бюджету.  

 

12  Цивільний захист та техногенна безпека 

Оперативні цілі : 

запобігання надзвичайним ситуаціям, ефективне реагування на них, забезпечення 

збереження життя і здоров’я людей; 

запобігання загибелі людей на водних об’єктах; 

організації навчання населення правилам безпеки життєдіяльності; 

утримання фонду захисних споруд в готовності до використання за призначенням; 

удосконалення системи централізованого оповіщення та зв’язку цивільного 

захисту; 

забезпечення захисту життя та здоров’я населення, навколишнього природного 

середовища і об’єктів від впливу небезпечних факторів пожеж. 

Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

створення матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій; 

своєчасне та якісне проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, 

спрямованих на ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків; 

запобігання загибелі людей на водних об'єктах; 

створення  місць масового відпочинку людей на водних об’єктах в населених 

пунктах; 

організація навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях; 

організація роботи щодо публікацій в місцевих засобах масової інформації 

інструкцій про дії населення в різних надзвичайних ситуаціях, що можуть виникнути на 

території населених пунктів; 

використання систем зв’язку, радіопроводового, телевізійного оповіщення, 

радіотрансляційних мереж та інших технічних засобів передавання інформації, 

встановлення сирен та вуличних гучномовців для можливості оповіщення населення в 

населених пунктах; 

приведення в готовність систем протипожежного водопостачання на об’єктах та в 

населених пунктах; 

організація розробки та проведення сезонних пожежно-профілактичних заходів під 

час підготовки до пожежонебезпечних періодів року. 

 



5 Фінансування програми 

Фінансування проектів та програм/заходів, що передбачаються цією Програмою,  

планується здійснювати  з  наступних джерел : 

1.Місцевий бюджет 

2.Кошти державного бюджету, в тому числі за рахунок надання субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад.  

3.Кошти Державного фонду регіонального розвитку. 

4.Кошти обласного бюджету. 

5.Кошти міжнародної технічної допомоги. 

6.Інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством. 

 6. Виконання  програми соціально – економічного розвитку  Маловисківської  

міської  об’єднаної територіальної громади: 
Для проведення  звіту про виконання програми застосовуються показники 

соціально-економічного розвитку на підставі даних територіальних підрозділів 

центральних органів влади.  

Виконання проводиться за підсумками року.  

Звіт про  виконання програми  заслуховується на сесії Маловисківської міської  

ради та оприлюднюються на офіційному сайті .  

 

7.Контроль за виконанням Програми 
Контроль за виконанням програми покладається на депутатів, апарат, виконавчий 

комітет, виконавчі органи міської ради, комунальні підприємствам, заклади та установи  

Маловисківської міської ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення міської ради  

від 18 грудня 2018 року №1296 

 

Заходи    програми  соціально - економічного  розвитку  Маловисківської міської об’єднаної  територіальної громади на 2019  рік 

 
№ 

п/п 

Найменування заходів  Джерела фінансування  Виконавці 

Створення  сприятливих умов щодо інвестиційної привабливості  об’єднаної територіальної громади 

1 Забезпечення    територій містобудівною документацією Постійно в межах   сум  

видатків , передбачених  в 

міському  бюджеті на 2019 

рік 

Виконком міської ради, 

депутати 

2 Формування привабливого інвестиційного іміджу  громади та створення ефективної системи 

інформаційно-рекламного забезпечення; 

 

Постійно в межах   сум  

видатків рік, передбачених  в 

міському  бюджеті на 2019 

Виконком міської ради 

3   Постійно оновлювати  дані на  інвестиційному  веб-сайті 

"Центрально-Український інвестиційний портал"; 

 Виконком міської ради 

4  Провести інвентаризацію  вільних приміщень    та   земельних  ділянок на території громади   Виконком міської ради 

5 Розповсюдження серед потенційних інвесторів інформації щодо умов підприємницької та 

інвестиційної діяльності, інвестиційних можливостей 
 Виконком міської ради 

6 Здійснювати постійне наповнення інформацією інвестиційної рубрики на сайті  міської ради ; 

 
 Виконком міської ради 

7 Приймати участь в проведенні щорічних  інвестиційних  форумах, конференціях, виставкових 

заходах, торгових місіях на території області та   країни 

 

Постійно в межах   сум  

видатків рік, передбачених  в 

міському  бюджеті на 2019 

Виконком міської ради 

Сільське господарство 

1 Поширювати серед суб.єктів господарювання усіх форм власності  інформації щодо  

можливості  участі у гранових конкурсах  та програмах, у конкурсах , оголошених  

регіональним фондом підтримки підприємництва 

 

 Виконком міської ради 

3 Залучати  сільськогосподарських товаровиробників громади  до участі у виставково-

ярмаркових заходах; туристичних ярмарках, інших іміджевих заходах з популяризації 

сільськогосподарського потенціалу громади;, 

 

 Виконком міської ради 

Розвиток та підтримка підприємництва 

1 Сприяти залученню  міжнародних, приватних та державних інвестицій на територію ОТГ  Виконком міської ради 

2 Сприяти створенню сприятливих умов для   розвитку  малого та середнього біснесу(  Виконком міської ради 



проведення  тематичних  зустрічей, круглих столів  , розміщення на сайті міської ради 

інформації стосовно грантових прогам  для бізнесу) 

                           Розвиток інфраструктури та благоустрою  

1  Забезпечити   придбання та оновлення  матеріально- технічної бази КП « Мала Виска  

МКП ; 

Постійно в межах   сум  

видатків , передбачених  в 

міському  бюджеті на 2019 

рік 

Виконком міської ради, міський голова 

2  Проводити заходи  щодо упорядкування дорожньої та тротуарної інфраструктури міста 

та здійснювати  реконструкцію міської пішохідної зони; 

Постійно в межах   сум  

видатків , передбачених  в 

міському  бюджеті на 2019 

рік 

Виконком міської ради, міський голова 

3 Проводити  роботу по проведенню санітарних заходів  та місячників по благоустрою. 

Посилити боротьбу з порушниками санітарного законодавства. 

2019 рік  Виконком міської ради, міський голова 

4  Сприяти ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ, знищенню чагарників, 

 проводити  заходи  по впорядкуванню та утриманню міських клумб; міського парку  , 

зон відпочинку та   впорядкування кладовищ; 

Постійно в межах   сум  

видатків , передбачених  в 

міському  бюджеті на 2019 

рік 

Виконком міської ради, міський голова 

5 

 

Активізувати  роботу адміністративної комісії по благоустрою ; 2019 рік Виконком міської ради, міський голова 

6 Сприяння створенню  вуличних і дворових комітетів. 2019 рік  Виконком міської ради, міський голова 
 

 

Розвиток освіти, культури, туризму та фізичної культури і спорту 

1 Підвищувати якість рівня освіти; оновлювати матеріально- технічну базу дошкільних 

виховних закладів, загальноосвітніх навчальних закладів, закладів позашкільної освіти, які 

знаходяться на території міської об’єднаної територіальної громади, забезпечувати їх 

сучасними засобами навчання (навчально - методичними, електронними, технічним) 

Постійно в межах   сум  

видатків , передбачених  в 

міському  бюджеті на 2019 

рік 

Виконком міської ради, міський 

голова, відділ освіти , молоді та 

спорту 

2 Проводити заходи з оздоровлення  дітей в пришкільних таборах Постійно в межах   сум  

видатків , передбачених  в 

міському  бюджеті на 2019 

рік 

Виконком міської ради, міський 

голова, відділ освіти , молоді та 

спорту 

3  Забезпечити   харчування  закладів освіти   ОТГ;   Постійно в межах   сум  

видатків , передбачених  в 

міському  бюджеті на 2019 

рік 

 Виконком міської ради, 

міський голова, відділ освіти , 

молоді та спорту 

4 Здійснити  заходи  , щодо переведення   закладів  освіти  на альтернативні види палива;  В  межах   сум  видатків , 

передбачених  в міському  

бюджеті на 2019 рік та 

коштів державного бюджету 

Виконком міської ради, міський 

голова, відділ освіти , молоді та 

спорту 

5 Створити  інклюзивні  груп та класи  в загальноосвітніх навчальних закладах В  межах   сум  видатків , Виконком міської ради, міський 



передбачених  в міському  

бюджеті на 2019 рік  

голова, відділ освіти , молоді та 

спорту 

6 Організовувати  підвіз  школярів та педагогів до місця навчання і у зворотному напрямку;    В  межах   сум  видатків , 

передбачених  в міському  

бюджеті на 2019 рік 

Виконком міської ради, міський 

голова, відділ освіти , молоді та 

спорту 

7  Сприяти розвитку  позашкільної освіти у відповідності до потреб та інтересів учнів. В  межах   сум  видатків , 

передбачених  в міському  

бюджеті на 2019 рік 

Виконком міської ради, міський 

голова, відділ освіти , молоді та 

спорту 

8 Організувати змістовне  дозвілля молоді шляхом  проведення різнопланових заходів 

закладами культури. Проводити  свято  «Івана Купала», Новорічні та різдв’яні свята та інше 

відповідно до програми Комплексна  програма  розвитку культури  на  2019 – 2021 р.р 

Постійно в межах   сум  

видатків , передбачених  в 

міському  бюджеті на 2019 

рік 

Виконком міської ради, міський 

голова, відділ культури та 

туризму  

9 Забезпечити доступність послуг з початкової мистецької освіти; покращити бібліотечне 

обслуговування мешканців  у відповідності до вимог часу. 

Постійно в межах   сум  

видатків , передбачених  в 

міському  бюджеті на 2019 

рік 

Виконком міської ради, міський 

голова, відділ культури та 

туризму 

10 Здійснити заходи  по переведення дитячої  школи мистецтв на  альтернативні  види палива ; Постійно в межах   сум  

видатків , передбачених  в 

міському  бюджеті на 2019 

рік 

Виконком міської ради, міський 

голова, відділ культури та 

туризму 

11 Забезпечити інфраструктурне  облаштування визначних об’єктів історико-культурної 

спадщини; 

 

 Постійно в межах   сум  

видатків , передбачених  в 

міському  бюджеті на 2019 

рік  

Виконком міської ради, міський 

голова, відділ культури та 

туризму 

12 Представлення туристичного потенціалу громади під час виставкових заходів, фестивалів та 

проведення рекламних кампаній,  

Постійно в межах   сум  

видатків , передбачених  в 

міському  бюджеті на 2019 

рік 

Виконком міської ради, міський 

голова, відділ культури та 

туризму 

13 Сприяти розвитку   масового спорт серед усих жителів громади ;  підвищувати рівень  

підготовки  команд міста до міських, обласних, Всеукраїнських,  збільшити кількість 

проведення навчально - тренувальних зборів, утримувати вуличні спортивні майданчики, 

спортивні кутки у належному стані; будувати та встановлювати нові спортивні майданчики та 

вуличні тренажери в різних мікрорайонах міста та селах територіальної 

 За рахунок коштів  МТД  та 

співфінансування з   

міського   бюджету на 2019 

рік 

Виконком міської ради, міський 

голова, відділ освіти , молоді та 

спорту 

 Соціальний захист населення 

 1 Проведення заходів до Дня людей похилого віку, привітання ветеранів ВВВ з Днем перемоги, 

привітання ліквідаторів Чорнобильської катастрофи 

 

Постійно в межах   сум  

видатків , передбачених  в 

міському  бюджеті на 2019 

рік 

Виконком міської ради, 

депутати  

2  Проведення  заходів з оздоровчої компанії дітей  Постійно в межах   сум  

видатків , передбачених  в 

Виконком міської ради, 

депутати 



міському  бюджеті на 2019 

рік та за рахунок коштів 

обласного бюджету 

3 Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи та інспекційних відвідувань роботодавців 

спеціалістом ІІ категорії (інспектором праці) 

2019 рік  Виконком міської ради, 

депутати 

4 Забезпечити соціальну  підтримку учасників АТО (операції об’єднаних сил), членів їх сімей, 

сімей загиблих учасників АТО, постраждалих учасників Революції Гідності та вшанування 

пам’яті загиблих  

Постійно в межах   сум  

видатків , передбачених  в 

міському  бюджеті на 2019 

рік  

Виконком міської ради, 

депутати 

5 Здійснювати заходи щодо  забезпечення інвалідів , дітей-інвалідів технічними засобами для 

використання в побутових умовах  

Постійно в межах   сум  

видатків , передбачених  в 

міському  бюджеті на 2019 

рік 

Виконком міської ради, 

депутати 

6 Забезпечити  соціальний захист громадян Маловисківської міської ради,  які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи  

Постійно в межах   сум  

видатків , передбачених  в 

міському  бюджеті на 2019 

рік 

Виконком міської ради, 

депутати 

7 Забезпечити  відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій 

громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом по 

Маловисківській міській раді . 

Постійно в межах   сум  

видатків , передбачених  в 

міському  бюджеті на 2019 

рік 

Виконком міської ради, 

депутати 

8 Надання соціальних послуг догляд вдома  Постійно в межах   сум  

видатків , передбачених  в 

міському  бюджеті на 2019 

рік 

Виконком міської ради, 

депутати 

 Розвиток місцевого самоврядування  

1 Співпраця з громадськими організаціями,  асоціацією Малих міст  України,   та  асоціацією 

сталі та розумні міста 

2019 рік  Виконком міської ради, міський 

голова 

2  Проводити роботу щодо   співпраці міста Мала Виска  з іншими містами України, 

зарубіжними країнами та  підписання угод з музеями та організаціями, які будуть партнерами 

у реалізації різних проектів 

2019 рік Виконком міської ради, міський 

голова 

                        Міжбюджетні відносини 

1 Проводити   перерахування субвенції на здійснення  переданих видатків у сфері охорони 

здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету 

Постійно в межах   сум  

видатків , передбачених  в 

міському  бюджеті на 2019 

рік  

Виконком міської ради, міський 

голова 

2 Проводити   перерахування субвенції на здійснення  компенсаційних виплат від пільгового 

перевезення окремих категорій громадян залізним транспортом 

Постійно в межах   сум  

видатків , передбачених  в 

міському  бюджеті на 2019 

рік 

Виконком міської ради, міський 

голова 



3  Проводити  перерахування  субвенції для відшкодування вартості встановлення телефону і 

знижки на абонентську плату за користування телефоном окремих категорій громадян 

Постійно в межах   сум  

видатків , передбачених  в 

міському  бюджеті на 2019 

рік 

Виконком міської ради, міський 

голова 

4  Проводити перерахування субвенції на виплату грошової компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги 

Постійно в межах   сум  

видатків , передбачених  в 

міському  бюджеті на 2019 

рік 

Виконком міської ради, міський 

голова 

5 Проводити  перерахування субвенція  для придбання путівок на санаторно-курортне 

лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

Постійно в межах   сум  

видатків , передбачених  в 

міському  бюджеті на 2019 

рік 

Виконком міської ради, міський 

голова 

6  Проводити перерахування субвенції на утримання КУ «Маловисківський Трудовий  архів» Постійно в межах   сум  

видатків , передбачених  в 

міському  на  на 2019 рік 

Виконком міської ради, міський 

голова 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                                                                    Л.А.ПОСТОЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення міської ради  

від 18 грудня 2018 року №1296 

 

Проекти  програми  соціально - економічного  розвитку  Маловисківської міської об’єднаної  територіальної громади на 2019  рік 
№ 

п/п 

Найменування заходів  Державн

ий 

бюджет 

(орієнто

вно) 

Місцеви

й 

бюджет 

(орієнто

вно) 

Міжнарод

на 

технічна  

допомога 

Виконавці 

Місцевий економічний розвиток 

1 Забезпечити  реалізацію проекту місцевого економічного розвитку  «Туристичний 

кластер  «Маєток Кудашевих»  -  інновація  економічного розвитку Маловисківської ОТГ 

в рамках   проекту DOBRE.  

 

 633,0 1480,0 Виконком міської ради, міський 

голова 

2 Забезпечити реалізацію проекту  «Створення медового кооперативу»   760,8 Виконком міської ради, міський 

голова 

Розвиток інфраструктури та благоустрою   

1 Виготовлення генерального плану  Маловисківської  міської об’єднаної територіальної 

громади. 

 1000,0  Виконком міської ради, міський 

голова 

2 Проведення поточного ремонту  дорожнього покриття  ,підсипка, грейдерування та 

упорядкування вулиць громади : 

  с. Олександрівка вул. Правди, вул. Перемоги; 

 м. Мала Виска  вул. Степова, Матусівська, Українська, Калинова, Промислова та пров. 

Авіаційний; вул. Велігіна, Гагаріна. 

 1000,0  Виконком міської ради, міський 

голова 

3 Кпітальний ремонт  дорожнього покриття  вул. Центральна с. Краснопілка 

Кіровоградської області   

 1480,2  Виконком міської ради, міський 

голова 

4 Капітальний ремонт дорожнього покриття    по  провулку Лесі  Українки , с. Паліївка 

Маловисківського району Кіровоградської області; 

 816,7  Виконком міської ради, міський 

голова 

5 Капітальний  ремонт  дорожнього покриття  по провулку Професійному м. Мала Виска 

Кіровоградської області 

 500,0  Виконком міської ради, міський 

голова 

6 Капітальний  ремонт  дорожнього покриття  по вул. Київській м. Мала Виска 

Кіровоградської області 

 89,0  Виконком міської ради, міський 

голова 

7  Капітальний ремонт  водовідвідного  ливневого лотка по вул. Мічуріна, м. Мала Виска, 

Кіровоградської області; 

 728,0  Виконком міської ради, міський 

голова 

8  Капітальний ремонт  водовідвідного  ливневого лотка по вул.. Севастопольська, м.Мала  568,6  Виконком міської ради, міський 



Виска голова 

9 Капітальний  ремонт  дорожнього покриття  по вул.. Спортивній м. Мала Виска 

Кіровоградської області 

  243,0  Виконком міської ради, міський 

голова 

10 Будівництво очисних споруд  в м. Мала Виска 15989,2   Виконком міської ради, міський 

голова 

11   Будівництво водогону в м. Мала Виска (Осипенка, Тобілевича). 

 

2700,0   Виконком міської ради, міський 

голова 

12   «Удосконаленню послуги водопостачання   в Маловисківській ОТГ»  в рамках   проекту 

DOBRE; 

 960,0 2240,0 Виконком міської ради, міський 

голова 

13 Всстановлення  та модернізації  вуличного освітлення на території населених пунктів 

громади;  

 450,0  Виконком міської ради, міський 

голова 

14 Арт платформа  -створення культурного комунікативного простору 

В рамках проекту DOBRE 

 300,0 700,0 Виконком міської ради, міський 

голова 

Розвиток освіти, культури, туризму та фізичної культури і спорту 

1 Капітальний  ремонт  будівлі Маловисківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3  (утеплення фасадів, 

покрівлі, заміна вікон та дверей) по вул. Шкільна, 3 (20 років Жовтня), 3 м Мала Виска 

Кіровоградської області 

6752,4 750,3  Виконком міської ради, міський 

голова, відділ освіти , молоді та 

спорту 

2 Капітальний ремонт Маловисківського ДНЗ №5 «Чебурашка», зовнішнє утеплення стін 

приміщення та реконструкція запасних виходів (сходів) в м. Мала Виска, 

Маловисківського району, Кіровоградської області по вул. Шевченка 7б( завершення 

ремонту будівлі ) 

550,0   Виконком міської ради, міський 

голова, відділ освіти , молоді та 

спорту 

3 Капітальний ремонт даху ЗОШ №4 І-ІІІ ст  вул. Європейська, м.Мала Виска 

Кіровоградської області 

1450,0   Виконком міської ради, міський 

голова, відділ освіти , молоді та 

спорту 

4 Капітальний ремонт  ДНЗ «Ромашка « (завершення утеплення фасаду) 1495,0   Виконком міської ради, міський 

голова, відділ освіти , молоді та 

спорту 

5 Капітальний  ремонту частини   Краснопільського  сільського  клубу 485,5   Виконком міської ради, міський 

голова, відділ культури та 

туризму 

6 Капітальний  ремонт  Вишневського  сільського  клубу 1099,8   Виконком міської ради, міський 

голова, відділ культури та 

туризму 

 ВСЬОГО 30521,9 9518,8 5180,8  

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                                                                    Л.А.ПОСТОЛЮК 
 

 



Додаток 3 

                                                                                              до рішення міської ради від 18 грудня 2018 року  

Перелік показників оцінки соціально-економічного розвитку  Маловисківської  

 об’єднаної територіальної громади на 2019 р 

 Найменування показника Одиниця 
виміру 

Значення 

показника у 2017 

році (факт) 
Очікуване 

значення 

показника у 

2018 році 

Прогноз 2019 рік  

І Демографічна ситуація     

1. Чисельність постійного 
населення 

осіб 13607 13445 13334 

2. 
Чисельність постійного 
населення віком 16-59 років 

осіб 7381 7440 7440 

3. Кількість дітей віком до 16 
років 

осіб 1999 2019 2025 

4. Демографічне навантаження на 
1000 осіб працездатного віку 

% 56,2 56,2 56,2 

5. Природний приріст 
(скорочення) 
населення 

осіб -180 -162 -111 

6. 
Кількість зайнятого 
(працюючого) населення 

осіб 5428 5437 5431 

7. Внутрішня міграція населення 
в межах населених пунктів 
об’єднаної територіальної 
громади 

осіб 297 203 197 

8. 
Чисельність осіб з 
інвалідністю, з них: 

осіб 116 132 132 

 діти віком до 18 років  63 69 69 
9. Контингент, який потребує 

соціальної підтримки 

осіб 5764 5113 5113 

10. 
Кількість зареєстрованих 
внутрішньо переміщених осіб 

осіб 81 89 93 

П Економічна ефективність     

11. 
Обсяг капітальних інвестицій 
на 1 особу 

грн. 990 618 950 

12. Кількість підприємств малого 
та середнього бізнесу на 1000 
осіб наявного населення 

одиниць 0,4 0,5 0,5 

13. 

Кількість кооперативів на 1000 
осіб наявного населення 

одиниць 0 0 0 

14. Загальна протяжність 
автошляхів з твердим 
покриттям 

км 109,9 109,9 109,9 

15. Кількість проектів 
регіонального розвитку, що 
реалізуються на території 
об’єднаної громади у тому 
числі за рахунок: 

одиниць 6 2 2 

коштів державного фонду 
регіонального розвитку 

одиниць 0 0 1 

коштів субвенцій з державного 
бюджету місцевим бюджетам 
на формування інфраструктури 
об’єднаних територіальних 
громад 

одиниць 6 2 1 

інших джерел 
одиниць 

0 0 0 

 



 

 

 

 

Ш Фінансова самодостатність     
16. Доходи бюджету об’єднаної 

територіальної громади (без 
трансфертів) на 1 особу 

грн. 3288 3446 3729 

17. Капітальні видатки бюджету 
об’єднаної територіальної 
громади (без трансфертів) на 1 
особу 

грн. 763 460 600 

18. Рівень дотаційності бюджетів 
(частка базової дотації в 
доходах загального фонду 
бюджету об’єднаної 
територіальної громади (без 
урахування субвенцій) 

%  3,2 2,9 0,6 

19. Частка видатків бюджету 
розвитку в загальному обсязі 
видатків об’єднаної 
територіальної громади (без 
урахування власних 
надходжень бюджетних 
установ) 

% 17,1 9,4 3,0 

20. Обсяг надходжень до бюджету 
об’єднаної територіальної 
громади від сплати податку на 
доходи фізичних осіб на 1 
особу 

грн. 1778 1889 2090 

21. Обсяг надходжень до бюджету 
об’єднаної територіальної 
громади від плати за землю на 
1 особу 

грн. 380 398 371 

22. Обсяг надходжень до бюджету 
об’єднаної територіальної 
громади від сплати єдиного 

грн. 473 513 547 

 

податку на 1 особу 

    

23. Обсяг надходжень до бюджету 
об’єднаної територіальної 
громади від сплати акцизного 
податку на 1 особу 

грн. 396 411 189 

24. Обсяг надходжень до бюджету 
об’єднаної територіальної 
громади від сплати податку на 
нерухоме майно на 1 особу 

грн. 13,9 14,8 20,1  

IV 

Якість та доступність 
публічних послуг 

    

25. Частка домогосподарств, що • 
мають доступ до фіксованої 
широкосмугової мережі 
Інтернет, у загальній кількості 
домогосподарств об’єднаної 
територіальної громади 

% 41,1 41,5 43,5 

26. Середня наповнюваність групи 
дошкільного навчального 
закладу об’єднаної 
територіальної громади 

осіб 138 138 138 

27. Частка дітей дошкільного віку 
охоплена дошкільними 
навчальними закладами, у 
загальній кількості дітей 
дошкільного віку 

% 92 92 92 

28. Середня наповнюваність класів 
загальноосвітньої школи 
об’єднаної територіальної 
громади 

осіб 18,5 18,8 18,7 



29. Частка дітей, для яких 
організовано підвезення до 
місця навчання і додому, у 
загальній кількості учнів, які 
того потребують 

% 100 100 100 

30. Частка дітей, охоплених 
позашкільною освітою, у 
загальній кількості дітей 
шкільного віку 

% 46 46 48 

31. Частка випускників 
загальноосвітніх навчальних 
закладів, які отримали за 
результатами зовнішнього 
незалежного оцінювання з 
іноземної мови 160 балів і 
вище, у загальній кількості 
учнів, що проходили 
тестування з іноземної мови 

% 17 25 25 

32. Частка випускників 
загальноосвітніх навчальних 
закладів, які отримали за 
результатами зовнішнього 
незалежного оцінювання з 
української мови 160 балів і 
вище, у загальній кількості 
учнів, що проходили 
тестування з української мови 

% 27 12,11 14 

33. Частка випускників 
загальноосвітніх навчальних 
закладів, які отримали за 
результатами зовнішнього 
незалежного оцінювання з 
математики 160 балів і вище, у 
загальній кількості учнів, що 
проходили тестування з 
математики 

% 18 25 25 

34. 

Кількість осіб, охоплених 
соціальними програмами та 
послугами, що фінансуються за 
кошти місцевого бюджету 

осіб 828 951 959 

V 

Створення комфортних умов 
для життя 

    

35. Частка домогосподарств, 
забезпечених централізованим 
водопостачанням, у загальній 
кількості домогосподарств 
об’єднаної територіальної 
громади 

% 54,0 54,3 55 

36. Частка домогосподарств, 
забезпечених централізованим 
водовідведенням, у загальній 
кількості домогосподарств 
об’єднаної територіальної 
громади 

% 13,2 13,2 15 

37. Частка домогосподарств, які 
уклали кредитні договори в 
рамках механізмів підтримки 
заходів з енергоефективності в 
житловому секторі за рахунок 
коштів державного бюджету (у 
тому числі із 
співфінансуванням з місцевих 
бюджетів), у загальній 
кількості домогосподарств 
об’єднаної територіальної 
громади 

% 0,6 0,6 0,6 



 

 

 

38 Частка населених пунктів 
об’єднаної територіальної 
громади, у яких укладені 
договори на вивезення твердих 
побутових відходів між  
пунктів об’єднаної 
територіальної громади 
домогосподарствами та 
обслуговуючим підприємством 
(надавачем послуги з вивезення 
побутових відходів), у 
загальній кількості населених 

% 10 10 12 

39. Частка домогосподарств, в 
яких створені об’єднання 
співвласників 
багатоквартирних будинків у 
загальній кількості 
домогосподарств об’єднаної 
територіальної громади 

 2,6 2,6 2,6 

40 Кількість фізичних осіб 
підприємців на 1000 населення 

% 37,8 37,8 39,3 

41 Кількість закладів культури 
(бібліотек, клубів, кінотеатрів 
тощо) на 1000 населення 

одиниць 0,01 0,01 0,01 

42 Кількість закладів фізичної 
культури і спорту (стадіонів, 
спортивних клубів тощо) на 
1000 населення 

одиниць 1 1 1 


