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

самоврядування в Україні », міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію завідувача сектору  соціально - економічного розвитку, інвестицій та 

проектної діяльності Федоренко Г.В. про виконання Програми соціально-

економічного  розвитку Маловисківської міської ради  за  2019  рік, взяти до 

відома (додається). 

2. Зняти з контролю рішення міської ради від 18.12.2018 року № 1296 «Про  

затвердження програми соціально-економічного  розвитку Маловисківської 

міської ради на 2019  рік» . 

3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на першого заступника 

міського голови (Бакалінського О.М..) та на постійну комісію з питань 

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку (Прилуцький 

М,М,). 

 

 

 

Міський голова                                                                   Ю.Л.ГУЛЬДАС    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням  міської ради 

від 27.02.2020  року № 2116 

Секретар ради  

Л.А.ПОСТОЛЮК 

___________________________ 

 

Інформація 

про хід виконання Програми  соціально - економічного  розвитку   

Маловисківської міської  ради  Маловисківської  міської  

об’єднаної територіальної  громади  за  2019  рік 

 

Рішенням Маловисківської міської ради  від  18 грудня  2019  року №  1296  

прийнято Програму  соціально - економічного    розвитку  Маловисківської міської ради . 

 Реалізація  програми   здійснювалася   шляхом конструктивної співпраці  органу місцевої 

влади, бізнесу, громадських організацій  та  підприємств і установ   всих форм власності. 

 Провівши детальний аналіз виконання програми соціально-економічного розвитку   

Маловисківської міської ради  необхідно відзначити , що фінансування заходів Програми  

за  2019 рік    здійснювалося з урахуванням реальних можливостей  міського   бюджету , 

за рахунок коштів державних субвенцій та міжнародної технічної допомоги .  

Виконання заходів передбачених  Програмою  соціально-економічного та культурного  

розвитку  міської ради  в  2019  році  сприяло вирішенню основних проблем громади: 

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,   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. 

В рамках програми   соціально - економічного    розвитку  Маловисківської міської ради  

реалізувалися  25 міських програм .  До даних програм було внесено зміни   відповідно  до 

положення, яке   затверджене  рішенням сесії Маловисківської міської ради від 26 вересня 

2019 року № 1756 «Про затвердження Порядку розроблення,фінансування,моніторингу 

цільових програм Маловисківської міської ради та звітності про їх виконання», зокрема 

зміни  вносилися і в частині гендерного компоненту. 

Створення сприятливих умов  щодо інвестиційної  привабливості об’єднаної 

територіальної громади  

З метою створення  позитивного інвестиційного клімату    здійснюються  заходи 

щодо виготовлення містобудівної документації, зокрема   замовлено в інституті 

«Дніпромісто» виготовлення генерального плану міста Мала Виска . На даний час 

проводяться  узгоджувальні роботи  щодо виготовлення генерального Плану . Фактично 

проведено проплату  по актах виконах робіт на суму 730,5 тис. грн.. грн.  

На офіційному сайті міської ради розміщена інформація щодо  вільних приміщень, та 

вільних земельних ділянок, які знаходяться у комунальній власності громади.   

Щорічно   розміщується інформація  на «Центрально – інвестиційному  веб- порталі»  про  

Маловисківську  ОТГ та відомості   стосовно вільних  земельних ділянок у вигляді  анкет 

на кожну земельну ділянку, які  можуть бути привабливими для інвестора . 

 В звітному році  до  регіональної комісії  по відбору інвестиційних проектів, що 

фінансуються за рахунок коштів  ДФРР на 2020 рік  подано 3 проекти на загальну суму 

34 442,6 тис. грн.. в т. ч. : 



 Будівництво очисних споруд в м. Мала Виска Кіровоградської області потужністю до 300 

м3/добу» - 15989,242 (Державний фонд регіонального розвитку –  14390,318 тис.грн., 

Міський бюджет –  1598,924 тис.грн.); 

«Капітальний ремонт даху ЗШ № 4 І-ІІІ ступенів в м. Мала Виска, Маловисківського 

району, Кіровоградської області по вулиці Європейській ,17(коригування)» 1486,001 тис. 

грн. (Державний фонд регіонального розвитку –  1337,401 тис.грн., Міський бюджет –  

148,600 тис.грн.); 

«Реконструкція водопровідних мереж вулиць міста Мала Виска, с. Заповідне 

(Комсомольське) та с. Вишневе (Ульяновка) Маловисківського району, Кіровоградської 

області (коригування)» - 16967,345 (Державний фонд регіонального розвитку –  15270,610 

тис.грн., Міський бюджет – 1696,735  тис.грн.) 

В 2019   році     за рахунок  субвенції з державного бюджету на розвиток інфраструктури  

ОТГ реалізовано проект   « Придбання спецтехніки ( автогрейдера) для комунальних 

потреб  комунального   підприємства «Мала Виска –МКП  на суму  2268,0 тис. грн., в т.ч.  

кошти  субвенції – 1957,3 тис. грн., кошти міського бюджету- 310,7 тис. грн. 

Виконавчим комітетом міської ради проводилася   робота щодо отримання коштів  

субвенції  з державного бюджету на соціально - економічний розвиток території, а саме: 

направлено 10 листів  : народним   депутатам – 3, Асоціації міст України- 2,  обласній раді 

-1, обласній державній адміністрації – 4. 

Відповідно до розпорядження  Кабінету міністрів України  від 5 червня 2019 року № 365 р  

до міського бюджету надійшло  субвенції з державного бюджету на соціально- 

економічний розвиток окремих територій  250,0 тис. грн.  для придбання комплекту 

меблів та обладнання  для  ідальні Маловисківської  ЗШ № 3  І-ІІІ ст. 

З метою отримання додаткових коштів в рамках загальнодержавної програми  «Питна 

вода» виконавчим комітетом міської ради подано  три проекти, які спрямовані  на 

забезпечення населених пунктів  громади якісним  водопостачанням та водовідведенням а 

саме  проект:  

«Будівництво очисних споруд в м. Мала Виска Кіровоградської області потужністю до 

300 м3/добу» - 15989,242;  

«Реконструкція водопровідних мереж вулиць міста Мала Виска, с. Заповідне 

(Комсомольське) та с. Вишневе (Ульяновка) Маловисківського району, Кіровоградської 

області (коригування)» - 16967,345; 

«Будівництво водопровідної мережі  в м. Мала Виска по вул. Матросова, Осипенка, 

Тобілевича (коригування)-  2085,4 тис. грн.. 

В рамках реалізації проектів міжнародної технічної допомоги  Маловисківська міська 

об’єднана територіальна громада  відібрана  до   участі у  програмі   DOBRE 

(Децентралізація приносить кращі результати та ефективність). В рамках реалізації даної 

програми  проведено наступну роботу: 

отримано грант  по проекту  «Закупівля  планшетних ПК  з метою  проведення опитування  

громадян якості послуг»  на суму 17,3 тис. грн.; 

в компоненті підтримка  стратегічних   пріоритетів реалізовано проект « Арт-платформа – 

створення культурного та комунікаційного простору « на суму 457,3  тис. грн., в рамках 

якого придбано фестивальну сцену, одяг сцени та світлове обладнання; 

           в компоненті «Удосконалення послуги водопостачання »   реалізовано проект  

Маловисківської  ОТГ  «Питна вода - понад усе» на суму 1069,2  тис. грн.  в рамках якого  

отримано  насоси виробництва Італії   в кількості 16 шт. на суму 447,0 тис.грн. та станції 

автоматичного управління виробництва України в кількості 13 шт. на суму 622,2 тис.грн.;  

в  компоненті  місцевого економічного розвитку  підготовлено та подано на  погодження  

проект «Туристичний кластер «Маєток  поміщиків Кудашевих » - інновація економічного 

розвитку  Маловисківської ОТГ»  на суму  737,8 тис. грн.. Даний проект погоджено  

керівництвом Програми  і знаходиться на стадії реалізації., частково отримано  

обладнання ( модульні туалети) на суму  75,0 тис. грн..; 



підготовлено  та  погоджено грант  «Залучення консультантів з розробки  проектів 

благоустрою громадських просторів(плейсмейкінгу) на суму 87,0 тис. грн., проект  на 

стадії реалізації;  

        в компоненті «Удосконалення послуги »   розроблено та затверджено  «План 

удосконалення послуг тримання, ремонт  доріг  в межах компетенції ОТГ 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2023 роки » , 

затверджений рішенням сесії   № 1802 від 8 листопада  2019 року ; 

        в компоненті «Удосконалення послуги »   розроблено та подано проект   «Придбання  

спецтехніки- дорожнього ремонтера для проведення ямкового ремонту  доріг комунальної 

власності  комунальному підприємству Мала Виска МКП» на суму 1817,0 тис. грн., 

проект на стадії погодження.  

              В  рамках програми  DOBRE  щорічно проводиться     моніторинг  прогресу 

розвитку громади.    Результатів Індексу спроможності місцевої влади  в міській раді 

проводиться   вже   втретє.  

Інформація  про  роботу місцевої влади Маловисківської громади була 

підготовлена у червні – липні   сектором соціально- економічного розвитку, інвестицій та 

проектної діяльності та разом з підтверджуючим матеріалами направлено до  експертів  

Програми. 

А достовірність  наданої міською радою інформації була ретельно  програмними 

спеціалістами DOBRE. 

За результатами аналізу було відзначено, що  у 2019 році  Маловисківська ОТГ   займає 

друге місце (68 балів)   в рейтингу   серед громад ІІ когорти, які працюють в рамках 

зазначеної програми МТД з 2017 року в порівнянні з 2018 роком ( 37 балів) , та визнана 

взірцевою громадою серед 75 громад  України та отримала відзнаку.  

З листопада 2017 року  Маловисківська міська рада є підписантами  угоди  з 

ініціативою  Європейського  союзу  «Мери за економічне зростання» .  Відповідно до 

вимог угоди   підготовлено плану місцевого економічного розвитку, оцінено його 

Світовим банком,  про що  отримано сертифікат Світового банку.  З 1 січня 2019 року  

розпочато  Впровадження  плану. Протягом звітного періоду  у громаді  були впроваджені  

всі заходи /дії Плану , заплановані на звітний період . 

В 2019 році  Маловисківська ОТГ  стала учасником  проекту « Е- рішення для 

громад», який реалізується  Центром розвитку  інновацій за підтримки  Програми  «U- 

LIAD   з Європою».  В даній програмі приймає участь 30 громад  України .  Участь у даній  

програмі  дало змогу   створити   наступні реєстри:  

Реєстр громади (демографічні дані); 

Реєстр  адрес громади : 

Реєстр  майна. 

На створення даних реєстрів було отримано ліцензії, підписано угоди та   та  

безкоштовне обслуговування.  Маловисківська громада  отримала   відзнаку про участь у 

даному проекті  . 

У 2019 році  на території нашої громади  розпочало свою  діяльність ТОВ 

«КОНСАЛТИНГ СОЛАР» енергогенеруючого об’єкта – електростанції з використанням 

енергії сонця проектною потужністю ФЕС по модулям  - 11 МВт (проектна потужність по 

інверторним підстанціям – 9 МВт). Даний проект потрапляє під перелік стратегічних 

пріоритетних напрямків інноваційної діяльності, затверджених Верховною Радою України 

на період до 2030 року, а саме у частині нових та поновлювальних джерел енергії. 

Будівництво сонячних електростанцій, згідно Кіотського протоколу, сприятливо впливає 

на величину квоти для країн учасників даного протоколу.  Крім  того будівництво 

сонячної електростанції здійснюється з метою практичного впровадження в 

Кіровоградській області «Державної цільової економічної програми енергоефективності і 

розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та 

альтернативних видів палива на 2010-2020 роки» та реалізації у регіонах, завдань, 



визначених «Енергетичною стратегією України до 2030 року».   У 2019 році до міського 

бюджету надійшло  податків  в сумі 91,1 тис. грн. в т.ч. :  орендна плата  за землю- 892,6 

тис. грн.,  податку з доходів фізичних осіб – 18,5 тис. грн.  

Для надання достовірної та повної інформації потенційним інвесторам про рівень 

кредитного ризику та інвестиційної привабливості міста забезпечено взаємодію з 

національними рейтинговими агентствами.  

За рейтингом інституційної спроможності і сталого розвитку малих та середніх громад 

України Фонду "Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу", 

сформовано перелік 25 найкращих громад Кіровоградської області станом на 01.01.2020. 

Рейтинг враховує 38 критерійних показників та відображає інвестиційну 

привабливість громад у 2020 році.   Загалом обраховано рейтинг 1 321 громади України до 

100 тис. мешканців.   Маловисківська міська об’єднана територіальна громада 

знаходиться в чільній трійці, маючи рейтинг 42,47, при середньообласному – 19,45 і 

всеукраїнському – 21,48.  

У  вересні 2019 року відбувся Фестиваль добрих практик  громад Кіровоградщини. 

До Малої Виски того дня з’їхалися представники Бобринецької, Компаніївської, 

Новоукраїнської, Помічнянської, Новопразької, Смолінської та Дмитрівської об’єднаних 

територіальних громад, аби представити кращі практики співпраці з Програмою ДОБРЕ 

(Децентралізація приносить кращі результати та ефективність   В ході роботи по 

відповідних локаціях було відпрацьовано чимало актуальних питань та обговорено 

цікавих тем щодо розвитку громад, а також визначено шляхи їх вирішення спільно з 

Програмою  ДОБРЕ.  

В рамках міської програми Конкурс міні-грандів «Майбутнє громади в моїх руках» 

2019 рік – зареєстровано 12 проектів, відібрано 4 на загальну суму 200,0 тис. грн.. Станом 

на 1 січня 2020 року реалізовано всі проекти на суму 193,9 тис. грн. :  

1. «Креативний багатофункціональний майданчик для малят «Дитячий АРТ 

майданчик»-47,9 тис. грн.. 

2.   «Сквер для відпочинку  в центрі села Олександрівка» - 47,0 тис. грн  

3. «Дворик Кудашева» - 49,0 тис. грн.   

.4 «За здоровий спосіб життя» - 50,0 тис.грн.  

   Виконавчим  комітетом  міської ради особлива увага приділялася здійсненню 

державної регуляторної політики, недопущення прийняття регуляторних актів, які є 

непослідовними або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти, ефективне 

запровадження діючих регуляторних актів, забезпечення публічного обговорення між 

Маловисківською міською радою та суб’єктами господарювання в ході розробки та 

прийняття регуляторних актів.     З метою виконання регуляторної діяльності міською 

радою та її виконавчими органами запроваджено таку організаційну систему: 

- планування діяльності міської ради та її виконкому з підготовки проектів 

регуляторних актів; 

-  підготовка проектів регуляторних актів та проведення аналізу їх регуляторного 

впливу; 

- оприлюднення проектів регуляторних актів та аналізу їх регуляторного впливу на 

офіційному сайті Маловисківської міської ради та у районній газеті «Маловисківські 

вісті»; 

- дотримання термінів обговорення проектів регуляторних актів до впровадження 

регуляторної діяльності; 

- врахування, у разі наявності, пропозицій і зауважень до проектів або діючих 

регуляторних актів чи вмотивоване їх відхилення; 

- забезпечення інформаційної відкритості з питань державної регуляторної 

політики (шляхом публікації відповідної інформації у районній газеті «Маловисківські 

вісті» та на  офіційному сайті Маловисківської міської ради; 

- винесення проектів на розгляд сесії міської ради; 



 - забезпеченням широкого доступу до діючих регуляторних актів.    

- здійснення відстежень результативності дій  прийнятих регуляторних актів. 

Станом на 01.01.2019 року  прийнято рішеннями сесій 9 регуляторних актів.  

Протягом поточного року з метою поінформованості громадян та відповідно до 

вимог чинного законодавства всі рішення з планування діяльності міської ради з питань 

підготовки проектів регуляторних актів були офіційно оприлюднені у визначені Законом 

терміни через друковані засоби масової інформації, шляхом розміщення в мережі Інтернет 

на офіційному сайті  Маловисківської  міської ради і виконавчого комітету. 

На виконання затвердженого плану діяльності з питань підготовки проектів 

регуляторних актів у 2019 році міською радою було підготовлено і прийнято 9 

регуляторних актів . 

За результатами проведеної  роботи  регуляторних актів  такими,  що втратили 

чинність не виявлено. 

Так, згідно із сформованим реєстром діючих регуляторних актів 

Маловисківськоїміської ради та її виконавчого комітету станом на 01 січня 2020 року діє 

30  регуляторних акти. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 

308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження 

результативності регуляторного акта» Маловисківською міською радою на протязі 2019 

року  підготовлено та висвітлено на офіційному сайті три  звіти про про базове та 

повторне  відстеження результативності регуляторного акта.  

Проведення   закупівель у системі електронних закупівель «ProZorro» 

 У 2019 році  організовано та проведено  110 процедур закупівель, в тому числі: 

2  процедури закупівлі – відкриті торги. 

1 процедур закупівлі  – переговорна процедура. 

Через авторизований електронний майданчик працівниками відділу оприлюднено 

на веб-порталі Уповноваженого органу  110  звітів про укладені договори.  

На веб-порталі Уповноваженого органу через електронний майданчик 

опубліковано   127   позиції плану закупівель. 

У 2019 році в процедурах закупівель відкритих торгів взяли участь 45  учасників. 

На відповідність вимогам встановленим Замовником у тендерній документації по 

предмету закупівлі розглянуто  5 тендерних пропозиції  учасників. 

За результатами проведених відкритих торгів, протягом 2019 року укладено та 

оприлюднено 1 договорів, внесено та оприлюднено  1 зміна до підписаних договорів, 

шляхом укладання додаткових угод. 

Протягом 2019 року, відповідно до направлених запрошень до участі в 

переговорних процедурах прийняли участь 1 учасник. Під час переговорів  надано цінові 

пропозиції, документи  на підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам. 

За результатами проведення переговорних процедур, Протягом 2019 року укладено 

та оприлюднено 2 договір, внесено та оприлюднено 2 зміни до підписаних договорів, 

шляхом укладання додаткових угод. 

Для проведення вище вказаних робіт було виділено   19027,5  тис. грн..  З 

яких, завдяки проведенню процедур закупівель у системі електронних закупівель 

«ProZorro», в цілому вдалося досягнути   2107,1  тис.  грн. економії бюджетних коштів. 

В результаті чого з дотриманням вимог законодавства у сфері публічних закупівель 

із застосуванням електронної системи закупівель для потреб громади придбано товари, 

роботи та послуги, а саме: дизпаливо , електроенергія , поточний ремонт покриття доріг, 

генеральний план  міста , будівництво вуличного освітлення , придбання лавок для 

парковії зони маєтку Кудашевих, придбання спецтехніки. 

Створення нових   робочих місць 
Аналіз основних показників ринку праці  Маловисківської об’єднаної територіальної  

громади свідчить, що в даний час радикальних змін на ринку праці не відбувається, тобто 



ринок перебуває в режимі очікування, що в першу чергу пов’язано з політичною та 

економічною ситуацією в країні.  

Протягом січня-грудня 2019 року до   районного центру  зайнятості у пошуках 

роботи звернулось  465  осіб з числа незайнятого населення, що на 19,6 %  менше  ніж за 

відповідний період 2018 року, з них: були працевлаштовані – 269 осіб ; 54 особи  – 

направлені на профнавчання,  137особи – залучені до громадських робіт та інших робіт 

тимчасового характеру. Рівень працевлаштування склав  57,8 %.  

 

Грошові доходи населення та заробітна плата  

  Заробітна плата працівникам бюджетної сфери  та працівникам галузі житлово- 

комунального господарства  у 2019 році  виплачена в повному обсязі  згідно дотримання 

норм чинного законодавства. Прострочена та поточна заборгованість відсутня. 

 Заборгованість по заробітній платі на  підприємствах, які розташовані на території 

Маловисківської міської ради  відсутня.  

 

Територіальний  розвиток міста та регулювання  земельних відносин 

 У звітному періоді   проводилася робота щодо  проведення інвентаризації 

земельних ділянок  на території  Маловисківської громади, здійснюється облік  кількості 

землі , також постійно проводиться робота з фізичними та юридичними особами , які 

використовують  земельні ділянки без правовстановлюючих документів або не за цільвим 

прзначенням. Маловисківською міською радою у 2019 році укладено: 14 договорів оренди 

земельних ділянок, сервітутів - 6. Окрім того - 9 додатковий угод (10 %), 1 - додаткова 

угода по зміні цільового призначення  земельної ділянки. Припинено договорів оренди - 2.  

На протязі 12 місяців було прийнято 547 рішень по земельних питаннях (всього 

1299 питань). 

За 2019 рік було підготовлено регуляторний акт про встановлення ставок та пільг зі 

сплати земельного податку на території Маловисківської ОТГ.      

Розглянуто заяви, скарги в кількості - 53. 

Проведено 13 засідань постійної комісії Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони природи. 

Протоягом  2019 року отримано із земель державної форми власності у комунальну 

власність міської ради 31 земельну ділянку, загальною  площею 159,3872 га. 

Сільське господарство   

Загальна площа  ОТГ становить   23 183,15 га в т. ч.  землі  сільськогосподарського 

призначення – 19 894,57 га з ьних рілля  17 854,47 га , пасовища -1 081,01га, під лісами – 

1381,29 га. Загальна  площа  населених пунктів  становить   2866,58/ га з них  забудованих 

земель  1300,0 га  в т. ч. житлові забудови – 132,45 га, землі промисловості – 333,0 га , 

землі  транспорту та зв’язку  -675,75 га в т. ч. аеродром - 336,0 га та залізниця - 200,0 га.  

До державного земельного кадастру  сформовано  та  внесено  дані близько 30 % від 

загальної площі населених пунктів. Рівень господарського     використання   земель 

сільськогосподарського призначення   становить 89,0 %.  . 

На території міської ради налічується 68 агроформувань, з яких 

товариства,агрофірми,кооперативи - 6; фермерських господарств – 62, одноосібників - 498 

осіб.  

Господарства  спеціалізуються на вирощуванні зернових технічних культур, 

протягом останніх років активно розвивається садівництво та овочівництво. 

Інформація про   найбільші  бюджетоутворюючі підприємства громади  

                                                                                                                                       табл.1 
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1 ТОВ «КАРАТ» Вирощування с/г продукції..(Пшениця, 

ячмінь, соняшник,соя,рапс) 

 7559,6 

2 СФГ «Гульдас» Вирощування с/г продукції..(Пшениця, 

ячмінь, соняшник,соя,рапс) 

49 2881,9 

3 ФГ «Красляни» Вирощування с/г продукції..(Пшениця, 

ячмінь, соняшник,соя,рапс) 

36 1392,3 

4 ФГ «Прилуцький» Вирощування с/г продукції..(Пшениця, 

ячмінь, соняшник,соя,рапс) 

20 1021,1 

5 СТОВ»Паліївське» Вирощування с/г продукції..(Пшениця, 

ячмінь, соняшник,соя,рапс) 

 967,4 

 

В рамках програми «DOBRE» планувалася реалізація  проекту місцевого  

економічного розвитку «Створення медового кооперативу» на умовах спів фінансування з 

програмою.  З метою  створення  такого кооперативу представники   Маловисківської ОТГ 

відвідали два тренінги по створенню  кооперативі. Також   виконавчим комітетом міської 

ради  було проведено  три зустрічі з представниками медового бізнесу за участю  

спеціаліста  по створенню кооперативів В. Ключника.   В ході проведених зустрічей    

межовиками громади не було підтримано  ідею по створенню кооперативу.   

У 2019 році було проведено дві сільськогосподарські ярмарки в яких взяли участь  

суб’єкти господарювання ОТГ.   

  Представники родинного бізнесу «Бджола і ше» приймають активну участь у   

ярмарках та виставках обласного, регіонального  та всеукраїнського  значення  , тим 

самим   здійснюючи промоцію Маловисківської ОТГ. 

Розвиток  житлово - комунального господарства  

Житловий фонд громади налічує 20 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 4 496 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. Станом на 1 січня 2020 року 

створено 4 ОСББ.  

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

станом на 01  січня   2020 року   складає  121,0  тис. грн. ,в порівнянні з відповідним 

періодом минулого року  збільшилася  на 21,6  %.  

Протягом року  КП «Мала Виска ЖЕД»  проведено  поточних ремонтів будинків,  

майданчиків з прибудинкової території на суму 35,7 тис. грн., також  проведено  ремонт та  

заміну  водопровідно- каналізаційних  внутрішньо будинкових мереж на суму 40,6 тис. 

грн.,  витрати на освітлення  та обслуговування внутрішньо будинкової мережі- 22,5 тис. 

грн.,  оплата за вимірювання контурів заземлення-10,0 тис. грн. 

КІІ «Мала Виска Водоканал» надає послуги по централізованому водопостачанню та 

водовідведенню стічних вод з наступним їх очищенням. Підприємство також надає 

послуги із збирання та вивезення твердих побутових відходів. 



Мережі водопостачання та водовідведення розміщені на 90 вулицях і провулках 

міста і селищ Заповідне (Комсомольське) та Вишневе (Ульянівка), села Паліївка. Всього 

підприємство надає послуги по водопостачанню 3643 абонентам населення і 185 

організаціям і підприємствам. Кількість абонентів постійно зростає. По населенню 

установлено 2959 водолічильників. а це 81,2 відсотків.  

Замінено 200 м водопровідної мережі на  пластикові труби по вул..П.Кочерги,  80м  

- на перехресті вулиць Центральної та Європейської. 

Постійно проводиться ремонт водорозбірних вуличних колонок у селищах 

Вишневе (Ульянівка), Заповідне (Комсомольське) та в місті . 

Кожного року проводиться хлорування води, очищення резервуарів та башт та їх 

ремонт.  

Постійно проводиться прибирання  санітарних   зон   артезіанських   свердловин, шахтних 

колодязів та мережі водовідведення. 

Всього з міського бюджету  використано 680,9 тис.грн., в тому числі: 

- очистка свердловини по вул..Леніна- 60,0 т.грн. 

- виготовлення проектно-кошторисної документації  «Будівництво водопровідної 

мережі в м.Мала Виска Кіровоградської області»- 147,1тис.грн. 

- експертиза даної  ПКД – 7,9 тис.грн. 

- спів фінансування  проекту «Питна вода- понад усе»,який реалізувався  в 

рамках програми  «DOBRE» - 465,9 тис. грн. 

У 2019 році   виготовлено  проектно- кошторисну документацію  щодо добудови 

водопровідної мережі по вул..Тобілевича, Осипенка, Матросова м.Мала Виска, 

вул..Береговій с.Мануйлівка. на суму  147,1 тис. грн.. 

За 12 місяців 2019  року реалізовано води 167,6 тис.м3 на суму 3064,1 тис.грн. 

Тариф за 1 м3 води встановлено в розмірі 18,28 грн. Рівень відшкодування тарифу 

за водопостачання за 12 місяців 2019 року складає 85,8%. 

Підприємство здійснює централізоване водовідведення та проводить очистку 

стічних вод на очисних спорудах 

За 12 місяців 2019 року пропущено стоків 54,3 тис.м3  на суму 1963,3 тис.грн 

Тариф за 1 м3 відведення стічних вод встановлено в розмірі 36,17 грн. Рівень 

відшкодування тарифу за водовідведення складає 110,2%. 

Підприємство надає послуги із збирання та вивезення твердих побутових відходів. 

Для цього підприємство має спеціально обладнаний транспорт - сміттєвоз, збиранням та 

вивезенням ТПВ займаються водій сміттєвозу та вантажник. 

Кількість абонентів по наданню вказаних послуг складає складає всього 1922, в 

тому числі: 

- по населенню – 1863; 

- по бюджетним організаціям - 13 ; 

-по іншим споживачам -   46.  

За 12 місяців 2019 року  вивезено 3,8 тис.куб.м твердих побутових відходів на суму 

464,0 тис.грн. Рівень відшкодування тарифу за вивіз сміття за 12 місяців  2019 року 

складає 107,2%. Рівень відшкодування тарифу за вивіз сміття за 12 місяців  2019 року 

складає 107,2%. 

 Інформація про заборгованість за  надані послуги станом на 01.01.2020 року   

                                                                                                                            табл.2                                                                                                                                         

 водопостачання водовідведення вивіз ТПВ 

Всього -65,6 -72,4 32,1 

В тому числі    населення -63,2 -76,1 36,7 

Пільги, субсидії 0 0 0 

Бюджетні установи -11,5 -3,7 -4,1 

Інші організації 9,1 7,4 -0,5 

 



На даний час на підприємстві працює 28 чоловік, середньомісячна зарплата за 12 

місяців 2019 року з урахуванням доплат до мінімальної зарплати склала 5236,78 гри. на 1 

штатного працівника.  

В 2019 році   в рамках програми «DOBRE» на підприємство  насоси виробництва 

Італії   в кількості 16 шт. на суму 447,0 тис.грн. та станції автоматичного управління 

виробництва України в кількості 13 шт. на суму 622,2 тис.грн. Всього надійшло 

обладнання на суму 1069,2 тис.грн., що складає 70% бюджету проекту. 

В рамках співфінансування проекту підприємству з міського бюджету на 2019 рік  

виділено 525,0 тис.грн., що складає 30% загального бюджету. На ці кошти придбано 

лічильників води 55 шт. на суму 189,4 тис.грн., поліетиленової труби 1460 п.м на суму 

62,5 тис.грн, електричного кабелю 119 м на суму 2,7 тис.грн., 9 шт.фільтрів для очистки 

води  на суму 121,3 тис.грн. Проводяться роботи по встановленню обладнання. (насосів, 

САУ, лічильників, фільтрів). На виконання демонтажних та монтажних робіт по 

встановленню обладнання використано 90,0 тис.грн. Всього за 12 місяців 2019 

використано 465,9 тис..грн 

Благоустрій  території  та охорона  навколишнього природнього середовища  

Комунальне підприємство «Мала Виска-МКП»  розробляє і здійснює ефективні та 

комплексі заходи з утримання території  ОТГ у належному стані, збереження об’єктів 

загального користування, а також озеленення території ОТГ.  

Штатна чисельність  підприємства становить 39,5 штатні одиниці. Всього за рік на 

заробітну плату використано 2586,5 тис. грн. Середня заробітна плата по підприємству 5,5 

тис. грн. 

Протягом 9 місяців були створені тимчасові робочі місця по виконанню 

громадських робіт. Спів фінансування з районним центром зайнятості по оплаті праці 

громадських робіт склало 127,8 тис. грн. 

Створено зелену бригаду на 8 місяців  для озеленення та догляду території  ОТГ, 

виплачено по договорам цивільно – правового характеру винагороду в сумі 64,5 тис. грн. 

Працівникам підприємства було придбано спецодяг на 35,6 тис.грн.  

На протязі  2019 рік було закуплено тротуарну бруківку на суму 25,0 тис. . грн. та 

заключені Договора цивільно - правового характеру на виконання робіт, а саме укладання 

тротуарної бруківки загальною полощею 741,4 кв.м.  в т.ч. : на алеї по вул. Європейська, 

та пішохідних переходів по вул. Шевченка, вул. Європейська ,вул. Велігіна,  вул. 

Промислова, вул. Центральна.   

Було проведено укладку бетонну 84,5 м. куб по вул. Велігіна на суму 165,0 тис грн. 

Проведені роботи по облаштуванню берегової зони відпочинку біля маєтку 

Кудашевих, на суму 1208,2 тис. грн., а саме: закуплено  матеріали для облаштування 

берегової зони відпочинку - 265.0 тис. грн.; електротовари - 152.0 тис. грн.; висаджено 

садженці декоративних рослин, кущів, дерев, цибулини квітів, газонної трави - 10.0 

тис.грн.; встановлено камери відео спостереження  -  30.9 тис грн.; виплачено винагороду  

по договорам цивільно - правового характеру за будівельні роботи та укладання 

тротуарної бруківки - 666,0  тис. грн.  

Проведені поточні ремонти пам’ятників на території ОТГ  на суму 7.3 тис. грн.  

Загиблим учасникам АТО встановлено меморіальну стелу на суму 102.0 тис. грн.    

В рамках співучасті програми добре «Артплатформа – створення культурно та 

комунікативного простору», було витрачено кошти в сумі 287,5 тис. грн. на закупівлю 

частини обладнання благоустрою та облаштування майданчика  для встановлення 

мобільної сцени  на території міського парку.   

Постійно проводилися роботи по забезпеченню зовнішнього нічного вуличного 

освітлення по території громади. В 2019 році було освітлено вулиці, а саме: вул. Чабана, 

вул. Привокзальна, вул. Кондратюка, пер Зарічний, вул. Колгоспна, на суму 55,0 тис грн. 

Вул. Сонячну облаштували двома сонячними батареями. Було  здійснено заміну 



освітлювальних  лед світильників по  вул. Центральна в кількості 50 шт.  на суму 43,2 тис. 

грн.  Закуплено  енергозберігаючі лампи  на суму 16.0 тис. грн. 

Оновлено дорожні знаки на території громади на суму 5,0 тис. грн. 

У весняно - літній період проводились роботи по озелененню міста, а саме: 

насадження, догляд, обробіток від шкідників та підживлення добривами на  суму 100.0 

тис.грн.    

Встановлено огорожу на кладовищі с. Заповідне на суму 10.0 тис грн .  

Для роботи спецтехніки підприємства  на протязі року було використано 274,7 тис 

грн. на придбання паливно - мастильних матеріалів. Проведені поточні ремонти 

спецтехніки  на суму 95,5 тис грн.  

Постійно проводяться заходи по утриманню території полігону сміттєзвалища у 

належному стані, упорядкування під’їзних шляхів. Для виконання  робіт було закуплено 

дизельного палива на суму 38,5 тис. грн.  

Для забезпечення ефективного функціонування об’єктів комунального 

підприємства, виконання робіт  з найменшими витратами бюджетних коштів, було 

придбано спецтехніку –грейдер.  Із  міського бюджету  профінансовано кошти в сумі  

310,7 тис. грн. та субвенція з державного бюджету  на суму 1957,3 грн. 

Для раціональної та ефективної роботи комунального підприємства було придбано  

ручне та механічне обладнання  на суму 252.5 тис грн. ( всмоктуючий подрібнювач , 

мотокоси, мийка керхер, вакуумний пилосос, снігоочисник).  

Для створення святкової атмосфери по місту в період новорічних свят,було 

придбано новорічну ілюмінацію та новорічні прикраси на суму 166,2 тис. грн. 

Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг    і 

приведення його у відповідність з вимогами нормативних документів  проводилася 

шляхом поточних та капітальних ремонтів доріг комунальної власності в населених 

пунктах громади.  

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету проведено відповідно до обсягів виконаних робіт у 

сумі 3 252,0 тис. грн, у тому числі:  

Поточні ремонти  дорожнього покриття вулиць міста  та  сіл  об’єднаної 

територіальної громади 8919,5 м2 на суму 2348,0 в т.ч. : вул..Калинова,Промислова, 

Зоряна,Першотравнева, Тобілевича,Велігіна, Європейська, Спортивна, 

Залізнична,Центральна, провул. Авіаційний, Гагаріна   

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

Проведено  капітальний ремонт 2 323,5 м2 дорожнього покриття  по пр. 

Професійний,вул.. Центральна (с. Краснопілка) на суму  809,7 тис. грн.  Виготовлено   

ПКД вул..Центральна (м.Мала Виска) на суму 94,3 тис. грн. 

У 2019 році було  було реалізовано чотири проекти   по встановленню нічного 

вуличного освітлення  на суму  313,9 тис. грн. в т.ч. : 

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

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

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

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

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

             

Розвиток Освіти  

Забезпечення якісної освіти є одним з найбільш важливих і соціально чутливих 

завдань громади, яке стосується не менш 40% населення громади (діти, їх батьки, 

працівники освіти).  

У 2019 році на території Маловисківської міської ради функціонують 5 

загальноосвітніх навчальних закладів. Харчоблоків – 4 (Маловисківська гімназія 

забезпечена буфетною продукцією).  



На території Маловисківської ОТГ функціонує 3 заклади дошкільної освіти (з них 

ДНЗ «Ластівка» функціонує в літній період) та 2 НВК «ЗШ І-ІІ ступенів-ДНЗ», в яких 

виховуються 399 дітей. Охоплення дітей від 3 до 6 років дошкільною освітою складає 

95%. Охоплення дітей від 5 до 6 років дошкільною освітою складає 100%. В закладі 

дошкільної освіти «Ромашка»  функціонує додаткова  група з короткотривалим 

перебуванням для 15 дітей 5-річного віку. 

 

Інформація   щодо закладів дошкільної освіти 

                                                                                                                                       Табл. 3 
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1 Маловисківський дошкільний  

навчальний заклад №5 «Чебурашка» 

150 6 25 8 20,5 

2 Маловисківський дошкільний  

навчальний заклад «Ромашка » 

190 7 27 11 28,9 

3 ОлександрівськийІ ДНЗ «Колосок» 15 1 15 1 41,9 

4 Паліївський  

ДНЗ «Колобок» 

24 1 24 2 31,3 

 

На території Маловисківської ОТГ функціонує 5 закладів загальної середньої 

освіти, в яких здобувають освіту 1366 учнів у 71 класах (середня наповнюваність класів – 

19,2). Всі заклади освіти з українською мовою навчання. Як предмет вивчається 

англійська мова (1366 учнів), німецька мова (132 учні), російська мова (64 учні). Освітній 

процес забезпечують 137 вчителів. В закладах загальної середньої освіти вчителі-

предметники організовують роботу 32 предметних гуртків для 575 дітей. 100% дітей 

шкільного віку охоплено навчанням.  

Міською радою, відділом освіти, молоді та спорту приділяється значна увага 

створенню сучасного освітнього середовища у закладах освіти. Під час поточних ремонтів 

закладів освіти впроваджуються елементи нового освітнього простору. До закладів освіти 

проведена швидкісна мережа Інтернет, створені зони Wi-Fi. 

З метою підвищення якості надання освітніх послуг в усіх старших класах 

запроваджено профільне навчання. 

 

                          Інформація щодо закладів загальної середньої освіти 

                                                                                                                                          Табл. 4 
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1 Маловисківська ЗШ №4 І-ІІІ 

ступенів 

32 16 18,3 328 19,5 



2 Маловисківська ЗШ №3 І-ІІІ 

ступенів 

57 30 21,3 729 36,8 

3 Маловисківська гімназія  22 10 19,9 199 14,9 

4 Олександрівський НВК ЗШ І-ІІ ст..-

ДНЗ 

12 6 18,5 40 27,3 

5 Паліївський НВК     

І-ІІступеня-ДНЗ 

16 9 18,2 70 24,5 

 

 В закладах загальної середньої освіти забезпечено впровадження нового змісту 

початкової освіти згідно з Концепцією «Нова українська школа» освоєно 477,3 тис. грн.. в 

т.ч. : придбано  меблів на суму 295,4 тис. грн., комп’ютерної техніки на суму  181,9 тис. 

грн.. 

Маловисківська загальноосвітня школа №3 І-ІІІ ступенів визначена опорною . Опорна 

школа має 4 шкільні автобуси, які підвозять 269 учнів та 12 вчителів. 

 

Інформація про підвіз учнів та вчителів  

                                                                                                                                               таб.5 

Назва 

закладу 

К
іл

ь
к
іс

ть
 д

іт
ей

, 
щ

о
 

п
ід

в
о
зи

ть
ся

 

К
іл

ь
к
іс

ть
 в

ч
и

те
л
ів

, 

щ
о
 п

ід
в
о
зи

ть
ся

 

с.Пер

вомай

ське 

с.Паліїв

ка 

с.Олек

сандрів

ка 

с.Виш

неве 

с.Запов

ідне 

с.Красн

опілка 

По 

місту  

(більш

е 3 км) 

у
ч
н

ів
 

в
ч
и

те
л
ів

 

у
ч
н

ів
 

в
ч
и

те
л
ів

 

у
ч
н

ів
 

в
ч
и

те
л
ів

 

у
ч
н

ів
 

в
ч
и

те
л
ів

 

у
ч
н

ів
 

в
ч
и

те
л
ів

 

у
ч
н

ів
 

в
ч
и

те
л
ів

 

у
ч
н

ів
 

в
ч
и

те
л
ів

 

Маловисківс

ька ЗШ №3 І-

ІІІ ст. 

153 16 17 0 26 5 9 1 6 1 18 0 24 0 53 9 

Маловисківс

ька ЗШ №4 І-

ІІІ ст. 

48 2 0 0 24 1 2 

 

0 

 

0 0 0 0 0 0 22 1 

Маловисківс

ька гімназія 

35 4 0 0 5 1 7 0 1 0 0 0 1 0 21 3 

Всього : 236 22 17 0 55 7 18 1 7 1 18 0 25 0 96 13 

 

  Всі заклади освіти обладнані пандусами та кнопками виклику, забезпечено 

безперешкодний доступ до першого поверху приміщень.  

В Маловисківській ЗШ №3 І-ІІІ ступенів облаштовано спеціальну кімнату для 

проведення занять з дітьми з особливими освітніми потребами, придбано сходовий 

підйомник на суму 149,5 тис. грн., та забезпечено безперешкодний доступ дітей з 

особливими освітніми потребами до третього поверху. 

Право дітей віком від 2 до 18 років з особливими освітніми потребами, що 

проживають на території Маловисківської ОТГ на здобуття дошкільної та загальної 

середньої освіти забезпечено шляхом проведення «Інклюзивно-ресурсним центром» 

Маловисківської районної ради Кіровоградської області комплексної психолого-

педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження та 

інших заходів, передбачених чинним законодавством України. В 2019-2020 навчальному 

році в закладах загальної середньої освіти Маловисківської міської ради організовано 

інклюзивне навчання для 16 учнів та індивідуальне (за станом здоров’я) – для 11учнів. 

В закладах освіти 34 учні з малозабезпечених сімей. 31 дитина-сирота, 28 учнів з 

інвалідністю, 4 учні з числа внутрішньо переміщених осіб, 40 учнів – дітей учасників 

бойових дій. В Маловисківській ЗШ №3 І-ІІІ ступенів та Маловисківській ЗШ №4 І-ІІІ 

ступенів організовано роботу 4 груп продовженого дня для 125 дітей 1-4-х класів. 



В 2019 році одержали свідоцтво про здобуття базової середньої освіти 130 учнів, 

свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти – 74 учні (з них нагороджені 

золотою медаллю – 3, срібною – 1). 

Придбано санітарно-гігієнічне обладнання для санітарних вузлів закладів загальної 

середньої освіти на умовах співфінансування на суму 116,1 тис.грн. 

Діє  Положення про стипендії Маловисківського міського голови «Гордість 

громади» для дітей та молоді. Встановлено 20 стипендій для учнів загальної середньої та 

позашкільної освіти. 

Для стимулювання кращих освітян встановлено міську педагогічну премію імені Г. 

Перебийніса. Двадцять два вчителі отримали  премію за підготовку учнів до ЗНО та 

олімпіад в розмірі 41,1 тис.грн.  

61 учень закладів загальної середньої освіти стали призерами ІІ (районного, ОТГ) етапу 

Всеукраінських учнівських олімпіад, із них: 

Маловисківська гімназія- 33 учні; 

Маловисківська ЗШ № 3 І-ІІІ ступенів – 21 учень; 

Маловисківська ЗШ № 4 -  І-ІІІ ступенів - 6 учнів; 

Паліївський НВК – 1 учень. 

Здійснюється преміювання керівників закладів загальної середньої освіти, учні 

яких здобули найбільше призових місць на Всеукраїнських етапах олімпіад та конкурсу-

захисту МАН, здобули найвищі бали на ЗНО, підготували випускників-медалістів, 

переможців обласного етапу конкурсу «Учитель року» та «Вчитель- це поклик душі» .  

Відповідно до рішення міської ради  троє випускників 2019 року, які за 

результатами ЗНО отримали найвищі бали отримали грошові премії по п’ять тис. грн.. 

У 2019 роціі в закладах освіти проведено наступні протипожежні заходи на суму 

222,2 тис. грн.: 

  Придбано комплект    протипожежного обладнання для ЗШ №4 на суму  110,0 тис. 

грн.; 

Виготовлено проект  по протипожежних заходах по ДНЗ «Ромашка» на суму  9,0 

тис. грн..; 

Виготовлено проект  по протипожежних заходах по ДНЗ «Чебурашка » на суму  7,0 

тис. грн..; 

Виготовлено проект  по протипожежних заходах по  ЗШ № 4 на суму  26,4 тис. 

грн..; 

Монтажні протипожежні роботи ЗШ №4 на суму 69,8 тис. грн. 

Приміщеня котелень Маловисківської гімназії та ЗДО «Чебурашка» рішенням сесії 

Маловисківської міської ради передано в оренду ТОВ «РАО-ТЕС». Орендар за власні 

кошти встановив нове обладнання, а саме котли опалювальні, насоси циркуляційні та 

електрообладнання. 

Виготовлено технічну інвентаризацію комплексу будівель та здійснено 

оформлення земельних ділянок закладів освіти міської ради. 

Проведено заміну котлів в Маловисківській ЗШ №3 І-ІІІ ступенів на суму 75,8тис. грн., 

ЗДО «Ромашка» - на суму 75,8 тис. грн., в Маловисківському ДЮЦ « ВИСЬ» - на суму 

78,7 тис.грн. 

В Олександрівському НВК здобувають освіту  40 учнів. В 2019-2020 навчальному 

році немає учнів 6-го та 7-го класів, в 5 класі освіту здобуває 1 учениця на індивідуальній 

формі навчання за станом здоров’я. З початку навчального року діти з території с. 

Олександрівка підвозяться до міських закладів освіти. В Олександрівському НВК 

проведено заміну котла на суму 118,4 тис. грн.  

Для занять у гуртках технічної творчості ДЮЦ «ВИСЬ» придбано комплект  LEGO  

на суму 20,0 тис. грн.. 

В Маловисківській ЗШ №3 І-ІІІ ст. (опорна школа) завершено ремонтні роботи в 

їдальні, закуплено нові меблі та обладнання на суму 250 тис. грн. за рахунок  субвенції з 



державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій. Розпочато запровадження елементів нової 

системи харчування школярів «Мультипрофільного харчування». 

На території закладу встановлено спортивний майданчик для міні-футболу зі 

штучним покриттям. Цей проект реалізовано за рахунок коштів бюджетної програми 

«Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» та 

Маловисківської міської ради на умовах паритетного співфінансування 750,0 тис. грн./ 

750,0 тис.грн.  

Придбано інтерактивний комплекс для кабінету фізики на суму 74,2 тис.грн. на 

умовах співфінансування (субвенція з державного бюджету – 44,5 тис.грн., міський 

бюджет – 29,7 тис.грн.). 

Діти забезпечені гарячим харчуванням. 856 учнів користується гарячим 

харчуванням, з них 822 – безкоштовно. 

 У ЗЗСО ціна харчування становить 12,5 грн. для здобувачів освіти 1-4 класів та 

дітей пільгових категорій. 

Організоване харчування учнів 5-11 класів, за кошти батьків (вартість харчування 

складає 15-18 грн.). 

З 03 по 21 червня 2019 р. працювали 4 пришкільних табори відпочинку. 

Організовано відпочинок 480 дітей, з них 322 дітей пільгових категорій. На харчування 

дітей в пришкільних таборах виділено 103,2 тис. грн. з місцевого бюджету.  

У таборах відпочинку організоване дворазове гаряче харчування. Відпочивали в 

пришкільних таборах з денним перебуванням: 22 дітей - сиріт та позбавлених 

батьківського піклування, 8 дітей-інвалідів, 95 дітей з багатодітних та малозабезпечених 

сімей, 8 дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, 60 - талановитих та 

обдарованих, 31 дітей учасників АТО, 3 дітей внутрішньо переміщених осіб. 

Середня вартість харчування в пришкільних таборах становила 15,0 грн.  

Активно працює і ГО молодих освітян «ДієVO». Ініціативна група «Активні освітяни» 

стала грантером у рамках проекту «Голос громади в місцевому самоврядуванні» програми 

USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE). У 

вересні 2019 року в актовій залі Маловисківської міської школи №3 з метою привернення 

уваги громадськості до теми дитячої безпеки у соціальному середовищі в рамках проекту 

«Давай зміни» представники громадської організації молодих освітян «ДієVO» провели 

інформаційну акцію «Щеплення безпеки». Окрім дітей і батьків, захід відвідали 

представники місцевої влади, поліції, а також навчальних закладів Маловисківської ОТГ, 

Кропивницького, Знам’янки, Новомиргорода, Пантаївки. Відбулася презентація 

тематичних плакатів для батьків і педагогів, що містять життєво важливі поради як 

уберегти дітей від небезпеки, яку можуть представляти незнайомі люди.  

З ініціативи освітян в 2019 році в громаді успішно реалізовано міські проекти: 

-еколого- просвітницький проект «Чиста громада – чистий дім»; 

- екологічна акція «Подаруй самшит місту, що окрилює»; 

- флешмоб «Коса-дівоча краса» та інші. 

За результами відбору Маловисківську ЗШ № 4 І-ІІІ ступенів обрано учасником 

ПРОГРАМИ «Демократична школа». Тренінги з демократичного розвитку, створення 

безпечного освітнього середовища, взаємодії з громадою на засадах партнерства пройшли 

учасники освітнього процесу учасники програми «Демократична школа». Програму 

реалізує Європейський центр ім. Вергеланда у співпраці з Міністерством освіти і науки 

України та Радою Європи. Фінансування проходить за підтримки МЗС Норвегії. 

Позашкільна освіта забезпечується на території громади ДЮЦ «Вись». 

Середньорічна   чисельність  педагогічних ставок – 12 .  Штатних одиниць – 10.75. 

Середньорічна кількість дітей -  534. 

У закладі діють такі гуртки за напрямками :  

- науково-технічний напрямок - 5 груп (69 вихованців) 



-   художньо-естетичний – 15 груп (236  вихованців) 

-    еколого-натуралістичний – 3 групи (41 вихованець) 

- спортивний – 11 груп (188 вихованців). 

 Кількість  дітей залучених у заходах  - 534 вихованці , а в заходах, що 

проводяться на рівні міста – 900 (День захисту дітей, День позашкільника і т.д.). Середні 

витрати на 1 дитину – 3,3 тис. грн.  

 Вагомі досягнення вихованців ДЮЦ «ВИСЬ»: участь у  Всеукраїнських та 

Міжнародних заходах  у 2019 році.: чемпіонат України з дзюдо,  1,3 місце,  

всеукраїнський турнір, Відкритий Всеукраїнський турнір з дзюдо, 1-3 місце, чемпіонат 

України  з легкої атлетики,  3 місце, чемпіонат України з легкої атлетики,  1-2 місце, 

всеукраїнські змагання з легкої атлетики, 2-3 місце, всеукраїнські змагання зі спортивних 

бальних танців «Весняна Феєрія», 1-3  місце,5-й Всеукраїнський багатожанровий конкурс 

мистецтв  «Зірковий тріумф – 2019», м. Вінниця, 1 місце, всеукраїнський фестиваль 

«Осіння феєрія»,  1-2 місце, всеукраїнські змагання «Кубок жемчуга», м. Черкаси, 1-3 

місце,всеукраїнські змагання «Гармонія танцю», 1-2 місце, всеукраїнський гуманітарний 

конкурс «Космічні Фантазії», 3 місце, всеукраїнський конкурс «Український сувенір», 2 

місце, міжнародний Фестиваль-Конкурс Мистецтв «Джерело Надій», 2 місце, обласний 

етап Всеукраїнської акції «Юнатівський зеленбуд»,  3 місце. 

Здоровий спосіб життя, розвиток фізичної культури та спорту  
В підпорядкуванні відділу освіти, молоді та спорту знаходиться 36 спортивних 

споруд усіх видів, в тому числі 1 стадіон з трибунами на 1500 місць, 22 спортивні 

майданчики та футбольні поля і 4 спортивні зали площею не менше 162 м2.  

Основними видами спорту в місті  є: дзюдо, легка атлетика, волейбол, футбол, 

бокс, настільний теніс. На базі Маловисківського ДЮЦ «Вись» функціонують гуртки 

спортивного напрямку, які відвідують 160 дітей. 

Інформація про переможців змагань розміщується на сайтах міської ради, відділу 

освіти, молоді та спорту, в друкованих ЗМІ. 

Команди Маловисківської ОТГ беруть участь в обласній Спартакіаді, національно-

патріотичних змаганнях «Захисник Кіровоградщини».   

Відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної середньої освіти, програми 

«Захист Вітчизни», на завершальному етапі навчання з учнями 11-х класів проводяться 

навчально-польові збори (юнаки). 

В школах проводяться дні здоров’я, Олімпійський урок, Олімпійський тиждень, 

тиждень фізичної культури і спорту. В позаурочний час проводиться гурткова та 

позакласна робота з учнями. Щорічно у листопаді проводитися відкритий Чемпіонат з 

дзюдо, де беруть участь більше 300  учасників з різних міст України 

З повідомлення Федерації легкої атлетики України двоє спортсменів ДЮЦ «ВИСЬ» 

потрапили в ТОП-10 кращих легкоатлетів України. Веніамін Кучеренко в номінації U-17 – 

друге місце, Олександр Касьян U-15 – четверта сходинка.  

В  серпні  2019 року на міському стадіоні «Колос» в місті Мала Виска відбулася 

обласна спартакіада на звання «Краще спортивне село Кіровоградщини-2019».    

Розвиток культури та туризму  

Культурне обслуговування Маловисківської  міської ради  здійснює відділ 

культури та туризму та 4 клубні заклади  : Олександрівський СБК, Паліївський СБК, 

Вишневський СК, Краснопільський СК  та   дитяча школа мистецтв. 

В  сільських клубних закладах   функціонує 13 клубних формувань,  з них 4 

любительські об’єднання,  9 аматорського мистецтва , в яких  задіяні 103 учасники. 

При відділі культури та туризму виконкому міської ради  функціонує  3 колективи : 

Молодіжна театральна студія «Респект», вокального співу « Viva mysik», любительське 

об’єднання «Зорі над Виссю». Важливою передумовою соціального та духовного 

розвитку, творчої реалізації особистості є доступність культурних надбань і культурних 

ресурсів. 



Станом  на  01.01.2020  року  відділом  культури  та  туризму  проведе-

но    61  масовий   захід   міського  рівня,  в  яких  взяли  участь  13520 глядачів.  На 

проведення заходів витрачено 184,1тис.грн , зокрема проведено наступні заходи:  

Фольклорне  свято « Масляна  прийшла» 

Урочистості  та  святковий  концерт до Міжнародного жіночого дня 8-е Березня; 

Урочистості  та  святковий  концерт  до  дня  Перемоги, автопробіг; 

Церемонія  нагородження «Молода  людина  року – 2019»; 

Театралізоване  дійство та  масове  гуляння   « Івана Купала »; 

Святковий  концерт  до  дня  Незалежності  України; 

Святковий  концерт  до  дня  міста; 

Міський  фестиваль «Каша – фест»; 

Святковий  концерт  до  дня  людей  похилого  віку; 

Урочистості  та  святковий  концерт  до  дня  Захисника  Вітчизни; 

Новорічні  віншування жителів  громади  та  інші. 

Соціально-культурна діяльність  бібліотек  полягає 

у  організації  та  проведенні  різноманітних  заходів, зокрема: годин  цікавої інформації, 

уроки – реквієми, виставки однієї  книги, історико – краєзнавчі години, 

книжкові  виставки, поетичні  години, диспути, літературні  години тощо. 

Загальна  кількість  користувачів  сільських  бібліотек  громади   - 875  осіб. 

Поповнились  фонди  сільських  бібліотек 

протягом  2019  року  на  903  примірники  книг  на  суму 94,2 тис. грн. 

Списання книжкового фонду відбулось  на 115 книг  на  суму 0,2 грн.  

  У   сільських клубних закладах   функціонує 19 клубних формувань,  з них 3 

любительські об’єднання , в яких задіяно  121 учасник. 

При відділі культури та туризму  функціонує  3 колективи : Молодіжна театральна 

студія «Респект», вокального співу « Viva mysik», любительське об’єднання «Зорі над 

Виссю». 

Протягом   2019 року  закладами  культури  проведено  116  культурно – 

масових заходів,  обслуговано  4000 чоловік.     Витрачено кошти  на суму 26,0 тис. грн.  

 Всі заходи спрямовані на утвердження патріотизму, духовності і моральності, 

формування національної свідомості населення шляхом відзначення державних свят, 

знаменних та пам’ятних дат з історії України . 

Маловисківська дитяча школа мистецтв  в 2019-2020 навчальному році   налічує 235 

учнів.  

Кількість дітей , які звільнені від  плати за навчання    складає 70 чол.,з них: 

на 100% звільнені від оплати 64 учні,6 учнів платять по 50 %. Відсоток обсягу плати за 

навчання у ДШМ в загальному обсязі видатків ДШМ – 14,6 

Витрати на навчання одного  учня, який отримує освіту у дитячій школі мистецтв за 

навчальний рік складають 13,5 тис.  грн.  

У 2019 році учні прийняли участь в 14 конкурсах різного рівня, отримали 63 

дипломи переможців за призові місця. 

Протягом 2019  року  у закладах  культури  громади  проведено  поточні  ремонти  

на  суму 76,9 тис. грн.: 

Олександрівський СБК  – 35,0 тис. грн. 

Дитяча школа мистецтв – 41,9 тис. грн.  

У  2019  році  по   закладам  культури  громади    придбано  апаратура для 

музичного супроводу на суму -  33,2 тис. грн.. , танцювальні туфлі на суму -10,8 тис. грн.., 

 тенісний стіл  на  суму -3,1 тис. грн., бензотрімер  на суму - 3,0 тис. грн. 

  На протипожежні заходи витрачено  1,8 тис. грн. 

Демографічна ситуація та робота з молоддю  
 



 Станом на 1 січня 2020  року чисельність  наявного населення по Маловисківській  

громаді  становила   13168  жителів. Загальне скорочення чисельності населення на 1 січня   

2020  року  склало 186  осіб.  Основним фактором зменшення чисельності населення в 

громаді , як і в цілому в області, є його природне скорочення. Кількість народжених  

складає 134  осіб.   Кількість померлих  387 особи          

У  2019  році службою у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради  

проводилася наступна робота: 

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

опинились в складних життєвих обставинах під час яких було обстежено, 159 сімей, з 

яких 11 сімей , у яких проживають 26 дітей , перебувають на обліку служби, як такі що 

опинились у складних життєвих обставинах. 

Протягом 2019  року проведено 13 засідань Комісії з прав захисту дітей 

виконавчого комітету міської ради де було розглянуто 39 питань та прийнятьо рішення 

виконавчого комітету  міської ради  щодо забезпечення  захисту прав дітей. 

Окрім цього  протягом року: 

– 4 дітей  вилучено із сімей де вбачалась загроза для життя та здоров,я; 

-3 батьків позбавлено батьківських прав відносно 6 дітей ; 

- 17 батькам винесено попередження за ухилення від виконання обов’язків у 

порядку ст..150,180 СКУ; 

- 9 батьків ініційовано притягнуто до відповідальності; 

-8 батьків  притягнуто до адміністративної відповідальності  за ухилення від 

виконання батьківських обов’язків у порядку ст.. 184 КУпАП; 

- 3 дітей до до влаштовано до ПС; 

- 4 дітей до ДБСТ; 

- 7 дітей, отримує статус дитини, яка постраждала в наслідок воєнних дій та 

конфліктів; 

- по 3 батькам  подано позовні заяви про позбавлення  батьківських прав відносно 3 

дітей по яким  проводиться судовий розгляд; 

- проведено 3 круглих столи з дітьми у навчальних закладах Маловисківськ5ої 

ОТГ. 

У 2019  році під час патрулювань, рейдових груп громадських місць та місць 

масового відпочинку людей у темний період доби виявлено  2  неповнолітніх, які 

перебували у темну пору доби без супроводу дорослих, вживали алкогольні напої, 

тютюнові вироби, порушували порядок та виражались нецензурною лайкою. 

Під час обстеження розважальних закладів: кафе-буру «Шанхай», кафе бару                     

«У Германа» «Вегас» неповнолітніх, малолітніх  протягом 2019 року, які перебували б у 

закладах без супроводу дорослих та вживали алкогольні напої не виявлено. 

В ході обстеження громадських місцях та місцях масового відпочинку людей складались 

відповідні акти за підписами членів рейдової групи. 

У 2019 році у дошкільних закладах та закладах освіти на території міської 

об’єднаної територіальної громади Службою, спільно з представниками відділу 

соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я виконавчого комітету міської 

ради, інспектором ювенальної превенції Маловисківського відділу поліції проведено 3  

заходи  профілактичного характеру, а саме, лекції, семінари, круглі столи, під час яких 

було показано соціальні ролики, слайди та звернуто увагу дітей, батьків та осіб, які 

представляють їх інтереси на основні права, обов’язки та інші питання щодо захисту 

дітей. 

 Окрім цього, у 2019 році Службою було проведено і організовано відпочинок та 

оздоровлення категорійних дітей згідно з міською Програмою оздоровлення і відпочинку 

дітей Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 – 2022 роки 

затвердженої рішенням сесії Маловисківської міської ради від 27 жовтня 2017 року, під 



реалізацію якої було виділено 199,9тис.грн. з міського бюджету з яких використано 

189,0тис.грн.  

 Оздоровлення та відпочинок дітей у 2019 році  проведено у стаціонарному  

дитячому оздоровчому закладі «Весна» у  селищі  Новопетрівка Бердянського району 

Запоріжської області, де було  оздоровлено  30 категорійних дітей  з яких 10 дітей, які 

мають статус дитини, позбавленої батьківського піклування , 6 дітей, які мають статус 

дитини- сиротини , 9 дітей  учасників АТО/ООС, 2 дітей  загиблих героїв Небесної сотні, 

1 дитина загиблого  учасника АТО , 2 дітей переселенців з  Луганської та Донецької 

областей. 

Соціальний захист населення незалежно  від соціального походження  або 

расової  приналежності, віку та статті 

Комунальне підприємство Маловисківський центр надання соціальних послуг  

надає соціальні послуги  послуги на території ОТГ. На сьогодні Центр надання соціальних 

послуг є практично єдиним постачальником соціальних послуг в Маловисківській громаді 

для певних категорій громадян, які потребують сторонньої допомоги – людей літнього 

віку та осіб з інвалідністю. Тому одним із важливих завдань у руслі реформи є 

інтегрований підхід покращення якості надання послуг 

Станом на 01.01.2020 року на обслуговуванні в комунальному підприємстві 

Маловисківський центр надання соціальних послуг перебуває 246 осіб та надаються 34 

види таких соціальних послуг: 

- приготування (допомога в приготуванні) їжі вдома, годування; 

- придбання та доставка товарів з магазину або ринку, медикаментів за кошти 

підопічного; 

- допомога у прибиранні приміщення; 

- оформлення документів на отримання субсидій, оплата житлово-комунальних 

послуг та інших видів соціальної допомоги, внесення платежів; 

- інші соціальні послуги..  

На сьогодні Центр надання соціальних послуг є практично єдиним постачальником 

соціальних послуг в Маловисківській громаді для певних категорій громадян, які 

потребують сторонньої допомоги – людей літнього віку та осіб з інвалідністю. Тому 

одним із важливих завдань у руслі реформи є інтегрований підхід покращення якості 

надання послуг 

Згідно запитів осіб, які перебувають на обслуговуванні надаються інші соціальні послуги  

відповідно до Державних стандартів. 

  Крім цього, комунальним підприємством Маловисківський центр надання 

соціальних послуг укладений Меморандум з районним громадським об”єднанням 

інвалідів «Розрада» щодо співпраці з питань соціального захисту осіб з інвалідністю та 

дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату. Враховуються 

рекомендації представників ГО при плануванні та реалізації надання соціальних послуг 

для категорії особи та діти з інвалідністю.   Відповідно до статуту комунального 

підприємства «Маловисківський центр надання соціальних послуг» передбачено надання 

соціальних послуг з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають 

порушення опорно-рухового апарату. З березня 2019 року надаються послуги соціального 

таксі. Станом на 01.01.2020 року надано 96 транспортних послуг. 

 У м.Мала Виска  на центральній площі міста встановлено контейнер для 

одягу, взуття та іграшок, які незатребувані у використанні жителів громади. КП 

Маловисківський центр надання соціальних послуг з липня поточного року щотижня 

проводить виїмку принесених речей, які не використовуються, і цим самим допомогає 

тим, хто їх потребує.           

 Бюджет загального фонду КП  у  2019  році  становив  2243,87 тис.грн., що на 

16 %  більше 2018 році (1930,4 тис. грн.). 



У 2019 році соціальними працівниками було надано 92,4 тис. послуг, що на 169 

послуг більше  в порівнянні з 2018 роком.  Отримсано коштів від наданих  послуг  82,6 

тис. грн , що на 19,0 тис. грн більше ніж у 2018 році. 

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

загальної кількості осіб, які знаходяться на обслуговуванні, 120 осіб мають вік понад 80 

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

обслуговуванні знаходиться 25 осіб із значно зниженою рухомую активністю та 

ліжкохворих, послуги яким надаються соціальними робітниками щоденно. 

За статусом: інвалідів війни - 2 особи, дітей війни 130 особи, ветеранів праці - 16 

осіб. За звітний період взято на обслуговування 38 одиноких та самотньо проживаючих 

непрацездатних громадян.  

Крім надання соціальних послуг до Дня Перемоги привітали ветеранів війни    та вручили 

продуктові набори.  

Відділом соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я проводився прийом 

документів  для призначення житлової субсидії в кількості - 1426 заяв; для призначення 

державних соціальних допомог в кількості – 706 заяв; 

 для призначення пільг в кількості – 245 заяв. 

Проведено  виплату матеріальної допомоги до дня вшанування учасників бойових 

дій на території інших держав – ветеранам Афганістану (15 лютого) в кількості – 54 заяви 

на суму 29,5 тис. грн.; на виплату допомоги ВПО в кількості – 1 заява на суму 0,8 тис.  

грн.; отримання одноразової допомоги громадянам, які виявили бажання проходити 

військову службу в ЗСУ та інших формуваннях за контрактом на суму 55,0  тис.  грн; 

 на виплату матеріальної допомоги до дня ліквідації аварії Чорнобильської катастрофи – 

98 заяв на суму – 23,7 тис.  грн;   виплати матеріальної допомоги до дня Перемоги в сумі 

3,0 тис.  грн;  виплати компенсації на житлово-комунальні послуги інвалідам  по зору в 

сумі – 12,0  тис.  грн;  виплати матеріальної допомоги інвалідам І групи, які користуються 

мережею Інтернет та пересуваються за допомогою технічних засобів реабілітації в сумі – 

8 ,8 тис. грн;  виплати матеріальної допомоги особам з інвалідністю, дітям інвалідам для 

відшкодування витрат на придбання технічних засобів  для використання в побутових 

умовах – 22,5  тис.  грн; компенсація згідно поданих підтверджуючих документів за проїзд 

до санаторно-курортного закладу ліквідаторів Чорнобильської катастрофи 3 особам на 

суму  0,9 тис. грн.; виплату матеріальної допомоги до Міжнародного дня осіб похилого 

віку 192 особам на суму 40 ,7 тис.  грн.;  виплата матеріальної документів до 

Міжнародного дня осіб з інвалідністю 198 особам на суму 60,9 9 тис.  грн.; виплату 

матеріальної допомоги до Дня Захисника України 90 особам на суму 60,5 тис.  грн. 

Проводився прийом документів та виплати компенсаційних коштів за пільговий 

проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян на приміських 

маршрутах на суму 85,8 тис.  грн., щомісячна стипендія інвалідам війни та учасникам 

бойових дій, яким виповнилося 90 років і більше на суму 10, 5 тис.  грн. 

Було здійснено оздоровлення 13 дітей пільгових категорій з обласного  бюджету.  

Функціонує опікунська рада щодо питань недієздатних осіб або осіб дієздатність 

яких обмежена.  З даних питань було зібрано 5 засіданнь опікунської ради. 

Фінансово- бюджетна політика та міжбюджетні відносини 

До міського бюджету за  2019  рік  надійшло 97 118,1 тис. грн. при запланованих 92 924,8 

тис. грн., або 104,5 % планових  призначень  (+ 4 194,4 тис. грн.) 

Доходи загального фонду склали 93 479,9 тис. грн.,або 103,3 %(+3 022,2 тис.грн) 

від  запланованих 90 457,7 тис. грн.  

Доходи спеціального фонду  склали 3 638,2 тис. грн. або 147,50%(+ 1 171,1 тис. 

грн..) від запланованих  2 467,1 тис. грн. 

Доходи загального фонду. 

Податкові надходження  склали  56 659,0 тис. грн.. або 105,3 % планових призначень 

(53 793,7 тис. грн.).  



Місцевих податків надійшло 19 422,6 тис. грн. при запланованих 18 361,6 тис. грн. 

або 105,8%. 

 - єдиний податок – 8 872,0 тис. грн..(з юридичних осіб – 278,6 тис. грн..; з фізичних 

осіб – 4 379,1 тис. грн..; з с/г товаровиробників,у яких частка с/г виробництва за 

попередній податковий рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – 4 214,3 тис. грн..); 

- земельний податок з юридичних осіб – 3 106,9 тис. грн..; 

- земельний податок з фізичних осіб – 1 627,9 тис. грн..; 

- орендна плата з юридичних осіб – 3 302,2 тис. грн..; 

- орендна плата з фізичних осіб – 2 033,6 тис. грн..; 

- податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки ,сплачений юридичними 

особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості – 3,4 тис. грн. ; 

- податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки,сплачений фізичними 

особами, які є власниками житлової нерухомості – 3,7 тис. грн. при запланованих 3,7 

тис. грн., виконання склало 100,0 %; 

- податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки,сплачений фізичними 

особами,які є власниками нежитлової нерухомості – 33,1 тис. грн. при запланованих 

33,1 тис. грн., виконання склало 100,0 %; 

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

юридичними особами,які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості – 396,1 тис. 

грн. при запланованих 387,6 тис. грн., виконання склало 102,1 %. 

Неподаткових надходжень надійшло 1833,5 тис. грн.. при запланованих 1 645,2 тис. 

грн.., або 111,5  

Інших неподаткових надходжень надійшло за кодом бюджетної класифікації доходів 

24060300 «Інші надходження» 140,8 тис. грн.  

Доходів від операцій з капіталом надійшло 0,4 тис. грн.., в тому числі коштів від 

реалізації безхазяйного майна,спадкового майна, майна, власники яких невідомі – 0,4 

тис. грн. при запланованих 0,4 тис. грн. 

Офіційних трансфертів до бюджету громади надійшло 34 986,9 тис. грн. при  

запланованих 35 018,4 тис. грн..(99,9%), в тому числі  освітньої субвенції – 19 569,8 

тис. грн..; медичної субвенції – 9 056,1 тис. грн., субвенції з державного бюджету  

місцевим бюджетам на формування інфраструктури – 1 957,3 тис. ;грн. субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 

особливими потребами – 247,7грн.,базової дотації  - 544,4 тис.грн. , додаткової 

дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 

2 870,7 тис. грн. та  субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної освіти 

«Нова українська школа» - 288,3 тис.грн.;субвенції з місцевого бюджету на 

реалізацію заходів, спрямованих на підвищення  якості освіти за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету  -53,7 тис.грн;субвенції  з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих  територій – 250,0 тис.грн.; субвенція з місцевого  за рахунок залишку 

коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного року – 149,0 

тис.грн. 

В 2019 році  міською радою ОТГ не приймались рішення про надання пільг зі сплати 

податків і зборів. 

До спеціального фонду надійшло 3 638,2 тис. грн. при запланованих 2 467,1 тис. грн 

(147,5%). 

Офіційних трансфертів до спеціального фонду бюджету громади не надходило. 

 З міського бюджету протягом  2019 року по загальному фонду проведено  касові 

видатки в обсязі 85 622,3 тис. грн., що  складає  96,8% до запланованого обсягу на 

вказаний період (план з урахуванням змін – 88 416,5 тис. грн.), по спеціальному 



фонду на  89,0% (план з урахуванням змін – 11 960,3 тис. грн.., касові видатки склали 

– 10 647,6 тис. грн.). 

Переважна частина коштів загального фонду спрямована на утримання соціально-

культурної сфери –  видатки склали  56 303,8 тис. грн.., питома вага складає  65,8% 

загального фонду, з них : 

по закладах освіти – 50 984,8 тис. грн., або 59,5 % видатків загального фонду, 

по закладах культури – 1 850,2 тис. грн. або 2,2 % видатків загального фонду,  

на соціальний захист  та соціальне забезпечення – 3 187,6 тис. грн., або 3,7% 

видатків загального фонду,  

на фізичну культуру і спорт – 281,2 тис. грн. або 0,3 % видатків загального фонду. 

В загальній сумі видатків  загального фонду  видатки по  захищених статтях 

склали 77 108,7 тис. грн.., або  90,1% видатків загального фонду, в т.ч.  

виплату заробітної плати з нарахуваннями –  50 058,7 тис. грн..; 

енергоносії –   6 207,6 тис. грн.; 

харчування та медикаменти –  1 822,6 тис. грн.; 

соціальне забезпечення – 628,2 тис. грн. 

трансферти іншим органам управління – 18 391,6 тис. грн.. 

Заборгованість по заробітній  платі з нарахуваннями станом на 1 січня 2020 року  

відсутня. 

В загальній сумі видатків  спеціального фонду 10 647,6  тис. грн. капітальні  

видатки склали    8 386,4 тис. грн.. або 78,8 % видатків спеціального фонду. 

На придбання обладнання і предметів довгострокового користування спрямовано 

3 579,7 тис. грн..; капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів – 313,0 тис. грн.;  

капітальний ремонт об’єктів – 943,9 тис. грн.; капітальні трансферти  – 3 549,7 тис. грн. 

Видатки бюджету розвитку  склали 7 192,7 тис.грн., а саме: капітальні видатки 

бюджетних установ-3 579,7 тис.грн.; будівництво- 313,0 тис.грн.;  капітальний ремонт – 

973,9 тис.грн.; капітальні трансферти -  3 549,7  тис.грн. 

Залишки  коштів  по загальному фонду міського бюджету, що  склались  на 01 

січня 2020 року , становлять 8 138,2 тис. грн. , в тому числі залишок коштів освітньої 

субвенції – 113,4. 

По спеціальному фонду міського бюджету залишки , що склались на 01 січня 2020 

року, склали  46,5  тис. грн. 

 По бюджетним установам дебіторська  заборгованість станом на 01.01.2020 

року відсутня, кредиторська заборгованість склала 0,06 тис. грн.  За спеціальним  

фондом кредиторська  та дебіторська заборгованості  відсутні. 

1 171,1тис.грн..) від запланованих  2 467,1 тис. грн. 

 

Цивільний захист та техногенна безпека 

Виконавчим комітетом Маловисківської міської ради  направлено листи 

керівникам потенційно небезпечних об’єктів, які  розташованих на території   міської 

ради, направлено листи з проханням надати копії номенклатур  об’єктового матеріального 

резерву, що передбачені на  потенційно небезпечних об’єктах, та інформацію щодо 

фактичного накопичення матеріального резерву на зазначених об’єктах; 

- надзвичайних ситуацій на території Маловисківської  ОТГ за січень – грудень 

2019 року  не було; 

-в засобах масової інформацій та на сайті міської ради розміщені матеріали про 

запобігання загибелі людей на водних об’єктах; 

- рішенням виконавчого комітету  № 40 від 14 лютого 2019 року створено робочу 

групу по відпрацюванню населених пунктів, та навчання населення діям у надзвичайних 

ситуаціях; 

- телевізор радіо відсутнє; 

 - протипожежне водопостачання в населених пунктах в належному стані. 



З метою недопущення пожеж на об'єктах комунальної власності прийнято рішення 

виконавчого комітету № 14 від 10 січня 2019 року «Про відповідальних осіб по пожежній 

безпеці на об'єктах комунальної власності міської ОТГ»,  прийнято рішення №26 від 10 

січня 2019 року «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту 

Маловисківської міської ради на 2019 рік та січень-лютий 2020 року». 

В січні та лютому 2019 року проведено засідання комісії ТЕБ та НС. В квітні 2019 

року проведена комплексна перевірка цивільного захисту на території Маловисківської 

ОТГ. 
 


