
   
УКРАЇНА  

МАЛОВИСКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА 

МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 СОРОК ДЕВ′ЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

 

від  28  грудня 2018 року                                                                                           № 1325 

м. Мала  Виска 

 

 

Про внесення змін до Програми розвитку 

комунального підприємства Мала Виска МКП на 

2018 – 2020 роки  

 

 

Керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  з метою 

фінансового забезпечення благоустрою населених пунктів території Маловисківської 

міської  ради Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Програми розвитку комунального підприємства Мала Виска МКП 

на 2018 – 2020 роки, виклавши її в такій редакції  (додається). 

2. Рішення міської ради від 27.10.2018 року № 739 «Про затвердження Програми 

розвитку комунального підприємства Мала Виска МКП на 2018 – 2020 роки», 

вважати таким, що втратило чинність. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань житлово – комунального господарства та комунальної власності 

(голова Бровченко О.Д.) та на першого заступника міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М. 

 

 

 

Міський голова                                                                                               Ю.Л.ГУЛЬДАС 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Маловисківської 

міської ради 

від  28 грудня 2018 року № 1322 

Секретар ради  

Л.А.ПОСТОЛЮК 

______________________ 

 

ПРОГРАМА   РОЗВИТКУ 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "МАЛА   ВИСКА  -  МКП" 

на   2018-2020р. 

 

1. З А Г А Л Ь Н І         П О Л О Ж  Е Н  Н  Я. 

Програма розвитку комунального підприємства "Мала Виска - МКП" розроблена   

відповідно  до  Програми розвитку ЖКГ Кіровоградської області . 

1.1. Комунальне підприємство «Мала Виска – МКП» є комунальною власністю 

Маловисківської об’єднаної територіальної  громади, створене на підставі рішення сесії 

Маловисківської міської ради від 20 січня 2012 року  № 242. 

1.2. Основною метою діяльності підприємства  є експлуатація та утримання 

об’єктів комунальної власності об’єднаної територіальної громади, забезпечення 

належного санітарного стану, благоустрій,  озеленення та обслуговування ліній 

електропередач нічного вуличного освітлення. 

1.3. Утримання і розвиток об’єктів благоустрою, в тому числі, санітарне утримання 

місць загального користування, прибирання снігу, боротьба з ожеледицею, встановлення 

та утримання дорожніх знаків, утримання та обслуговування доріг, які є комунальною 

власністю, утримання зелених насаджень, прибирання сміття та забезпечення належного 

санітарного стану території Маловисківської  об’єднаної територіальної громади, ремонт 

та технічне обслуговування вуличного освітлення, утримання та обслуговування полігону 

ТПВ,  кладовищ  та інше - виконується за рахунок фінансової підтримки підприємств на 

безповоротній основі, а також інших субсидій, які  надходять з міського бюджету. 

 

2.   М Е Т А    П Р О Г Р А М И. 

Програма спрямована для забезпечення належного санітарного стану та 

благоустрою Маловисківської об’єднаної територіальної громади, озеленення території,  

обслуговування вуличного нічного освітлення, благоустрою кладовищ, місць загального  

користування, обслуговування міського сміттєзвалища  та інше. 

                                                                                                                                 в тис. грн.. 

№ 

п/п 

Назва заходів 2019 рік 

2020-

2021 рр. 

1. Благоустрій міста 

- благоустрій клумб та утримання зелених  насаджень 

- поновлення дорожньої розмітки та 

нанесення розмітки пішохідних переходів, поновлення  

дорожніх  знаків 

- утримання об’єктів благоустрою (у т.ч. заробітна плата 

працівникам 2473,3 + ЄСВ 586,2) 

       -    дизельне паливо, бензин, олива     

3309,4 

20,0 

 

40,0 

 

3059,4 

 

271,0 

2. Благоустрій кладовищ 

утримання в належному стані території кладовища 
10,0 

 

3. 

Нічне вуличне освітлення 

- придбання матеріалів та стабільна експлуатація ЛЕП (лампочки, 
147,2 



 таймери, світильники, провід сип, ліхтарі, вул.. В.Чабана, 

Привокзальна, Українська та ін..) 

4. Кошти спів фінансування з Маловисківським РЦЗ на 

проведення громадських робіт  

- 8 чоловік х 7 місяців х (4173 (мін) + 283 (відпускні))= 249536 

грн. х 50%=  124768 ЄСВ 22% 54898 х 50%= 27449 

196,0 

5. Придбання бензопили   15,0 

6. Запчастини (до автотракторної техніки,шини,акумулятори ) 16,0 

7. Придбання бетонних виробів (на берегову зону, паркові 

фігури, бордюри, плитка) 

50,0 

8. Придбання матеріалів для благоустрою території (інвентар, 

фарби,  цемент, мілке кріпельне та нарізне знаряддя, та ін..) 

72,0 

9.  Придбання тримерів 35,0 

10. Придбання спецодягу працівникам 50,0 

11. Послуги по перевезенню будматеріалів, виплати по договорам 

ЦПХ по укладанню плітки 

50,0 

12. Створення «Зеленої бригади» 2 чол. Х 8 міс. Х(4173+283) = 

71296 грн. ЄСВ 22% 15685 грн.  

87,0 

  

РАЗОМ 

4118,6 

 

№ 

п/п 

Назва заходів 2019 рік 

2020-

2021 рр. 

1.  Внески до статутного капіталу субєктів господарювання  

-садовий пилосос,мийка керхер, шини до тракторів. 

 

 

100,0 

 

№ 

п/п 

Назва заходів 2019 рік 

2020-

2021 рр. 

1. Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 

-використання на утримання полігону сміттєзвалища 

(дизельне пальне) 

 

 

49,5 

 

3. ТЕХНІЧНИЙ      СТАН       ПІДПРИЄМСТВА. 

      Для благоустрою міста та наведенню  належного санітарного стану, підприємство 

забезпечене наступною  технікою: 

1. Трактор Т-16 –термін експлуатації  29 років 

         2.  Трактор ДТ-75- термін експлуатації 24 роки 

         3.  Трактор DW -354  термін експлуатації 5 роки 

          4.  Трактор ЮМЗ – 6  термін експлуатації 26 роки 

         5.  Автомобіль МШТС-3С (телескопічна вишка ) термін експлуатації 36 років,   

 6. Трактор МТЗ 82.1 (2017 року випуску)    

 7. Автомобіль FAW 1031 термін експлуатації 7 років 

 8. Трактор ДТЗ 5504 К 2018 року випуску                  

4. ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА. 

Підприємство зареєстроване як неприбуткова організація і повністю фінансується з 

міського бюджету. 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ    КОНТРОЛЮ   ЗА   ВИКОНАННЯМ   ПРОГРАМИ. 

Контроль за виконанням  Програми покладається на директора підприємства. 


