
 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  28  січня  2021 року                                                                                        № 181 

м. Мала Виска 

 

 

Про внесення змін до Програми проведення 

Конкурсу міні-проектів розвитку 

Маловисківської міської територіальної громади 

(бюджет участі) «Майбутнє громади в наших 

руках»  на 2020-2022 роки 

 

 

Відповідно до п.20 ст.3, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  з метою вирішення місцевих проблем соціально-економічного, культурного 

розвитку, для стимулювання громадської ініціативи  громадських організацій, об’єднань  

співвласників  багатоквартирних будинків для об’єднання трудових та фінансових 

ресурсів органів влади, самоорганізації, розвитку та розповсюдження позитивного досвіду 

серед мешканців територіальної громади, та в зв’язку з приєднанням  нових сільських 

територій  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення сесії міської ради № 879 від 28 листопада 2019 року «Про 

затвердження Програми проведення Конкурсу  міні-проектів  розвитку 

Маловисківської  об’єднаної територіальної громади (бюджет участі)  «Майбутнє 

громади в наших руках» на 2020-2022 роки  в частині : 

1.1.Маловисківська об’єднана територіальна громада замінити на                                       

Маловисківська територіальна громада ( по тексту); 

1.2.В пункті 10. Загальний обсяг фінансового ресурсу розділу І .Паспорт  

Програми.  

2021 рік - 600,0 тис. грн.; 2022 рік - 600,0 тис.грн; 

1.3.Пункт 5. Проведення оцінки соціально-ґендерного впливу заходів Програми 

викласти в такій   редакції: 

«На території Маловисківської міської  територіальної громади всього проживають 

15 325 особи в т.ч. 8645 осіб зайнятого населення та  4344 осіб пенсійного віку з 

них  6834 чоловіків і 8491 жінок. Програма  передбачає створення на території  

громади  механізму взаємодії виконавчих органів Маловисківської  міської ради та 

громадян в бюджетному процесі  із залученням всіх верств населення до процесу 

прийняття  рішень на місцевому рівні та розв’язанням найбільш нагальних проблем 

громади до участь в заходах, та забезпечить потреби  всіх цільових  груп  (як 

чоловіків  так і жінок) з  урахуванням  гендерної рівності та залученням уразливих 

груп населення: дітей віком від 6 до 18 років – 1863 чол; молодь віком від 18 до 35 

років – 3163 чол; дорослі віком від 35 – 60 років(і старші) – 9035 чол.  

Для місцевої влади реалізація  даної  Програми  забезпечить можливість  прямої 

комунікації з  мешканцями громади, створить  умови для  участі  всієї громади  в 



реалізації  управлінських рішень щодо розвитку міста, сільських населених 

пунктів, громади в цілому.      

2. Додатки 2-4 до Програми викласти в новій редакції (додаються).    

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради 

з питань: 

- фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва; 

- комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження 

та транспорту.  

 

 

 

Міський голова                                                                                                  Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 до Програми 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

 

№ 

№з/

п 

Завдання Зміст 

заходів 

Цільова 

група 

Термін 

виконання 

Виконавці Джерела 

фінансув

ання 

Обсяги фінансування по роках, тис. грн. Очікуваний 

результат 

 
1 рік       ІІ рік  ІІІ рік  всього 

1 

кв. 

 

 

2 

кв

. 

3 кв. 4 

кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

9 10 11 12 13 14 15 

1 Проведення  

інформаційної  

компанії 

Ознайомленн

я мешканців 

з 

основними 

положеннями 

,хронологією 

етапами і 

датами 

проведення 

заходів 

бюджету 

участі-

конкурсу 

міні проектів 

Маловисківс

ькоїміської 

ради. 

Розміщення 

бланку 

аплікаційної 

форми 

проекту в 

електронній 

версії на 

офіційному 

сайті 

Маловисківс

ької міської 

ради. 

Громадські 

організації, 

громадські 

активісти, 

підриємці, 

організації 

ТГ,ОСБББ, 

виконавчі 

органи 

міської ради 

Щорічно, 

протягом 

строку дії 

Програми 

Відділ  по 

зв’язках з 

громадські

стю,  

Відділ 

соціально-

економічно

го 

розвитку, 

інвестицій 

та 

проектної 

діяльності  

міської 

ради 

Фінансіва

ння не 

потребує 

       Очікуване 

виконання в 

повному  

обсязі 

2 Реєстрація  та 

прийом 

проектних 

пропозицій 

Здійснення  

реєстрації  

проектів. На 

он-лайн 

платформі 

Громадські 

організації, 

громадські 

активісти, 

підриємці, 

Щорічно, 

протягом 

строку дії 

Програми 

за окремим 

Відділ  

соціально-

економічно

го 

розвитку,ін

Фінансіва

ння не 

потребує 

       Очікуване 

виконання в 

повному  

обсязі 



«Громадськи

й проект» , 

що 

розміщена на 

офіційному 

сайті міської 

ради 

 

організації 

ТГ,ОСБББ, 

виконавчі 

органи 

міської ради 

ради. 

графіком вестицій та 

проектної 

діяльності 

міської 

ради 

3 Аналіз Проектів, 

підготовка до 

передачі на 

розгляд 

Організаційному 

комітету 

Заповнення 

«Бланків 

аналізу 

проектів», 

надання 

обґрунтовани

х 

рекомендацій 

щодо 

внесення 

проектів у 

бланк для 

голосування. 

Виконавчі 

органи 

міської ради 

Щорічно, 

протягом 

строку дії 

Програми 

за окремим 

графіком 

Відділ 

соціально-

економічно

го 

розвитку, 

інвестицій 

та  

проектної 

діяльності 

міської 

ради 

Фінансіва

ння не 

потребує 

       Очікуване 

виконання в 

повному  

обсязі 

4 Проведення 

засідання 

Організаційного 

комітету 

щодо 

затвердження 

списку проектів 

допущених до 

голосування та 

його 

оприлюднення 

Приймається 

рішення про 

відповідність 

проектної 

пропозиції 

вимогам 

положення, 

за 

результатами 

- 

приймається 

рішення, 

щодо 

включення 

проектних 

пропозицій в 

перелік для 

голосування 

Виконавчі 

органи 

міської ради 

Щорічно, 

протягом 

строку дії 

Програми 

за окремим 

графіком 

Члени  

Організацій

ного 

комітету 

Фінансіва

ння не 

потребує 

       Очікуване 

виконання в 

повному  

обсязі 

5 Період промоції 

та 

підготовки до 

процесу 

голосування 

Розміщення 

на 

офіційному 

сайті 

Маловисківс

ької міської 

ради  

Громадські 

організації, 

громадські 

активісти, 

підриємці, 

організації 

ТГ,ОСБББ, 

Щорічно, 

протягом 

строку дії 

Програми 

за окремим 

графіком 

Відділ  по 

зв’язках з 

громадські

стю,  

Відділ 

соціально-

економічно

Фінансіва

ння не 

потребує 

       Очікуване 

виконання в 

повному  

обсязі 



переліку 

проектів, 

відібраних до 

голосування. 

Опублікуван

ня переліку 

проектів 

відібраних до 

голосування 

в черговому 

номері 

бюлетня 

«Міські 

Вісті» 

Проведення 

публічного 

обговорення(

презентація) 

розробникам

и  

проектів . 

Організація 

друку бланку 

для 

голосування 

в бюлетні 

«Міські 

Вісті». 

Визначення 

та 

оприлюдненн

я пунктів для 

голосування(

старостинськ

і округи). 

виконавчі 

органи 

міської ради 

го 

розвитку, 

інвестицій 

та 

проектної 

діяльності  

міської 

ради 

6 Проведення  

голосування 

Організація 

доставка 

бюлетня 

«Міські  

Вісті» в 

кожен двір 

мешканцям 

громади. 

Організація 

проведення 

голосування 

Громадські 

організації, 

громадські 

активісти, 

підриємці, 

організації 

ТГ,ОСБББ, 

виконавчі 

органи 

міської ради 

Щорічно, 

протягом 

строку дії 

Програми 

за окремим 

графіком 

КП 

«Маловискі

вський 

центр 

надання 

соціальних 

послуг» 

Відділ по 

зв’язках з 

громадські

стю 

Фінансіва

ння не 

потребує 

       Очікуване 

виконання в 

повному  

обсязі 



в пунктах 

проведення 

голосування(

старостинськ

их округах) 

шляхом 

вибору 

проекту у 

бланку для 

голосування 

бюлетня 

«Міські 

Вісті» та он-

лайн 

Платформі 

«Громадськи

й проект» 

7 Підрахунок 

голосів, 

затвердження 

рейтингу 

проектів на 

засіданні 

Організаційного 

комітету, 

оприлюднення 

результатів 

Встановленн

я підсумків 

голосування 

шляхом 

підрахунку 

голосів, 

відданих 

за кожен 

проект, 

складання 

рейтингових 

списків та 

списків 

проектів-

переможців, 

розміщення 

їх на 

офіційному 

сайті 

Маловисківс

ької міської 

ради. 

Громадські 

організації, 

громадські 

активісти, 

підриємці, 

організації 

ТГ,ОСБББ, 

виконавчі 

органи 

міської ради 

Щорічно, 

протягом 

строку дії 

Програми 

за окремим 

графіком 

Члени  

Організацій

ного 

комітету 

Фінансіва

ння не 

потребує 

       Очікуване 

виконання в 

повному  

обсязі 

8 Затвердження 

Проектів 

переможців 

рішенням сесії 

міської ради 

Створення 

переліку 

проектів, 

рекомендова

них до 

фінансування

. Підготовка 

Виконавчі 

органи 

міської ради 

Щорічно, 

протягом 

строку дії 

Програми 

за окремим 

графіком 

Члени  

Організацій

ного 

комітету 

Фінансіва

ння не 

потребує 

       Очікуване 

виконання в 

повному  

обсязі 



та подання  

інформації 

до 

фінансового 

управління 

Маловисківс

ької міської 

ради, щодо 

переліку 

Проектів-

переможців. 

9 Фінансування 

проектів 

Підготовка 

та подання  

інформації 

до   

фінансового 

управління  

Маловисківс

ької міської 

ради, щодо 

переліку 

Проектів-

переможців. 

 Щорічно, 

протягом 

бюджетног

о року 

Члени  

Організацій

ного 

комітету 

Міський 

бюджет 

  300000,00  600 000,,0

0 

600 

000,00 

1 500 

000,00 

Очікуване 

виконання в 

повному  

обсязі 

10 Реалізація 

проектів 

Головні 

розпорядник

и та 

розпорядник

и бюджетних 

коштів 

забезпечують 

ефективне 

використання 

коштів, 

виділених на 

реалізацію 

проектів-

переможців,с

півпрацюючи 

протягом 

часу 

реалізації 

проекту з 

авторами. 

Громадські 

організації, 

громадські 

активісти, 

підриємці, 

Щорічно, 

протягом 

бюджетног

о року  

Головні 

розвпорядн

ики 

бюджетних 

коштів 

Фінансіва

ння не 

потребує 

        

11 Інформування  

завершення 

реалізації 

Організаційн

ий комітет 

оприлюднює 

організації 

ТГ,ОСБББ, 

виконавчі 

Щорічно, 

протягом 

30 днів 

Члени  

Організацій

ного 

Фінансіва

ння не 

потребує 

       Очікуване 

виконання в 

повному  



Проектів. інформацію 

головних 

розпорядникі

в бюджетних 

коштів про 

реалізацію 

проектних 

пропозицій 

та 

використання 

коштів 

пов’язаних з 

фінансування

м проектних 

заявок на 

офіційному 

сайті 

Маловискісь

кої міської 

ради. 

органи 

міської ради 
після їх 

реалізації 

комітету обсязі 

 



 

Додаток 3 до Програми 

 

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ 

№ 
з/п 

Назва 

показника 

Одиниц
я 

вимір
у 

Вихідні дані 

на початок 

дії програми 

І етап виконання програми 
II 

ета

п 

(20_

-20_ 

рок

и) 

III етап 

(20_-20_ 

роки) 

20 20   
рік 

2021    
рік 

2022           
рік 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 І. Показники затрат  

1 
Заходи з реалізації 

Програми 

тис.грн Х Х Х Х   

2 

Реалізація проектів-

переможців 

тис.грн    200,0 300,0 600,0 600,0   

 II Показники продукту  

1 

Кількість 

інформаційних 

заходів щодо 

ознайомлення 

жителів 

од.                 6 до 10 до 10 до 10   

2 

Кількість поданих 

Проектів 

од. 11 12 15 15   

3 

Проведення 

процедури  

голосування 

од. 1 1 1 1   

 III. Показники ефективності  

1 

Відсоток виконання 

проектів - 

переможців 

 % 100 100 100 100   

 IV Показники якості  

1 

Відсоток залучення 

жителів 

Маловисківської 

територіальної 

громади  до участі в 

Конкурсі (бюджеті 

участі) 

% 2,3 3 3 3   

                                                                                             

                                                                                        



 

                                                                                     Додаток 4 до Програми 

                РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

1.  

Обсяг коштів, що 

пропонується 

залучити на 

виконання Програми 

Етапи виконання програми Всього 

витрат на 

виконання 

Програми 

І II III 

2020 рік 2021 рік 2022 рік 
20- 

20 _  

роки 

20 - 

20 _  

роки 1 2 3 4 5 6 7 

Обсяг ресурсів, всього 

тис.грн, . 

у тому числі: 

300,0 600,0 600,0   1500,0 

державний бюджет - - - - - - 
міський  бюджет 300,0 600,0 600,0   1500,0 

кошти інших 

джерел 

- - - - - - 

Примітка: 

1. У випадку, якщо програма виконується в один етап, графи 5, 6 не заповнюєть 


