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Реалізація завдань та проектів Програми

ВСТУП
Програма економічного і соціального розвитку Маловисківської
міської
об’єднаної територіальної громади на 2021 рік розроблена відповідно до законів України
"Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України «Про добровільне об’єднання
територіальних громад», "Про засади державної регіональної політики" та "Про державне
прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України";
Порядку розроблення проектів прогнозних і програмних документів економічного і
соціального розвитку, Бюджетної декларації та державного бюджету, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 (із змінами), із
урахуванням: положень Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року № 695,
прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року № 671, Стратегії
розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки (далі – Стартегія – 2027), Плану
заходів на 2021-2023 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на
2021-2017 роки, затверджених рішенням обласної ради від 12 березня 2020 року № 743,
національної доповіді "Цілі сталого розвитку: Україна", підготовленої та адаптованої для
України у вересні 2017 року, та Глобальних цілей сталого розвитку до 2030 року,
схвалених 25 вересня 2015 року державами-членами Організації Обꞌєднаних Націй.
Підготовка проекту Програми здійснювалася
спільно з
структурними
підрозділами міської ради, рекомендацій Кіровоградської обласної державної
адміністрації .
На основі оцінки тенденцій розвитку та першочергових проблем у Програмі
визначено пріоритети соціально-економічного розвитку у 2021 році.
Одночасно встановлено завдання та розроблено конкретні заходи щодо реалізації
державної регіональної політики на території Міської об’єднаної територіальної громади
з урахуванням гендерних аспектів.
Програма передбачає концентрацію ресурсів на вирішення ключових проблем
розвитку громади , реалізацію перспективних проектів, економічних і соціальних заходів,
виконання яких сприятиме підвищенню якості життя населення різного віку, статі, місця
проживання та стану здоров’я,, подальшому поліпшенню інвестиційного клімату. Відбір
інвестиційних проектів здійснено з урахуванням їх значення та ефективності (бюджетної,
економічної, соціальної), обсягів та джерел фінансування, термінів реалізації та окупності,
характеру впливу на оточуюче середовище й інших параметрів.
Складовими частинами Програми на 2021 рік є завдання інших міських галузевих
програм, що спрямовані на вирішення нагальних проблем громади з урахуванням
гендерного аспекту. Виконавці заходів, передбачені Програмою, інформують про хід її
виконання управління економіки що півріччя до 1 серпня 2020 року та до 1 лютого 2021
року.
Узагальнену інформацію про хід та результати виконання Програми здійснюється двічі на
рік : за перше півріччя та за рік .

І. Аналіз поточної ситуації розвитку галузей за 9 місяців 2020 року
Протягом 9 місяців 2020 року органи місцевого самоврядування Маловисківської міської
об’єднаної територіальної громади працювали у напрямку вирішення нагальних економічних і
соціальних проблем та виконання напрямів Програми соціально-економічного розвитку відповідних
територій , які входять до складу Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади.
Завдяки спільним зусиллям вдалося досягти низки позитивних результатів.
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 інститутом
виготовленно генплан та проведено громадське
обговорення.
Для промоції інвестиційного потенціалу громади на офіційному сайті сформовано інвестиційні
пропозиції щодо об'єктів, ділянок, приміщень до яких може бути залучено інвестиції. Даний продукт надає
можливість інвестору самостійно ознайомитись з первинною інформацією про інвестиційний об'єкт чи
земельну ділянку, а також отримати максимальні дані про соціально-економічний та інвестиційний стан в
цілому.
Розроблено новий інвестиційний паспорт громади та розміщено на офіційному сайті.
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 2021 рік подано 2 проекти на загальну суму 32 368,7 тис. грн.. в т. ч. :
Капітальний ремонт будівлі Маловисківської ЗОШ № 3 І-ІІІ ст.. (утеплення фасадів,покрівлі,заміна
вікон та дверей) по вул..20 років Жовтня,3 м. Мала Виска Кіровоградської області.Коригування. на суму 11
155,24 тис. грн.
Капітальний ремонт дорожнього покриття вул..Центральна м. Мала Виска ( доріг комунального
значення) на територій Маловисківської ОТГ на суму 21 213,413 тис.
грн.
Проекти
оцінені
регіональною комісією з відбору проектів ДФРР і направлені на затвердження до міністерства розвитку
громад.
Виконавчим комітетом міської ради проводилася робота щодо отримання коштів субвенції з
державного бюджету на соціально - економічний розвиток території, а саме: направлено листи народному
депутату України Кузбиту Ю.М. від 10.01.2020 р. № 01-12/66, також листи були направлені голові
обласної ради та ОДА.
З метою отримання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми
«Спроможна школа для кращих результатів» виконавчим комітетом міської ради подано проектну заявку
на отримання коштів по проекту Капітальний ремонт будівлі Маловисківської ЗОШ № 3 І-ІІІ ст.. (утеплення
фасадів,покрівлі,заміна вікон та дверей) по вул..20 років Жовтня,3 м. Мала Виска Кіровоградської
області.Коригування.
на суму 11 155,24 тис. грн.
В рамках реалізації проектів міжнародної технічної допомоги Маловисківська міська об’єднана
територіальна громада відібрана до
участі у проекті DOBRE (Децентралізація приносить кращі
результати та ефективність).
В компоненті місцевого економічного розвитку реалізовано проект «Туристичний кластер
«Маєток поміщиків Кудашевих » - інновація економічного розвитку Маловисківської ОТГ» на суму 743,0
тис. в т.ч туалети модульні-75,0 тис. грн.. альтанки 5 шт на суму 260,0 тис.грн, ярмаркові кіоски 7 шт на
280,0 тис. грн. та ліхтарі паркові 8 шт на 128,0 тис. грн.. Також в рамках цього компоненту реалізовано
проект
«Залучення консультантів з розробки
проектів благоустрою громадських
просторів(плейсмейкінгу) на суму 94,8 тис. грн..
В рамках співпраці з Фундацією менеджерських ініціатив (Польща) Маловисківська міська рада
задекларувала участь у проектах «Сучасне управління комунальною сферою і охороною навколишнього
природього середовища в обєднаних громадах після реформи» та в проекті «Сучасна освіта- ключове
завдання об’єднаних громад».
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 1 жовтня 2020 року затверджено зі змінами план діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2020 рік в кількості 7 регуляторних актів та
прийнято 5 регуляторних актів .
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.
За 9 місяців 2020 року до Маловисківського міського бюджету ОТГ надійшло доходів у сумі 71483,8
тис. грн., з них:
• Податку та збору на доходи фізичних осіб - 24735,8 тис.грн.;
• Плати за землю- 6247,9 тис.грн;
• Єдиного податку- 5729,4 тис.грн;
• Субвенцій та дотацій з державного бюджету- 25960,3 тис.грн;
• Доходи спеціального фонду - 3136,3 тис.грн.
За вказаний період з Маловисківського міського бюджету ОТГ профінансовано видатків на
утримання бюджетних установ, здійснення заходів місцевих програм на загальну суму - 67858,9 тис.грн., із
яких спрямовано на :
• Заробітну плату з нарахуваннями - 43698,1 тис.грн.;
• Медикаменти та перев'язувальні матеріали- 0,5 тис.грн.;
• Продукти харчування - 443,6 тис. грн.;
• Оплата комунальних послуг та енергоносіїв- 2284,0 грн.;
• Трансферти населенню-389,1 тис.грн.;
• Капітальні витрати- 4085,3 грн.
Видаткова частина загального фондуМаловисківського міського бюджету ОТГ станом на 30 вересня
2020 року
по загальному фонду
склали 63551,8 тис. грн., що становить 70,8 % планових
призначень(89810,0 тис. грн.) в т.ч. :
- Державне управління- 8808,3 тис.грн (71,3%);
- Освіта -38866,1 тис.грн.(69,6 %);
- Соціальний захист і соціальне забезпечення- 2774,0 тис.грн(66,3%);
- Культура і мистецтво - 1676,9 тис.грн (75,3%);
- Фізична культура і спорт – 226,5 тис.грн. (44,7%);
- ЖКГ- 6053,4 тис.грн.(70,8%);
- Інші видатки – 951,5 тис.грн. (62,4%);
- Міжбюджетні трансферти- 4194,6 тис. грн. (90,7%).
Видатки по спецфонду(без власних надходжень бюджетних установ) склали 4307,1 тис. грн., що становить
54,7 % від планових призначень(7873,7 тис. грн.
.В сфері житлово-комунального господарства 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 та Вишневе, села Паліївка. Всього підприємство надає послуги по водопостачанню 3660
абонентам населення і 186 організаціям і підприємствам. Кількість абонентів постійно зростає. По
населенню установлено 3001 водолічильників, а це 82,0 відсотків.
На балансі підприємства знаходиться 67,0 кілометрів водопровідної мережі, з них 59,1 км збудованої
в період 1950-2004 роки, тому знос її складає 90%. 7,9 км збудовані з 2004 року, з них 4,2 км за рахунок
державного бюджету - це водопровід по вулицях 9 Травня, Льва Панкова, Молодіжній, Чехова та
Челюскіна. В 2016-2017 роках проведено реконструкцію 2-х км водопровідної мережі в с.Паліївка. В липні
2020 замінено 720 м водопроводу по вул..В.Винниченка.
Вода подається з 18 артезіанських свердловин ( в тому числі 7 резервних АС) та трьох шахтних
колодязів. Також на балансі підприємства є 12 водорозбірних башт з 1964 року та 2 резервуари по 100 м3.

Щоденно контролери займаються пломбуванням та перевіркою показників лічильників у споживачів
води, виявленням боржників, так як багато абонентів самостійно не знімають показники лічильників та не
вчасно проводять оплату, тим паче не відкривають двері, навіть якщо видно або чути що хазяї вдома. Серед
населення є значна заборгованість за водопостачання та водовідведення. Є проблема отримання цих боргів.
В 2020 році закінчується добудова водопровідної мережі по вул..Тобілевича, Осипенка, Матросова
м.Мала Виска, вул..Береговій с.Мануйлівка.
За 9 місяців 2020 року реалізовано води 122,3 тис.м3 на суму 2235,4 тис.грн.
Тариф за 1 м3 води встановлено в розмірі 18,28 грн. Рівень відшкодування тарифу за водопостачання
за 9 місяців 2020 року складає 86,6%.
Підприємство здійснює централізоване водовідведення та проводить очистку стічних вод на очисних
спорудах. Для цього стічні води по 11 вулицях по самотічному каналізаційному колектору збираються на
каналізаційній насосній станції і по напірному колектору довжиною 3,5 км (2 вітки колектора)
перекачуються на очисні споруди Загальна протяжність каналізаційної мережі складає 13,3 км.
Підприємство здійснює очистку стічних вод на очисних спорудах до повної біологічної очистки,
загальною потужністю 700 м3/добу.
За 9 місяців 2020 року пропущено стоків 36,2 тис.м3 води на суму 1307,8 тис.грн
Тариф за 1 м3 відведення стічних вод встановлено в розмірі 36,17 грн. Рівень відшкодування тарифу
за водовідведення складає 78,9%.
Підприємство здійснює збір та вивезення твердих побутових відходів спеціальним автомобілемсміттєвозом.
Комунальне підприємство 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.
Протягом 2 місяців були створені тимчасові робочі місця по виконанню громадських робіт. Спів
фінансування з районним центром зайнятості по оплаті праці громадських робіт склало 39,4 тис. грн.
Створено зелену бригаду для озеленення та догляду території ОТГ .
На протязі 9 місяців було закуплено тротуарну бруківку та бордюри на суму 195,0 тис. грн. Виконанні
роботи з укладання тротуарної бруківки на алеї від перехрестя вулиць Центральна та Київська в сторону
Містечкової (767,4 кв. м.) та міський парк, майданчик та алея по проекту Арт платформа створення
культурно комунікативного простору ( 149,5 кв.м.),зупинка біля міського парку відпочинку., с.Палівка зона
навколо меморіальної дошки загиблим учасникам АТО. Виплачено винагороду по договорам цивільноправового характеру в сумі 148,6 тис. грн.
Придбано суміш для грейдерування доріг 405 т. на суму 109,8 тис. грн. Грейдеровані
вул. Матросова, Осипенко, Коротченко, Б.Хмельницько, К.Лібнехта,
Шевченка, Дзержинского, Садова, Ленінградська, Пархоменка , Комсомольська Ватутіна, Гоголя,
Первомайська, пер Ватутіна ,Первомайський старостинський округ.
У весняно осінній період проводилися роботи по озелененню парка, клумб на території ОТГ, а саме:
насадження, догляд, обробка препаратами від шкідників та підживлення добривами на загальну суму 111,1
тис. грн. По вул. Велігіна розроблено клумби та озеленено. У міському парку проводилась висадка дерев в
кількості 120 шт. Біля маєтку Кудашевих розроблені клумби та висаджені квіти, установлені ковані лавки
в кількості 4 шт.та проведено освітлення.
Встановлено та замінено вуличні LED світильники по вул. Шевченка, Містечкова, Європейська,
Велігіна, Центральна, Мирна, пров. Велігіна, Привокзальна, пров. Професійний, Гоголя, Тобілевича,
Дзержинського, перехрестя вулиць Київська та Центральна.
Встановлені зупинки с. Паліївка 2 шт., Олександрівка 1 шт.
Розширено берегову зону відпочинку маєток Кудашевих, встановлено 4 альтанки та ятки для
роздрібної торгівлі.
Для ефективної і безперебійної роботи комунального підприємства були проведені закупівлі
господарських товарів, будівельних матеріалів, інвентарю, канцелярських товарів та інше на суму 408,5 тис.
грн., в.т.ч по території ОТГ с. Паліївка 33,4 тис.грн. с. Первомайське 8,1 тис.грн. с Олександрівка 54,9
тис.грн.
Постійно проводяться заходи по утриманню території полігону сміттєзвалища у належному
санітарному стані,упорядкування під’їзних шляхів. Для виконання робіт було закуплено дизельне паливо на
суму 15,2 тис. грн. Ліквідовано стихійні сміттєзвалища по вул. Воровського, вул. Ковтуна, вул. Калинова,
вул. Європейська та між вулицями Дзержинського і Піонерської.
Робітниками з благоустрою постійно проводяться роботи по прибиранню території громади ,
збирання сміття по зупинкам, розчищення тротуарів міста та парку від сміття та опалого листя, білування
дерев та бордюрів, косіння трави, наведення належного санітарного стану на кладовищах.
Здійснено реконструкцію та поточний ремонт пам’ятника загиблим воїнам.

Проведено поточні ремонти спецтехніки на суму 38,9 тис. грн.
На протиепідемічні заходи використані кошти в сумі 88,3 тис. грн. В період карантину проводились
дезинфікуючі заходи по території ОТГ.
Встановлено на могилах, де поховані учасники АТО флагштоки з державними прапорами на суму
16,7 тис. грн. Перераховані кошти на меморіальні дошки в сумі 20,0 тис. грн.
Для потреб бухгалтерії придбано комп’ютер на суму 12,0 тис. грн.
Придбано дитячі ігрові майданчики та тренажери на суму 141,6 тис грн. та установлені в
с.Олександрівка, та с.Первомайське. Для потреб підприємства придбано ручний інвентар на суму 139,8 тис.
грн., а саме ( газонокосарка, бензопила, всмоктуючий подрібнювач, подрібнювач гілок,
культиватор,бензоножиці.)
Розпочато реалізацію міні проектів.
Проведено поточний ремонт доріг на території громади на суму 1222,0 тис. грн.
В галузі соціального захисту населення здійснено наступні заходи: - Прийнято документи для
призначення житлової субсидії в кількості - 991 заява;
Прийнято документи для призначення державних соціальних допомог в кількості – 519 заяв;
Прийнято документи для призначення пільг в кількості – 186 заяв;
- Прийнято документи для призначення пільг у готівковій формі в кількості – 127 заяв;
Прийнято документи для отримання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги
пакунок малюка» в кількості – 3 заяви;
Прийнято документи для призначення допомоги на дітей фізичних осіб-підприємців, які обрали
спрощену систему оподаткування та належать до першої та другої групи платників єдиного податку в
кількості – 9 заяв;
Прийнято документи для відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років
«муніципальна няня» в кількості – 1 заява;
Проведений прийом документів та виплату матеріальної допомоги до дня вшанування
учасників бойових дій на території інших держав – воїнам-інтернаціоналістам (15 лютого) в кількості
– 62 заяви на суму 31 000,00 грн.;
Проведений прийом документів на виплату матеріальної допомоги ВПО в кількості – 2 заяви на
суму 1500,00 грн.;
Проведений прийом документів для отримання одноразової допомоги громадянам, які виявили
ажання проходити військову службу в ЗСУ та інших формуваннях за контрактом – 7 заяв на суму 35
00,00 грн;
Проведений прийом документів на виплату матеріальної допомоги до дня ліквідації аварії
орнобильської катастрофи – 85 заяв на суму 21 650,00 грн;
Проведений прийом документів для виплати матеріальної допомоги до дня Перемоги 2 заяви на
уму 2030,00 грн;
Щоквартально здійснюється виплата компенсації на житлово-комунальні послуги інвалідам по
ору 9 громадянам з початку року на суму 8 100,00 грн;
Щомісячно проводиться виплата матеріальної допомоги інвалідам І групи, які користуються
мережею Інтернет та пересуваються за допомогою технічних засобів реабілітації з початку року на
суму – 7 200,00грн;
Проведений прийом документів для виплати матеріальної допомоги особам з інвалідністю,
дітям інвалідам для відшкодування витрат на придбання технічних засобів для використання в
побутових умовах з початку року на суму 11 780,30 грн.
Щомісячно проводилась виплата стипендії інвалідам війни та учасникам бойових дій яким
виповнилося 90 років і більше з початку року на суму 4275,00 грн.
Проведений прийом документів на виплату матеріальної допомоги до Міжнародного дня осіб
похилого віку – 293 заяви на суму 62 455,00 грн
Проводився прийом документів та виплати компенсаційних коштів за пільговий проїзд
автомобільним транспортом окремим категоріям громадян на приміських маршрутах з початку року
відшкодовано – 301 громадянину на суму 32 606,83 грн.
Проводилися обстеження житлово-побутових умов громадян, які звертаються за призначенням
житлових субсидій та державних допомог в результаті яких було складено 98 актів.
Функціонує опікунська рада щодо питань недієздатних осіб або осіб дієздатність яких
обмежена. З даних питань два рази було зібрано засідання опікунської ради.
Проводяться роз’яснення по збору документів та надається клопотання для оформлення осіб до
будинку-інтернат.
Відділом соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я постійно проводиться
роз’яснювальна робота, розміщуються роз’яснення на сайті міської ради та здійснюється постійне

оновлення інформаційних стендів у відповідності до змін в законодавстві в галузі соціального захисту.
Прийняті документи для призначення державних соціальних допомог відділом передається до
управління соціального захисту населення Маловисківської РДА. Після опрацювання заяв УСЗН
відділом громадянам видаються повідомлення про призначення житлової субсидії та державних
допомог. З 12 серпня 2019 року у відділі встановлено Інтегровану Інформаційну Систему «Соціальна
громада» за допомогою якої проводиться електронний документообіг з УСЗН. Протягом 2020 року з
використанням ПК «Соціальна громада» було передано до УСЗН 1338 заяв.
В квітні – травні 2020 року були залучені до забезпечення громадян похилого віку та осіб з
інвалідністю продуктовими наборами для запобігання вірогідності захворювання громадян похилого
віку на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS- CoV-2.
Основними напрямками роботи на 2021 рік є реалізація в повному обсязі затверджених програм
та запланованих заходів. Удосконалити надання послуг для більшого охоплення громадян, які
потребують підтримки. Проведення розширеної інформаційно-роз’яснювальної роботи для
роботодавців з приводу не допущення порушень законодавства для запобігання порушення прав
працюючих громадян. Програми спрямовані на забезпечення всебічної підтримки з боку місцевої
влади та суспільства малозабезпечених категорій громадян, громадян, які потрапили в складні життєві
обставини, громадян з обмеженими фізичними можливостями та зниження рівня бідності. Також
важливим є надання допомоги жителям громади в можливості добратися з старостинських округів до
центру громади для вирішення нагальних потреб, що планується реалізацією програми з надання
компенсації за проїзд.
Станом на 01.10.2020 року надано 47699 соціальних послуг, а саме: 8073 підготовки продуктів
для приготування їжі, 3233 доставки води, 8603 прибирання житла, 830 розпалювань печей, 28 доставка
палива за рахунок підопічного, 3365 піднесення дров і вугілля, 2690 прополка бурянів, розчистка снігу,
8850 придбання продуктів, медикаментів, 2070 приготування їжі, 310 годувань ліжко-хворих, 923 надання
допомог в оплаті комунальних послуг, 100 надання допомог в оформленні документів, 31 представництв
інтересів в органах державної влади, 2675 замін натільної-постільної білизни, 1454 допомог при купанні,
митті голови, розчісуванні волосся, підрізанні нігтів, 1272 посадки, прополки городу, 20 забезпечень
супроводження, 93 організації надання консультацій лікарями, 1466 прання білизни та одягу, 1581 інші
послуги. Сума платних послуг з початку року склала 42,7 тис. грн.
Маловисківська ОТГ однією із перших отримала від держави спеціально обладнане авто для
перевезення осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату. Тому з 01.04.2019 року для таких
осіб стали доступними послуги перевезення. Станом на 01.10.2020 року послуга перевезення надана 134
особам.
На сьогоднішній день контейнер для одягу, взуття та іграшок, які незатребувані у використанні
жителів громади використовуються, і цим самим допомогає малозабезпеченим та незахищеним верствам
населення.
З січня по вересень 2020 року проведено 67 профілактичних заходів (рейдів),
«Діти, вулиці»,
«Вокзал» щодо виявлення сімей та дітей, які опинились в складних життєвих обставинах та виявлення
малолітніх, неповнолітніх дітей у вечірній, нічний час в громадських місцях без супроводу дорослих та
таких, що вживають алкогольні напої, наркотичні речовини, їх аналоги та прекурсори. Під час заходів
(рейдів) було обстежено,
99 сім’ї, з яких 52 сім’ї у яких виховується 45 дітей, перебувають на обліку
Служби, як такі що опинились у складних життєвих обставинах.
Під час проведення перевірок сімей, які перебувають на обліку Служби, як такі, що опинились у
складних життєвих обставинах, складено 45 акти обстежень умов проживання та було оголошено 9
попереджень батькам за неналежне виконання батьківських обов’язків, 6 батьків - було притягнуто до
адміністративної відповідальності.
Протягом 9 місяців 2020 року проведено 8 засідань Комісії з прав захисту дітей виконавчого
комітету міської ради де було розглянуто 45 питань.
Протягом 9 місяців 2020 року під час 5 рейдів (патрулювань), рейдових груп громадських місць та
місць масового відпочинку людей у темний період доби
неповнолітніх, які перебували у темну
пору доби без супроводу дорослих, вживали алкогольні напої, тютюнові вироби, порушували порядок та
виражались нецензурною лайкою - не виявлено.
Під час обстеження розважальних закладів: кафе-бару «Шанхай», кафе бару
«У
Германа», «Вегас», неповнолітніх, малолітніх, 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.
За 9 місяців 2020 року, на території Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади
неповнолітніх, які скоїли ряд злочинів не виявлено.

Також з початку 2020 року, Службою було виготовлено 5 інформаційних буклетів за темами: «З
турботою про дітей», «Дитинство без насилля», «Великі права маленької дитини в Конвенції ООН про
права дитини», «Патронат над дитиною», «Сім порад захисту від коронавірусної інфекції для сімей, які
виховують дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».
В Маловисківській ОТГ забезпечено сталий розвиток освітньої галузі відповідно до потреб
територіальної громади.
Комплексна Програма розвитку освіти Маловисківської міської територіальної громади на 2020 рік
прийнята 12.12.2020 року
На території Маловисківської ОТГ функціонує 5 закладів загальної середньої освіти, в яких
здобувають освіту 1366 учнів у 71 класі (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. Маловисківської ОТГ.
Харчоблоків – 4 (Маловисківська гімназія забезпечена буфетною продукцією). З міського бюджету
виділено на харчування учнів 1-4 класів та пільгових категорій, на 2020 р. – 1377,3 тис.грн. Денна вартість
харчування за кошти загального фонду – 12,5 грн. Станом на березень 2020 року у закладах загальної
середньої освіти гарячим харчуванням охоплено 619 учнів 1-4 класів (100%), з них 78 – пільгових категорій
та 376 учнів 5-11 класів, з них – 39 пільгових категорій. Середній показник виконання норм харчування у
закладах загальної середньої освіти становить 78 %.
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.
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. 856 учнів користується гарячим харчуванням, з
них 822 – безплатно.
На території Маловисківської ОТГ функціонує Маловисківський ДЮЦ «Вись». У закладі функціонує 18
гуртків, де навчаються 467 учнів. Гурткова робота закладу організована за напрямками позашкільної освіти:
декоративно-ужитковий; художньо-естетичний; гуманітарний; спортивний; науково-технічний; екологонатуралістичний; туристично-краєзнавчий.
В результаті проведення комплексного вивчення стану охорони праці та безпеки життєдіяльності з
питань збереження життя і здоров’я здобувачів освіти у 2019/2020 навчальному році виявлено, що робота в
закладах освіти організована та спрямована на профілактику випадків травматизму, забезпечення здорових,
нешкідливих умов праці та покращення існуючого рівня охорони праці.
З метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу учнів Маловисківської громади,
збереження і розвитку інтелектуального потенціалу суспільства у 2020 році проведено І (шкільний) та ІІ (на
рівні громади) етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та забезпечено підготовку
і участь переможців у ІІІ (обласному) етапі.
Для забезпечення високої якості проведення І та ІІ етапів олімпіад у 2019/2020 навчальному році
відділом освіти, молоді та спорту вжито відповідні організаційні заходи.
За підсумками навчального року, у рамках заходів, присвячених Дню захисту дітей визначено 9
претендентів на виплату міських премій призерам ІІ-IV етапів Всеукраїнський учнівських олімпіад з
базових навчальних предметів (олімпіад) та ІІ-ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук України учнів закладів загальної середньої освіти.
За програмою «Нова Українська школа» придбано меблі та обладнання на суму 318,9 тис. грн.. в
т. ч. : ЗОШ- №3- 135,0 тис.грн, ЗОШ №4 – 115,6 тис.грн, Паліївський НВК – 48,0 тис. грн.,
Олександрівський НВК- 20,3 тис.грн.
За програмсою «Інклюзія» витрачено кошти в сумі 36,7 тис.грн.
Проведено поточних ремонтів на суму 451,2 тис. грн. в т. ч. : ЗОШ- №3- 129,9 тис.грн, гімназія39,3 тис. грн.. Паліївський НВК – 3,7 тис. грн., Олександрівський НВК- 174,6 тис.грн. ДНЗ «Ромашка»93,8 тиис.грн, ДНЗ «Веселка»- 6,9 тис. грн.,ДЮЦ «Вись»-3,0 тис.грн.
Для виконання заходів забезпечення пожежної безпеки на 2020 рік заплановано 202,0 тис. грн.
Станом на 01.10. використано 161 ,0 тис. грн.
Для покращення матеріально- технічної бази закладів освіти було придбано меблів на суму – 121,2
тис. грн. та матеріали та обладнання на суму – 289,4 тис.грн., придбано танцювальні та новорічні
костюми -22,0 тис. грн., придбано засобів особистого захисту - 61,0 тис. грн.
Відділом культури та туризму на 01.10.2020 року організовано та проведено 23 масових заходи
міського рівня, в яких взяли участь 7070 глядачів. На проведення заходів витрачено 151,3 грн.
Відділом культури та туризму організовувались та проводились слідуючі масові заходи:
Новорічні віншування жителів громади та інші.
Фольклорне свято Масляної.

Урочистості та святковий концерт до Міжнародного жіночого дня 8-е Березня;
Церемонія нагородження «Молода людина року – 2020»;
5-та річниця молодіжного театру малих форм «РеSпект»;
День міста;
Участь у «АгроЕкспо – 2020» та інші.
Організовано та проведено сільськими закладами культури заходи до державних
свят, тематичні години, дні сіл громади - 38, в яких взяли участь 777 глядачів.
Заклади культури Маловисківської об’єднаної територіальної громади поповнювали матеріально –
технічну базу
- дитяча школа мистецтв ( поточний ремонт) – 7,0 грн. ,ремонт електромережі – Вишневський сільський
клуб – 8,5 грн., Краснопільський сільський клуб – 8,0 грн.;
- ремонт системи водяного опалення у Олександрівському сільському будинку культури – 7,0 грн.
Придбано протягом дев’яти місяців 2020 року на загальну суму 203,2 грн.:
- сценічні костюми – 62,0 грн..;
- музична апаратура – 26,2 грн.;
- намет туристичний – 1,8 грн..;
- банер – 25,0 грн.;
- сценічне взуття чоловіче та жіноче - 36,2 грн.;
- електричне устаткування – 19,0 грн.;
- одяг сцени для Вишневського сільського клубу - 1,7 грн.;
- канцелярські та господарчі товари – 31,1 грн.
На протипожежні заходи витрачено 10,8 грн.
Основні завдання сільських бібліотек – виконання просвітницької функції, будучи інформаційно –
дозвіллєвим центром сільської громади. Загальна кількість користувачів сільських бібліотек громади
- 875 осіб. За 2020 року – 826. Загальне відвідування користувачами бібліотек громади за 9 місяців 2020
року - 3086. Бібліотечний фонд складає 33529 примірників книг на суму 224,0 грн, що дає змогу
популяризувати і розкривати через книгу історичну та культурну спадщини українського народу.
Пріоритетним напрямком вважається робота з дітьми та молоддю. Поповнились фонди сільських
бібліотек протягом дев’яти місяців 2020 року на 373 примірники книг на суму 45,8 грн. Списання
книжкового фонду не відбувалось.
Кількість виданих книг за 9 місяців 2020 року - 10790.
Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника
попереднього
періоду
39
%.
Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника
попереднього періоду – 61,6 % .
У підпорядкування відділу культури та туризму Маловисківської ОТГ є 5 сільських клубних
закладів : Олександрівський сільський будинок культури, Паліївський сільський будинок культури,
Первомайський сільський будинок культури, Вишневський сільський клуб, Краснопільський сільський
клуб
.В сільських клубних закладах функціонує 19 клубних формувань, з них 3 любительські
об’єднання, , в яких задіяно 121учасник.
При відділі культури та туризму функціонує 2 колективи : молодіжний театр малих форм «Респект»,
вокальний колектив «Співучі серця».
Протягом 9 місяців 2020 року закладами культури проведено 38 культурно–масових заходів,
обслуговано 777 чоловік.
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 - це спеціалізований мистецький навчальний заклад, заснований
в 1967 році як музична школа. В 1990 році реорганізована в дитячу школу мистецтв.З 2016 року заклад
підпорядковано Маловисківській міській раді. Школа являється методичним центром в регіоні. Школа має
три відділи: фортепіанний, народних інструментів та мистецько-теоретичний.В школі працює 18 викладачів
(з них один -сумісник).
Діти навчаються в класах фортепіано, синтезатора, баяна, акордеона, гітари, духових, ударних інструментів,
сольного співу, хореографії, театрального та образотворчого мистецтва.
Учнівський контингент у 2020 -2021 навчальному році - 235.
Кількість учнів пільгових категорій складає 68 чол.,з них:
на 100% звільнені від оплати 59 учні,
9 учнів платять по 50%.
Кількість учнів на одну педагогічну ставку - 9 чоловік (18 годин).
Кількість діто – днів – 32900.

Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у дитячій школі мистецтв складають 13868 грн.
Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у ДШМ у плановому періоді відповідно
до фактичного показника попереднього періоду не збільшилась.
Відсоток обсягу плати за навчання у ДШМ в загальному обсязі видатків ДШМ – 14,6 . Придбано
комп’ютерну техніку та музичні інструменти на суму 37,0 тис.грн.
ІІ. Мета та завдання програми
Метою розробки Програми є забезпечення активізації економічної діяльності, сприяння вирішенню
гострих соціальних проблем населення громади за рахунок пожвавлення інвестиційної діяльності, розвитку
малого та середнього бізнесу, спрямування зусиль на розв’язання існуючих проблемних питань у розвитку
різних галузей та сфер діяльності, ефективного використання внутрішніх і зовнішніх можливостей громади
.
Основними пріоритетними завданнями Програми на 2021 рік є:
 утворення нових видів господарської діяльності з метою забезпечення зайнятості працездатного
населення міста;
 створення позитивно інвестиційного клімату;
 енергозбереження і енергетичні ресурси;
 забезпечення населення міста якісною питною водою, проведення будівництва, реконструкції та
модернізації систем водопостачання та водовідведення;
 забезпечення належного санітарного стану та благоустрою міста, освітлення, озеленення території,
утримання вулично-дорожньої мережі в належному стані, ремонт існуючих та будівництво нових
доріг та тротуарів;
 реконструкція існуючих фізично зношених об’єктів з продовженням їх ресурсу, впровадження
заходів по підвищенню економічних і екологічних показників об’єктів житлової сфери;
 поліпшення матеріально-технічного, науково-методичного забезпечення дошкільних навчальних
закладів;
 розвиток та вдосконалення торгівельної мережі;
 поліпшення та капітальний ремонт матеріально-технічної бази закладів освіти,культури та спорту;
 покращення екологічного стану навколишнього природного середовища, зниження впливу
забруднення навколишнього природного середовища на здоров’я населення;
 врегулювання земельних відносин на території міської ради;
 сприяння реалізації проектів за пріоритетними напрямками інноваційної діяльності, запозичення
досвіду розбудови громади міста завдяки участі у міжнародних програмах та розбудові зв’язків з
містами-побратимами, членство в Асоціації міст України.
Досягнення запланованих завдань передбачається здійснювати шляхом виконання місцевих
програм, розробка, затвердження та внесення змін до яких проводитиметься виключно з дотриманням
вимог Бюджетного кодексу України, чинних законодавчих і нормативно-правових актів.
ІІІ. Пріоритетні напрямки розвитку у 2021 році
1.Економічний розвиток
3.1.1. Формування конкурентного середовища громади
Основні завдання та заходи :
сприяння ефективному розвитку конкурентних відносин,
конкурентоспроможності суб'єктів господарювання громади ;
здійснення контролю за дотриманням суб'єктами господарювання та
місцевими органами виконавчої влади законодавства про захист економічної
використання системи електронних закупівель "PROZORO" під час
здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти;
забезпечення надання державної допомоги суб'єктам господарювання
виключно з дотриманням вимог Закону України "Про державну допомогу
суб'єктам господарювання" та нормативно-правових актів, які видані відповідно
до Закону.
Очікувані результати:
підвищення економічної активності суб'єктів підприємницької діяльності
задля забезпечення економічного зростання,
відсутність будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив
на конкуренцію.

конкуренції;

3.1.2 Розвиток підприємництва
Основні завдання та заходи:
забезпечення конструктивного діалогу між бізнесом і владою;
залучення представників підприємницьких структур, громадських
організацій підприємців до обговорення чинних та проектів нормативно
правових актів (регуляторних актів) у сфері господарської діяльності;
стимулювання розвитку підприємницької діяльності шляхом надання
фінансово-кредитної підтримки суб'єктам підприємництва через
Регіональний
фонд підтримки
підприємництва в області; сприяння розвитку самозайнятості та підприємницької ініціативи серед
населення;
підвищення поінформованості суб'єктами малого і середнього підприємництва про можливості участі у
державних програмах "Доступні кредити "5-7-9", програми Європейського Союзу "Horizon Europe"
реалізація заходів регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва у Кіровоградській
області ; проведення тренінгів, які спрямовані на підвищення спроможності бізнесу виходити на нові ринки;
розробка Програми розвитку малого та середнього підприємництва у Маловисківській ОТГ на 2021-2023
роки.
Очікувані результати :
створення сприятливих умов для започаткування нових та розвитку існуючих малих та середніх
підприємств – місцевих товаровиробників;
створення нових робочих місць; розширення фінансово-кредитної та інформаційно-консультативної
підтримки суб'єктів малого та середнього підприємництва.
3.1.3 Інвестиційна діяльність
Основні завдання та заходи :
промоція інвестиційних можливостей громади ;
презентація економічного та інвестиційного потенціалу громади на всеукраїнських виставках, ярмарках,
форумах;
актуалізація бази інвестиційних пропозицій (вільні земельні ділянки типу greenfield та виробничі
приміщення типу brownfield) та їх промоція;
надання інформаційних та промо-матеріалів, буклетів із висвітлення інвестиційної привабливості
Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади; організація та проведення навчань для бізнесу
щодо підготовки інвестиційних проектів та пошуку інвестора;
залучення коштів ДФРР на реалізацію проектів регіонального розвитку громади
(на умовах
співфінансування) для покращення інвестиційної привабливості територій;
залучення фінансових ресурсів місцевих бюджетів для забезпечення співфінансування проектів, що
реалізовуватимуться за рахунок коштів ДФРР та інших не заборонених законодавством джерел.
Очікувані результати :
Оновлення інвестиційного паспорту, оновлення інформації про інвестиційні пропозиції громади
;презентації інвестиційного
потенціалу міста; проведення зустрічей з діючими та потенційними
інвесторами щодо питань розвитку їх бізнесу, впровадження інвестиційних проектів.
3.1.4.Культура та туризм
Основні завдання та заходи :
збереження місцевих традицій, розвиток української культури; збереження мережі закладів культури,
мистецтва, об’єктів культурної спадщини;
забезпечення доступу громадян до надбань національної та світової культури, створення умов для їх
активної участі в художній творчості; збереження функціонування творчих колективів, покращення стану
та інфраструктури рекреаційних зон; розвиток туристичних об’єктів, туристична промоція громади;
проведення на сучасному інформаційному рівні паспортизації об’єктів культурної спадщини ; проведення
культурно- мистецьких заходів , свят та фестивалів.
Забезпечення сільських бібліотек науково-популярними виданнями , кращих зразків класичної та
сучасної української і світової літератури, придбання видань історико-краєзнавчого характеру; розбудова
та облаштування туристичної інфраструктури на туристичних об’єктах громади ; проведення презентацій
туристичного потенціалу м. Мала Виска та сільських територій; участь делегацій
громади
в
спеціалізованих виставках та презентаціях; підтримка та сприяння в проведенні фестивалів у громаді;
виготовлення та придбання сувенірної продукції і презентаційних матеріалів про туристичний потенціал
громади; здійснення промоції: туристичних маршрутів; туристичних та культурних об’єктів міста.
Очікувані результати :

збереження історико-культурних цінностей; задоволення в повному обсязі культурних потреб населення
громади ; створення облікової документації на об’єкти культурної спадщини; задоволення в повному обсязі
культурних потреб населення міста; організація та проведення свят та фестивалів ; випуск промоційних та
інформаційних матеріалів про туристичні об’єкти міста; участь у регіональних туристичних форумах та
фестивалях .
3.1.5.Транспортна інфраструктура
Основні завдання та заходи :
збереження існуючої мережі доріг комунальної власності у Маловисківській громаді, розбудова і
модернізація транспортної інфраструктури та забезпечення безпечних умов руху та
підвищення
комфортності; облаштування, будівництво та реконструкція зупинок громадського транспорту; утримання ,
капітальний
та поточний ремонт доріг комунальної власності; виконання комплексу заходів з
встановлення та заміни дорожніх знаків, улаштування дорожньої розмітки, ремонт дорожнього
огородження.
Очікувані результати :
забезпечення та створення належних умов щодо безпеки дорожнього руху; забезпечення доступності осіб з
обмеженими можливостями до транспорту та транспортної інфраструктури міста; поліпшення та
збереження існуючої мережі доріг комунальної власності у громаді, своєчасне виконання робіт з ремонту і
експлуатаційного утримання;
проведення поточного ямкового ремонту доріг, проведення грейдерування та підсипка - вулиць і доріг
громади.
3.1.6 .Житлово-комунальне господарство
Основні завдання та заходи :
забезпечення населення та господарського комплексу міста якісними послугами підприємств
житлово-комунального господарства; ефективне використання енергоносіїв та інших ресурсів, зниження
енергоємності виробництва; забезпечення ефективного функціонування всіх об’єктів житлово комунального господарства міста, підприємств і організацій різних форм власності; залучення інвестицій в
галузь житлово-комунального господарства; проведення модернізації та технічного переоснащення
підприємств житлово-комунального господарства; забезпечення прозорості у прийнятті рішень щодо
реформування житлово- комунального господарства, розвитку комунальних послуг та встановлення
тарифів на них; удосконалення наданих комунальних послуг;
підвищення ефективності використання енергоносіїв та інших ресурсів, зниження енергоємності
виробництва;
реалізація проектів у сфері благоустрою та комунального обслуговування; зміцнення
матеріально - технічної бази комунальних підприємств, реалізація проектів у сфері
водопостачання та водовідведення;
рекультивація полігону твердих побутових відходів; будівництво та
реконструкція нічного вуличного освітлення ,благоустрій та озеленення
території громади.
3.1.7 Бюджетна політика
Основні завдання та заходи :
Впровадження програмно- цільового методу в бюджетному процесі та гендерно-орієнтовного
бюджетування враховуючи при формуванні бюджету потреби
дітей, чоловіків та жінок і осіб з
інвалідністю;
забезпечення стабільного наповнення міського бюджету;
збалансування місцевого бюджету з метою забезпечення своєчасного фінансування заробітної плати
та інших соціальних виплат населенню;
соціальна підтримка малозахищених верств населення, забезпечення соціально-орієнтованого
розподілу фінансових ресурсів бюджету.
підвищення рівня взаємодії органу місцевого самоврядування з органами фіскальної служби щодо
протидії мінімізації сплати податків, посилення контролю за повнотою сплати податків, зборів та платежів
до бюджету; забезпечення своєчасної та повної виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери з
урахуванням державних і галузевих норм та гарантій, проведення розрахунків за спожиті бюджетними
установами енергоносії та комунальні послуги;
надання з міського бюджету матеріальної допомоги громадянам, які потрапили у скрутне
матеріальне становище, особам, котрі мають особливі заслуги перед Україною, приймали участь в
антитерористичній операції в східних регіонах України, тощо;
проведення заходів по відзначенню загальнодержавних свят, пам’ятних дат та інших заходів,

святкування яких не суперечить нормам чинного законодавства, із забезпеченням належних матеріальних та
фінансових умов для цього (в т.ч. і шляхом залучення коштів міського бюджету);
надання з міського бюджету іншим бюджетам міжбюджетних трансфертів на соціальний захист
населення, виконання обласних програм в галузі освіти, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту,
інших програм, поліпшення матеріально-технічної бази бюджетних установ, соціально-економічний
розвиток регіонів та інші цілі;
розвиток на місцевому рівні інвестиційних проектів, здійснення будівництва, реконструкції, ремонту
установ і закладів соціально-культурної сфери, що належать до комунальної власності;
фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг, що
знаходяться у комунальної власності у населених пунктах громади;
фінансова підтримка коштами міського бюджету міських програм, спрямованих на соціальноекономічний розвиток міста, тощо;
залучення коштів місцевих бюджетів для забезпечення реалізації проектів та програм міського
значення;
підвищення рівня надання адміністративних послуг, виконання службових обов’язків працівниками
Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади та її структурних підрозділів шляхом
фінансового забезпечення своєчасної виплати їм заробітної плати згідно законодавства, поліпшення
матеріально-технічного забезпечення, проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії,
послуги транспортного обслуговування, утримання орендованих приміщень та прибудинкової території,
проведення інших поточних та капітальних видатків через надання субвенцій з обласного бюджету
міському бюджету на виконання програм соціально- економічного та культурного розвитку регіонів.
Очікувані результати :
збільшення надходжень податків, зборів та інших обов’язкових платежів до міського бюджету ;
збільшення видатків місцевих бюджетів (у співставних обсягах) ;
недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати працівникам бюджетних установ та оплати за
енергоносії.
Гуманітарний розвиток
3.2.1.Освіта
Основні завдання та заходи :
створення умов для діяльності закладів дошкільної та загальної середньої освіти;
створення належних умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними
можливостями до навчальних закладів;
забезпечення закладів з інклюзивним навчанням корекційним обладнанням та меблями для
ресурсних кімнат;
підвезення учнів до закладів загальної середньої освіти;
здійснення виплат згідно міських програм по підтримці обдарованих учнів;
створення умов для діяльності закладів позашкільної освіти, зокрема, збереження та розвиток
мережі закладів позашкільної освіти, гуртків;
організація безкоштовного харчування учнів 1-4 класів, категорійних дітей у закладах дошкільної та
загальної середньої освіти;
забезпечення організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей пільгових категорій, що
потребують особливої соціальної уваги і підтримки;
організація та проведення тренінгів/інформаційних занять для учнівської молоді, щодо формування
відповідального способу життя, свідомого ставлення до збереження здоров’я та формування толерантного
ставлення до людей з різними видами захворювань, профілактики безпечної сексуальної поведінки,
профілактика захворювань на ВІЛ та туберкульоз;
впровадження навчальних програм для молоді щодо гендерного виховання та особистості в реалізації
ідеалів та цінностей тендерної демократії в Україні та усуненню дискримінації, захисту прав жінок;
проведення інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на запобігання та розв’язання
проблеми насильства та булінгу у дитячому середовищі;
національно-патріотичне виховання учнівської молоді;
створення безпечного середовища в школах шляхом виконання заходів щодо належного технічного
стану протипожежної безпеки та цивільного захисту;
організація медичних оглядів учасників освітнього процесу;
оновлення закладів освіти сучасними технічними засобами навчання, в тому числі комп’ютерною
технікою;
впровадження енергозберігаючих технологій в навчальних закладах; капітальні ремонти покрівель,

приміщень, харчоблоків, спортивних майданчиків, туалетних кімнат, заміна віконних та дверних блоків у
закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;
підготовка педагогічних кадрів, підвищення професійної компетентності вчителів в умовах інтегрованого
або інклюзивного навчання.
Очікувані результати :
формування всебічно розвинених громадян суспільства;
охоплення різними формами дошкільної освіти дітей віком від 3 до 6 (7)років;
стовідсоткове охоплення дітей повною загальною середньою освітою; осучаснення предметних кабінетів;
стовідсоткове оновлення комп’ютерної техніки навчальних закладів і підключення їх до мережі
швидкісного Інтернету;
поетапне виконання заходів, які будуть забезпечувати належне виконання вимог Управління Держпраці,
Управління Держпродспоживслужби, Управління ДСНС України;
виконання заходів програми соціально-економічного розвитку у 2021 році.
3.2.2 Фізична культура та спорт
забезпечення підготовки та проведення заходів з фізичної культури і спорту
серед учасників бойових дій та їх участі у спортивних заходах міського,
обласного та всеукраїнського рівня;
забезпечення умов розвитку олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських та неолімпійських видів
спорту, збереження та розвиток матеріально-технічної бази;
сприяння всебічному гармонійному розвитку, відмова від шкідливих звичок, покращення розумової і
фізичної працездатності населення області.
Основні завдання та заходи :
виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2021 - 2023 роки;
створення умов для фізичного виховання і спорту в усіх типах навчальних закладів, за місцем
роботи, проживання та місцях масового відпочинку населення
проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів; залучення підростаючого
покоління до регулярних занять фізичною культурою;
продовження реконструкції, модернізації та будівництва спортивних споруд та майданчиків;
забезпечення надання якісних фізкультурно-спортивних послуг спортивними секціями , які
функціонуватимуть відповідно до встановлених стандартів;
підвищення ефективності фізичного виховання та масового спорту у формуванні здорового способу життя
населення громади;
забезпечення об’єднання зусиль щодо розвитку фізичної культури і спорту в місті, громадських
організацій, фізичних осіб, широких верств населення.
Очікувані результати :
зміцнення здоров’я та покращення фізичного стану жителів громади, особливо підростаючого
покоління;
залучення більшої кількості дітей до занять спортом;
підвищення результативності виступу спортсменів на змаганнях всеукраїнського та міжнародного
рівнів;
покращення матеріально-технічної бази спортивних секцій ;
створення сприятливих умов в організації якісного, змістовного дозвілля жителів громади .
3.2.3 Сімейна та молодіжна політика
Основні завдання та заходи:
забезпечення безкоштовним оздоровленням статусних дітей;
соціально-правовий захист осіб з числа дітей-сиріт та дітей,позбавлених
батьківського піклування;
розвиток молодіжної політики, популяризація здорового способу життя та профілактика негативних явищ;
розвиток молодіжних громадських організацій, співпраця з ними в напрямку реалізації загальнодержавних
програм з питань молоді;
надання якісних оздоровчих послуг в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;
пропаганда сімейних цінностей і посилення підтримки сімей, насамперед з дітьми, виховання
відповідального ставлення до батьківства і запобігання соціальному сирітству;
соціальна підтримка сімей та дітей, профілактика соціального сирітства дітей;
залучення молоді до написання грантів;
підтримка та реалізація соціальних проектів молодіжних лідерів;
- проведення фестивалів, конкурсів, спрямованих на популяризацію здорового способу життя;
проведення військово-патріотичних змін для дітей і молоді на базі дитячих закладів оздоровлення та

відпочинку;
розвиток послуги патронату над дитиною в області (поширення інформації про послугу серед цільових груп
населення, проведення навчання для кандидатів у патронатні вихователі та їх помічників, навчання
міждисциплінарних команд);
продовження роботи, спрямованої на збільшення кількості прийомних сімей, дитячих будинків сімейного
типу з метою максимального охоплення сімейними формами виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування;
проведення просвітницької та роз’яснювальної роботи щодо попередження насильства в сім’ї; здійснення
заходів спрямованих на пропагування сімейних цінностей;
підтримка діяльності громадських та інших організацій, діяльність яких спрямована на поліпшення
становища сімей;
виконання загальнодержавних програм з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок та
чоловіків;
вжиття заходів, спрямованих на формування тендерної культури населення;
співпраця з міжнародними агенціями, які підтримують ініціативи у напрямку гендерних перетворень.
Очікувані результати :
збільшення кількості активної молоді, залученої до проведення молодіжних заходів в місті;
збільшення кількості дітей та молоді, які охоплені національно- патріотичним вихованням;
збільшення кількості патронатних сімей;
розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
3.2.4.Соціальний захист населення
Основні завдання та заходи :
збільшення рівня соціальної підтримки найбільш вразливих верств населення ;
вирішення питань соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів та осіб, постраждалих від
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
вирішення нагальних питань соціального захисту і реабілітації учасників антитерористичної
операції, членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час проведення АТО, підтримання їх належного
морально-психологічного стану;
поліпшення ефективності взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування з регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері
підтримки учасників АТО та членів їх родин;
впровадження дієвого механізму надання субсидій та пільг населенню на оплату житловокомунальних послуг у грошовій формі;
реалізація заходів міських програм у галузі соціального захисту на 2021-2023 роки;
забезпечення правового, соціального, медичного, побутового напрямків захисту осіб з інвалідністю,
ветеранів та осіб, постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
забезпечення правового, соціального, медичного, побутового напрямків захисту учасників
антитерористичної операції, членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час проведення АТО;
надання якісних послуг щодо отримання пільг, субсидій та допомог.
Очікувані результати :
забезпечення ефективності дії системи соціального захисту населення в ОТГ;
збереження здоров’я осіб з інвалідністю, ветеранів та осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської
катастрофи, своєчасне та повноцінне їх лікування, соціальний, матеріальний захист тощо;
забезпечення всебічної підтримки з боку держави і суспільства учасників антитерористичної
операції, членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час проведення АТО, гідне вшанування пам’яті
полеглих за Батьківщину;
прийом та обробка документів для вчасного отримання пільг, субсидій та допомог;
удосконалення технології індивідуально-масового електронного інформування громадян з питань
соціального захисту населення.
3.2.5 Цивільний захист населення
Основні заходи та завдання:
забезпечення підвищення рівня захисту населення і території від надзвичайних ситуацій;
здійснення комплексу організаційних і практичних заходів щодо запобіганню виникненню пожеж
протягом протипожежного періоду та нещасних випадків з людьми на водних об’єктах;
проведення інвентаризації захисних споруд (протягом року).
Очікувані результати :
Забезпечити здійснення допомоги населенню в разі надзвичайної ситуації ;

оснащення сучасним обладнанням та обмундируванням підрозділу цивільного захисту;
збереження здоров’я та життя населенню міста;
покращення стану техногенної та пожежної безпеки на території міста; зменшення ризику виникнення
аварій та надзвичайних ситуацій техногенного характеру.
3.2.6. Охорона навколишнього природного середовища
Основні завдання та заходи :
збереження біологічного та ландшафтного різноманіття;
вирішення питання поводження з твердими побутовими відходами в місті та сільських населених пунктах;
поліпшення екологічного стану р. Вись , атмосферного повітря;
підвищення рівня екологічної культури населення;
встановлення меж існуючих об’єктів природно-заповідного фонду; придбання та впровадження
установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування
побутових відходів;
запровадження системи роздільного збирання твердих побутових відходів з метою використання
відходів у якості вторинної сировини (придбання контейнерів для роздільного збору твердих побутових
відходів;
реконструкція існуючих очисних споруд для очищення стічних вод та каналізаційних систем;
залучення громадськості до участі у формуванні та реалізації державної політики, прийнятті рішень з
питань, що стосуються довкілля, шляхом проведення консультацій, семінарів, круглих столів, громадських
слухань, тощо;
забезпечення доступу громадських організацій та
окремих громадян до екологічної інформації, залучення громадськості до процесу екологічної освіти,
екологічної просвіти та виховання.
Очікувані результати :
формування екомережі, збереження біо- та ландшафтного різноманіття, забезпечення цілісності
територій та об’єктів природно-заповідного фонду та запобігання незаконному їх заволодінню;
зменшення обсягів захоронення побутових відходів та навантаження на полігони твердих побутових
відходів, зростання в області частки заготівлі, утилізації та використання відходів як вторинної сировини;
зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин до водних об’єктів області та поліпшення
екологічного стану водних об’єктів;
відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водних
об’єктів;
зменшення забруднення атмосферного повітря;
участь громадськості у процесі прийняття рішень з питань, що стосуються довкілля, різноманітних
природоохоронних акціях.
3.2.7. Розвиток громадянського суспільства
Основні завдання та заходи:
сприяння проведенню навчання для представників інститутів
громадянського суспільства щодо підготовки конкурсних пропозицій (програм (проектів, заходів) для
участі у конкурсах на отримання фінансової підтримки з різних джерел не заборонених законодавством ;
проведення конкурсу міні-проектів розвитку «Майбутнє громади в наших руках»;
проведення публічних
консультацій із громадськістю,
залучення
громадськості до вирішення завдань регіонального розвитку, місцевих проблем та підготовки проектів
актів, що мають важливе суспільне значення;
сприяння проведенню, зокрема через інфраструктуру підтримки малого і середнього
підприємництва, навчальних курсів, тренінгів та інформаційної кампанії з питань розвитку соціального
підприємництва із залученням інститутів громадянського суспільства;
сприяння збереженню і розвитку самобутності етнічних спільнот громади, формуванню
міжнаціональної толерантності та єдності суспільства;
сприяння проведенню благодійними організаціями (у разі їх звернення) інформаційної та
роз’яснювальної роботи серед населення; висвітлення в засобах масової інформації матеріалів із питань
розвитку громадянського суспільства;
Очікувані результати :
налагодження ефективної взаємодії громадськості з органами державної влади, органами
місцевого самоврядування на засадах партнерства;
підвищення ефективності та прозорості використання бюджетних коштів у сфері фінансування
неурядових організацій громадянського суспільства;
забезпечення додаткових можливостей для реалізації та захисту прав і свобод людини і

громадянина;
підвищення громадянської компетентності, забезпечення відкритості з боку органів влади, вчасне
інформування про підготовку проектів рішень.
ІVФінансування Програми
Виконання Програми планується здійснювати за рахунок коштів місцевого, обласного, державного
бюджетів у межах бюджетних призначень на відповідний рік, а також за рахунок Державного Фонду
регіонального розвитку, субвенцій з державного, обласного та районного бюджетів, за рахунок коштів
інвесторів, які залучаються до реалізації конкретних інвестиційних проектів та виконання програм,
міжнародних фінансових організацій, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
Обсяг фінансування заходів, спрямованих на виконання Програми планується за відповідними
програмами у межах наявного фінансового ресурсу.
V. Строки та етапи виконання програми соціально – економічного розвитку
Звіт про виконання Програми проводиться за підсумками півріччя та року. Звіт про виконання
Програми заслуховується на сесії Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади та
оприлюднюється на офіційному сайті Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади .
Контроль за реалізацію Програми покладається на Маловисківську міську об’єднану територіальну
громаду . Для проведення
звіту про виконання програми застосовуються показники соціальноекономічного розвитку на підставі даних територіальних підрозділів центральних органів влади.

Секретар ради

Л.ПОСТОЛЮК

Додаток 2
до рішення міської ради
від 29.12.2020 № 65

Перелік показників оцінки
соціально-економічного розвитку Маловисківської територіальної громади на 2021 рік
Одиниця
виміру

Значення показника Очікуване
значення
показника
у
у 2019 році (факт)
2020 році

Прогноз

І

Найменування показника
Демографічна ситуація

1.

Чисельність постійного населення

осіб

13354

13168

15446

2.

Чисельність постійного населення
віком 16-59 років
Кількість дітей віком до 16 років

осіб

7424

7106

8788

осіб

2060

2195

2410

%

55,6

54,0

56,9

осіб

-286

-186

-190

5407

5429

6293

200

200

195

129

130

140

69
4883

69
5115

69
5915

89

89

100

983

983

1005

2,7

2,7

2,8

0

0

0

109,9

109,9

157,1

5

2

2

0

0

0

2

0

0

3

2

2

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
П
11.
12.
13.

Демографічне навантаження на
1000 осіб працездатного віку
Природний приріст

2021 рік

(скорочення)
Кількість зайнятого (працюючого) осіб
населення
населення міграція населення в
осіб
Внутрішня
межах населених пунктів
об’єднаної територіальної
громади
осіб
Чисельність осіб з інвалідністю, з
них:
діти віком до 18 років
осіб
Контингент, який потребує
соціальної підтримки
осіб
Кількість зареєстрованих
внутрішньо переміщених осіб
Економічна ефективність
Обсяг капітальних інвестицій на 1 грн.
особу
Кількість підприємств малого та одиниць
середнього бізнесу на 1000 осіб
наявного населення
Кількість кооперативів на 1000 одиниць
осіб наявного населення

14. Загальна протяжність автошляхів з
твердим покриттям

км

15. Кількість проектів регіонального одиниць
розвитку, що реалізуються на
території об’єднаної громади у
тому числі за рахунок:
одиниць
коштів державного фонду
регіонального розвитку
одиниць
коштів субвенцій з державного
бюджету місцевим бюджетам
на формування інфраструктури
об’єднаних територіальних
громад
одиниць
інших джерел

Ш
Фінансова самодостатність
16. Доходи бюджету об’єднаної
територіальної громади (без
трансфертів) на 1 особу
17. Капітальні видатки бюджету
об’єднаної територіальної
громади (без трансфертів) на 1
особу
18. Рівень дотаційності бюджетів
(частка базової дотації в
доходах загального фонду
бюджету об’єднаної
територіальної громади (без
урахування субвенцій)
19. Частка видатків бюджету розвитку
в загальному обсязі видатків
об’єднаної територіальної
громади (без урахування
власних надходжень
бюджетних установ)

грн.

4442

4332

4161

грн.

491

380

173

%

0,9

1,0

2,8

%

7,8

7,8

2,7

20. Обсяг надходжень до бюджету
об’єднаної територіальної
громади від сплати податку на
доходи фізичних осіб на 1
21. Обсяг
особу
надходжень до бюджету
об’єднаної територіальної
громади від плати за землю на
1 особу
22. Обсяг надходжень до бюджету
об’єднаної територіальної
громади від сплати єдиного
податку на 1 особу
23. Обсяг надходжень до бюджету
об’єднаної територіальної
громади від сплати акцизного
податку
на 1 особу
24. Обсяг
надходжень
до бюджету
об’єднаної територіальної
громади від сплати податку на
нерухоме майно на 1 особу
IV
Якість та доступність публічних
послуг

грн.

2391

2291

2334

грн.

765

764

713

грн.

674

665

595

грн.

433

432

399

грн.

35

35

32

25. Частка домогосподарств, що •
мають доступ до фіксованої
широкосмугової мережі
Інтернет,
у загальній кількості
26. Середня
наповнюваність
групи
домогосподарств
об’єднаної
дошкільного навчального
територіальної
громади
закладу об’єднаної
територіальної
громадивіку
27. Частка
дітей дошкільного
охоплена дошкільними
навчальними закладами, у
загальній кількості дітей
дошкільного віку

%

41,5

41,5

43,5

осіб

23

23

23

%

92

92

93

19,2

19,2

18,9

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

осіб

29. Частка дітей, для яких
організовано підвезення до
місця навчання і додому, у
загальній кількості учнів, які
того потребують
30. Частка дітей, охоплених
позашкільною освітою, у
загальній кількості дітей
шкільного віку
31. Частка випускників
загальноосвітніх навчальних
закладів, які отримали за
результатами зовнішнього
незалежного оцінювання з
іноземної мови 160 балів і
вище, у загальній кількості
учнів, що проходили
тестування з іноземної мови
32. Частка випускників
загальноосвітніх навчальних
закладів, які отримали за
результатами зовнішнього
незалежного оцінювання з
української мови 160 балів і
вище, у загальній кількості
учнів, що проходили
тестування з української мови

%

100

100

100

%

40,4

39,1

42,0

%

25

25

25

%

12,1

12,11

14

23

23

27

957

957

959

54,3

54,3

57

13,2

13,2

17

0,6

0,6

0,6

33. Частка випускників
%
загальноосвітніх навчальних
закладів, які отримали за
результатами зовнішнього
незалежного оцінювання з
математики 160 балів і вище, у
загальній кількості учнів, що
проходили тестування з
математики
34. Кількість осіб, охоплених
осіб
соціальними програмами та
послугами, що фінансуються за
кошти місцевого бюджету
V Створення комфортних умов для
життя
35. Частка домогосподарств,
%
забезпечених централізованим
водопостачанням, у загальній
кількості домогосподарств
об’єднаної територіальної
громади
36. Частка домогосподарств,
%
забезпечених централізованим
водовідведенням, у загальній
кількості домогосподарств
об’єднаної територіальної
громади
37. Частка домогосподарств, які
%
уклали кредитні договори в
рамках механізмів підтримки
заходів з енергоефективності в
житловому секторі за рахунок
коштів державного бюджету (у

38

39.

40
41
42

%
Частка населених пунктів
об’єднаної територіальної
громади, у яких укладені
договори на вивезення твердих
побутових відходів між
пунктів об’єднаної
територіальної громади
домогосподарствами та
обслуговуючим підприємством
(надавачем послуги з вивезення
побутових відходів), у
загальній кількості населених
Частка домогосподарств, в яких
створені об’єднання
співвласників
багатоквартирних будинків у
загальній кількості
домогосподарств об’єднаної
територіальної громади
%
Кількість фізичних осіб
підприємців на 1000 населення
одиниць
Кількість закладів культури
(бібліотек, клубів, кінотеатрів
тощо) на 1000 населення
одиниць
Кількість закладів фізичної
культури і спорту (стадіонів,
спортивних клубів тощо) на
1000 населення

10

10

12

2,6

2,6

2,6

37,8

37,8

39,7

0,01

0,01

0,01

1

1

1

Додаток 3
до рішення міської ради
від 29.12.2020 № 65

Перелік цільових програм, фінансування яких передбачається
здійснювати у 2021 році за рахунок коштів міського бюджету Маловисківської міської ради

Назва програми

1. Комплексна Програма розвитку культури, краєзнавства та
туризму у Маловисківській міській об’єднаній територіальній
громаді на 2021 – 2023 роки

Дата та номер рішення
Головні розробники та
міської ради про
відповідальні виконавці
затвердження програми(з Програм
урахуванням змін)
Схвалена Рішенням 72 сесії
міської ради VIІ скликання №
2575 від 22 жовтня 2020 року

2. Програма розвитку комунального підприємства Мала Виска МКП Cхвалена Рішенням 72 сесії
міської ради VIІ скликання №
на 2021-2023 роки
2583 від 22 жовтня 2020 року

Відділ культури і туризму
виконавчого комітету
Маловисківської міскої ради
КП «Мала Виска МКП»

3. Програма розвитку комунального підприємства «Мала Виска
Водоканал» на 2021-2023 роки

схвалена Рішенням 72 сесії
міської ради VIІ скликання №
2582 від 22 жовтня 2020 року

КП «Мала Виска Водоканал»

4. Комплексна Програма розвитку освіти Маловисківської міської
ради на 2021-2023 роки

Схвалена Рішенням 72 сесії
міської ради VIІ скликання №
2576 від 22 жовтня 2020 року

Відділ освіти,молоді та спорту
виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

5. Програма забезпечення участі Маловисківської міської ради в
Асоціації міст України та Асоціації «Сталі та розумні міста
України» на 2020-2022 роки

Схвалена Рішенням 60 сесії
міської ради VIІ скликання №
1880 від 28 листопада 2019 року

Сектор соціально- економічного
розвитку, інвестицій та проектної
діяльності

6. Програма проведення Конкурсу міні- проектів розвитку
Маловисківської об’єднаної територіальної громади (бюджет
участіі) «Майбутнє громади в наших руках» 2020-2022 роки

Схвалена Рішенням 60 сесії
міської ради VIІ скликання №
1879 від 28 листопада 2019 року

Сектор соціально- економічного
розвитку, інвестицій та проектної
діяльності

7. Програма зайнятості населення Маловисківської міської
територіальної громади на 2021-2023 роки

Схвалена Рішенням 2 сесії
Відділ соціального захисту населення,
міської ради VIІІ скликання № 34 праці та охорони здоров’я
від 15 грудня 2020 року
виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

Схвалена Рішенням 2 сесії
8. Програма про надання одноразової матеріальної допомоги
міської ради VIІІ скликання № 37
громадянам Маловисківської міської територіальної громади на від 15 грудня 2020 року
2021-2023 роки

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

9. Програма забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю Схвалена Рішенням 2 сесії
міської ради VIІІ скликання № 41
технічними засобами для використання в побутових умовах на від 15 грудня 2020 року
2021-2023 роки

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

10. Програма соціального захисту малозабезпечених верств
населення Маловисківської міської територіальної громади на
2021-2023 роки

Схвалена Рішенням 2 сесії
Відділ соціального захисту населення,
міської ради VIІІ скликання № 36 праці та охорони здоров’я
від 15 грудня 2020 року
виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

11. Програма відшкодування компенсацій за перевезення окремих Схвалена Рішенням 2 сесії
міської ради VIІІ скликання № 40
пільгових категорій громадян на приміських та міжміських
від 15 грудня 2020 року
маршрутах загального користування автомобільним транспортом
на території Маловисківської міської територіальної громади на
2021- 2023 роки

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

Схвалена Рішенням 2 сесії
12. Програма соціального захисту громадян, які постраждали
міської ради VIІІ скликання № 42
внаслідок Чорнобильської катастрофи та проживають на територіївід 15 грудня 2020
Маловискіської міської об’єднаної територіальної громадина 20212023 роки

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

Схвалена Рішенням 2 сесії

Відділ соціального захисту населення,

13. Програма фінансування компенсацій фізичним особам , які
міської ради VIІІ скликання № 39 праці та охорони здоров’я
надають соціальні послуги та проживають на території
від 15 грудня 2020 року
виконавчого комітету
Маловисківської міської ради
Маловисківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки

Схвалена Рішенням 2 сесії
Відділ соціального захисту населення,
14. Про затвердження Програми забезпечення житлом учасників
міської
ради
VIІІ
скликання
№
35
праці та охорони здоров’я
бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи з числа
від 15 грудня 2020 року
виконавчого комітету
учасників АТО/ООС, які перебувають на квартирному обліку в

Маловисківській міській раді на 2021 – 2023 роки

Маловисківської міської ради

15. Програма розвитку КП Маловисківський центр надання соціальнихСхвалена Рішенням 72 сесії
міської ради VIІ скликання №
послуг на 2021-2023 роки

КП «Маловисківський центр надання
соціальних послуг»

16. Програма оздоровлення і відпочинку дітей Маловисківської міськоїСхвалена Рішенням 72 сесії
міської ради VIІ скликання №
об’єднаної територіальної громади на 2021 - 2023роки

Служба у справах сім’ї та дітей
виконавчого комітету міської ради

2581 від 22 жовтня 2020 року

2580 від 22 жовтня 2020 року

Схвалена Рішенням 60 сесії
Служба у справах сім’ї та дітей
17. Програма забезпечення соціальним та впорядкованим житлом
міської
ради
VIІ
скликання
№
виконавчого комітету міської ради
дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх
1878 від 28 листопада 2019 року
числа» на території Маловисківської міської об’єднаної
територіальної громади у період до 2023 року
Схвалена Рішенням 60 сесії
Служба у справах сім’ї та дітей
18. Міська програми «Подолання дитячої безпритульності і
міської
ради
VIІ
скликання
№
виконавчого комітету міської ради
бездоглядності» на території Маловисківської міської об’єднаної
1876 від 28 листопада 2019 року
територіальної громади у період з 2018 по 2021 роки
Служба у справах сім’ї та дітей
19. Програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН Схвалена Рішенням 60 сесії
міської
ради
VIІ
скликання
№
виконавчого комітету міської ради
про права дитини» на період до 2021 року на території
1877 від 28 листопада 2019 року
Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади

20. Програма фінансового забезпечення представницьких витрат та
інших заходів, пов’язаних з діяльністю Маловисківської міської
ради на 2021-2023 роки

Схвалена Рішенням сесії міської Заступник міського голови з питань
ради скликання № від 2020
діяльності виконавчих органів ради
року
Жовтило А.В.

21. Програма з підвищення ефективності управління активами
Маловисківської об’єднаної територіальної громади
на 2020 - 2022 роки
22. Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в
Маловисківській міській ОТГ на 2020-2022 роки

Схвалена Рішенням 62 сесії
міської ради VIІ скликання №
2002
від 26 грудня 2019 року
Схвалена Рішенням 60 сесії
міської ради VIІ скликання №
1873
від 28 листопада 2019 року
Схвалена Рішенням 69 сесії
міської ради VIІ скликання №
2380
від 30 липня 2020 року

Відділ ЖКГ Маловисківської міської
ради

Схвалена Рішенням 72 сесії
міської ради VIІ скликання №
2577

Відділ освіти,молоді та спорту
виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

23. Програма підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги у
Маловисківській міській об’єднаній територіальній громаді
на період 2020 – 2022 років
24. Програма розвитку фізичної культури і спорту Маловисківської
міської ради на 2021 – 2023 роки

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

від 22 жовтня 2020 року

25. Комплексна Програма протидії поширенню коронавірусної
інфекції COVID-19 на території Маловисківської міської
об’єднаної територіальної громади

Схвалена Рішенням 70 сесії
міської ради VIІ скликання №
2439
від 28 серпня 2020 року

26. Програма антикорупційних заходів у Маловисківській міській радіСхвалена Рішенням 67 сесії
міської ради VIІ скликання №
на 2020-2025 роки
2286
27. Програма підтримки системи громадського здоров’я у
Маловисківській міській ОТГ на 2020-2021 роки
28. Програми забезпечення житлом учасників бойових дій, осіб з
інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи з числа учасників
АТО/ООС, які перебувають на квартирному обліку в
Маловисківській міській раді на 2020 – 2021 роки

29. Програми розвитку донорства крові та її компонентів у
Маловисківській міській ОТГ на 2020 – 2021 роки

Секретар ради

Відділ соціального захисту населення,
праці та охорони здоров’я
виконавчого комітету
Маловисківської міської ради
Юридичний відділ
міської ради

від 12 червня 2020 року
Схвалена Рішенням 65 сесії
міської ради VIІ скликання №
2173
від 26 березня 2020 року
Схвалена Рішенням 65 сесії
міської ради VIІ скликання №
2177
від 26 березня 2020 року

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

Схвалена Рішенням 64 сесії
міської ради VIІ скликання №
2120
від 27 лютого 2020 року

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

Л.ПОСТОЛЮК

Додаток 4
до рішення міської ради
від 29.12.2020 № 65

ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ У 2021 РОЦІ
ТА ПРОГНОЗ НА 2022-2023 РОКИ

№
з/
п

1

Назва заходу (проекту)

2

Термін Загальний Загальний
початк обсяг
обсяг
у та
фінансу- фінансузакінвання
вання у
чення проекту,
2021р.,
реаліза тис. грн.
тис.грн.
ції
проект
у
3

Джерела фінансування у2021 році, тис грн.

Держав
ний
бюджет

Місце
вий
бюд
жет

4
5
7
6
Розвиток інфраструктури та благоустрою

1 Капітальний ремонт дорожнього
202 21213,4
1
покриття вул. Центральна м.Мала
Виска (доріг комунального значення)
на території Маловисківської ОТГ
2 Капітальний ремонт дорожнього
2021 875,4
покриття вул. Центральна с.
Краснопілка Кіровоградської області
3 Капітальний ремонт дорожнього
2021 1462,5
покриття по провулку Професійному
м. Мала Виска Кіровоградської
області
4 «Удосконаленню послуги утримання 2021 2047,0
та ремонт доріг, що знаходяться в
межах компетенції ОТГ в
Маловисківській ОТГ» в рамках
проекту DOBRE;
5
Капітальний ремонт автомобільної
дороги Мала Виска- Паліївка

21213,4

19213,4

2000,0

875,4

787,9

87,5

1462,5

2047,0

Кошти
підпри
ємств

8

Кошти
МТД

9

Створено
Прогноз щодо
нових
реалізації проектів на
робочих
2022- 2023 роки
місць за
Інші рахунок
Загальний Загальний
обсяг
обсяг
впровадфінансу- фінансуження
вання
інвестицій- вання
проекту
ного проекту проекту
у 2021 році 2022 рік, 2023 рік,
тис. грн
тис. грн
10
12

1462,5

2047,0

Два робочі
місця

15 169,9

6 Проведення поточного ремонту
дорожнього покриття в т.ч. підсипка,
грейдерування вулиць та доріг
м.Мала Виска та сільських населених
пунктів
7 Будівництво очисних споруд у м.
Мала Виска потужністю до 300 м3 на
добу
8 Реконструкція водопровідних мереж
вулиць міста Мала Виска, с.
Заповідне(Комсомольське) та
с.Вишневе (Ульяновка),
Маловисківського району ,
Кіровоградської області
(коригування)
9 Придбання спецтехніки
(сміттєвоза )для КП «Мала Виска
Водоканал»
10 Оновлення технічної бази КП «Мала
Виска МКП» (придбання
фронтального погрузчика, придбання
грузового мотоцикла,придбання
втомобіля, придбання вантажнопасажирського автобуса)
11 Встановлення
та модернізації
вуличного освітлення на території
населених пунктів громади;
Придбання
вантажо
– громада!»
12 «Наш викликчиста
пасажирського
13
Будівництво мікроавтобуса
бювету очищеної питної
води в м.Мала Виска

2021

4500,0

4500,0

4500,00

1000,0

1000,0

1000,0

Капітальний ремонт будівлі
Маловисківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3
(утеплення фасадів, покрівлі, заміна
вікон та дверей) по вул. Шкільна, 3
(20 років Жовтня), 3 м Мала Виска
Кіровоградської області

4900,0

15 989,2

2021 16967,3

16967,3

16967,3

2021

1650,0

1650,0

1650,0

2021

2250,0

2250,0

2250,0

2021

1500,0

1500,0

1500,0

Три робочі
місця

1700,0
П’ять
робочих
місць

Освіта

1

4700,0

2021- 12143,2
2022

12143,2

11092,9

1050,3

1900,0

12 000,0
1000,0

2 Капітальний ремонт евакуаційних
2021
виходів будівлі дошкільного
навчального закладу «Чебурашка»,
по вул. Шевченка 7-б, м. Мала Виска
, Кіровоградської області
3 Встановлення огорожі біля
2021
Маловисківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3

1663,6

1663,6

1663,6

500,0

500,0

500,0

Культура
1

2021

485,5

485,5

485,5

2021

1099,8

1099,8

1099,8

2021

450,0

450,0

Капітальний ремонту частини
Краснопільського сільського клубу
2

Капітальний ремонт Вишневського
сільського клубу
3 «Облаштування туристичного
об’єкту - українського етно -дворику
у стилі кінця XVIII- початку XIX
століття»
4
Створення туристичноінформаційного центру

450,0

Одне
робоче
місце
Одне
робоче
місце

Інші напрями
1

Створення сучасного офісу «Центру
надання адміністративних послуг в
громаді
Секретар ради
Л.ПОСТОЛЮК

Л.ПОСТОЛЮК

2021

1000,0

1000,0

1000,0

П’ять
робочих
місць

1000,0

