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Маловисківська міська територіальна громада – партнер  Програми  USAID  
DOBRE з 2017 року. 
  
5 липня 2017  року  –  укладання протоколу Маловисківською міською радою 
та  Глобал  Комьюнітіз,  виконавцем Програми  «Децентралізація приносить  
кращі результати та ефективність» (  DOBRE ), який затверджено  рішенням 

сесії Маловисківської міської ради  

 від 27. 09.2017 року №722. 



 
 
 
 
 
 
 
Молодіжний -    
реалізовано проект « Здорова молодь – запорука нашої громади та 
нашої країни»,    в ході реалізації  якого встановлено   вуличні  спортивні  
тренажери   в м. Мала Виска та с. Паліївка  на суму  231,8 тис.грн.   
 

      

  
    

 
Завдяки  Проекту DOBRE  Маловисківська громада отримала  МТД  
по таких компонентах : 

 



Швидкий грант -   реалізовано проект   

« Інформаційний  екран Маловисківської громади» 

 на суму 304,5 тис.грн.  



• Рішенням міської ради від  27.09.2018 року № 1201 затверджено ПЛАН 
удосконалення послуги водопостачання  Маловисківської ОТГ на 2018 – 2023 роки. 

• Відповідно до плану визначено  та підготовлено пріоритетний проект  який  
передбачає проведення модернізації  насосного  обладнання  і автоматики 
беспосередньо на джерелах водопостачання  

       КП «Мала Виска Водоканал» 

   

 

Удосканалення та покращення надання  послуг  для населення –   в нашій 
громаді визначено  напрямок удосконалення  послуги  з  водопостачання  



  
Отримано  29  од. обладнання та проведено модернізаціїю насосного  обладнання  і 
автоматики  на  19  об’єктах  водопостачання. 

Загальна вартість Проекту: 1535,1 тис.грн. 

в т.ч. кошти програми DOBRE  - 1069,2 тис.грн.  

кошти  міського бюджету  -  465,9 тис. грн. 

   

 

Проект «Питна вода – понад усе»  



Рішенням міської ради від  від 08.11.2019 року № 1802 затверджено  План удосконалення послуги 
«Утримання, ремонт  доріг  в межах компетенції  Маловисківської міської  територіальної  
громади Кіровоградської області» на 2018-2023 рр.» 

Відповідно до Плану визначено  та підготовлено пріоритетний проект  «Придбання  спецтехніки- 
дорожнього ремонтера для проведення ямкового ремонту  доріг комунальної власності  
комунальному підприємству Мала Виска МКП»  

Вартість проекту 2932,6 тис.грн.  

Кошти від програми DOBRE на отримання дорожнього ремонтера – 2048,6 тис.грн. 

Співфінансування проекту за рахунок коштів МБ придбано  трактор ХТЗ-17021 вартістю -   -  
884,0 тис. грн.  

 

   

 

Удосканалення та покращення  надання  другої  пріоритетної  послуги  для 
населення –  в нашій громаді  визначено  напрямок  удосконалення  послуги  

з  утримання  та ремонту доріг  комунальної власності 



Підтримка критичних пріоритетів в громаді -                                        
Проект «Арт платформа – створення  культурного та комунікативного 
простору»    

Загальна вартість проекту  757,3 тис.грн.  

в т.ч. кошти програми DOBRE  - 457,3 тис.грн.  

кошти  міського бюджету  -  300,0тис. грн.  



 
                                                                  

З метою проведення соціологічного опитування 

громадян,щодо якості послуг»  

Загальна вартість проекту: 24,9 тис.грн. 

в т.ч. від Програми DORRE – 17,2 тис.грн.\ 

міський бюджет – 7,7 тис. грн.  

      

 Проведено  опитування  громадян: 

- щодо якості послуги водопостачання на 

території Маловисківської громади 

- Анкетування учнів при вивченні стану 

гурткової роботи в Маловисківській громаді 

- Тут_потрібна_парковка серед батьків 

вихованців та працівників Маловисківського 

ДНЗ «Ромашка» 

- Щодо формування Проекту  бюджету 

Маловисківської громади  в м.Мала Виска  

      та сільських населених пунктах 

 

ГРАНТ «Закупівля планшетних ПК  



«Туристичний кластер  «Маєток Кудашевих» - інновація  

економічного розвитку Маловисківської ОТГ»  

 

Загальна вартість проекту: 1237,8 тис.грн. 

в т.ч. від Програми DOBRE – 737,8 тис.грн.  

міський бюджет -   500,0 тис.грн. 

 



  

Вартість гранту від Програми DOBRE – 94,8 тис.грн. 

 

 

 

 

ГРАНТ «ЗАЛУЧЕННЯ КОНСУЛЬТАНТІВ З РОЗРОБКИ ПРОЕКТІВ 

БЛАГОУСТРОЮ ГРОМАДСЬКИХ ПРОСТОРІВ (ПЛЕЙСМЕЙКІНГУ)» 



*   Гендерне бюджетування 

• Компонент  внутрішній  аудит  

• Розроблення комунікаційної стратегії 

*   Компонент «Управління активами громади» 

*   Компонент  «PMCI - результат  індексу спроможності  ОТГ» 



7 вересня 2019 року в Малій Висці відбувся Фестиваль добрих практик  

громад Кіровоградщини. До Малої Виски з’їхалися представники 

Бобринецької, Компаніївської, Новоукраїнської, Помічнянської, 

Новопразької, Смолінської та Дмитрівської об’єднаних територіальних 

громад, аби представити кращі практики співпраці з Програмою ДОБРЕ 



Громадський компонент 
 

 в рамках даного компоненту  мешканці громади та громадські організації  

приймають активну участь   у тренінгах  та семінарах, а також  

громадськими організаціями  подано 6  проектів  

на загальну суму  191,4 тис.грн.  



 

 

За ініціативою міського голови Юрія Гульдаса, за 

підтримки програми DOBRE  та завдяки ГО «Територія 

успіху» розроблено бренд   м. Мала Виска 



 

Вдячні Команді Програми DOBRE  

 


