
 

Звіт Маловисківського міського голови   

про роботу Маловисківської міської  ради   

за 2020 рік 

За  січень - грудень 2020 року   Маловисківською  міською радою проведено 12: 

 чергових  сесій ), на яких прийнято  786  рішень, що стосуються різних сфер 

життєдіяльності територіальної громади міста;  проведено  51 засідання постійних комісій  

Маловисківської міської   ради.  
З     2016 року проводиться поіменне голосування депутатів Маловисківської  

міської ради VII скликання, результати поіменного голосування розміщуються на 

офіційному сайті  Маловисківської  міської ради та її виконавчого комітету у день 

проведення    пленарного засідання міської ради. 

Прийняті рішення розміщуються на офіційному сайті  Маловисківської  міської 

ради   протягом 5 робочих днів, з дня проведення засідання міської ради. 

 З  1 березня 2016  року ведеться он-лайн трансляція засідань  Маловисківської  

міської ради VII скликання. 

  Виконавчий комітет координує роботу відділів   міської ради , підприємств та 

установ, що належать до власності об’єднаної територіальної громади. Безпосередню 

роботу по розгляду планових питань та усних і письмових звернень, підготовці проектів 

рішень виконкому та міської ради, контролю за виконанням прийнятих рішень по 

питаннях, віднесених до компетенції органів місцевого самоврядування, здійснює 

виконавчий  комітет міської ради.  

Кількість штатних працівників в апараті міської ради становить  61 особу   осіб, проте 

фактична  кількість працюючих на кінець 2020  року 40  осіб, 

 з них –  22  посадові особи місцевого самоврядування,    18 службовців та 5 технічних 

працівників . 

Робота апарату міської ради здійснюється у відповідності до затвердженого плану 

роботи виконкому та завдань, що ставляться на  нарадах у міського голови. 

За звітний період міським головою видано  400    розпоряджень, з них: 

        з основної діяльності – 92  ; 

        особового складу (кадрові) –  128  ; 

 про щорічні оплачувані відпустки та відпустки у зв’язку з навчанням -103 ; 

        про короткострокові відрядження –  77  . 

У 2020 році  проведено  23  засідань виконавчого комітету міської ради на яких 

прийнято 446  рішення  т. ч. : прийнято рішень про   надання  одноразової грошової 

допомоги на лікування та у зв’язку з важким матеріальним становищем  та виплачено 

допомоги на суму  208,0 тис. грн,  присвоєння поштових адрес - 44,   рішень про 

затвердження актів обстеження зелених насаджень – 14. 

Спеціалістами виконавчого  комітету  та  старостами  сіл територіальної громади за 

зверненнями громадян підготовлено та видано у 2020  році  6576   довідок про склад сім’ї, 

місце реєстрації особи, з земельних питань, тощо.    

У 2020 році     до Маловисківської міської ради, як до представницького органу 

Маловисківської міської  територіальної громади за  12 місяців 2020 року  надійшло 

поштою – 2520 звернень,  на особистому прийомі у міського голови  - 7 звернень,  за 2019 

рік  надійшло поштою – 2529 звернень,  на особистому прийомі – 15 звернень, із них 

вирішено позитивно –1255 звернень, роз'яснено-482, відмовлено -18,  заходи вживаються-

765, кількість прийнятих дзвінків роботи телефонної « гарячої лінії» - 11. 

В порівнянні з  2019  роком  у 2020  році  надійшло на 9 звернень  менше. 



Найбільш актуальні питання, що надійшли до Маловисківської міської ради, за 

звітний період займають  питання соціального захисту,  а саме:  

1) про надання матеріальної одноразової допомоги громадянам на лікування; 

2) про надання одноразової матеріальної допомоги на поховання; 

3) про надання матеріальної допомоги учасникам ліквідації аварії  на ЧАЕС;  

4) про надання пільг по батьківській платі за навчання у Маловисківській школі 

мистецтв; 

5) про надання пільг по батьківській платі за відвідування дітьми дошкільних 

навчальних закладів міської ради: 

6) про надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям до Дня 

захисника України: 

7) про виплату одноразової допомоги до Дня людей похилого віку ; 

 

На другому місці питання аграрної політики і земельних відносин - це    

1) про надання дозволу на виготовлення технічної документації  та встановлення 

меж земельних  ділянок в натурі ( на місцевості) для передачі їх у власність; 

2) про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність. 

 На третьому місці питання комунального господарства зокрема проведення  

ремонту доріг,  пониження крони дерев, освітлення вулиць та інше. 

 Відповідно до Закону України « Про звернення громадян», Указу Президента 

України від 07 лютого 2008 року № 109 « Про першочергові заходи щодо забезпечення 

реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування,  з метою підвищення ефективності роботи 

Маловисківської міської ради із зверненнями громадян з питань діяльності 

Маловисківської міської ради та її структурних підрозділів, об'єктивного та вчасного їх 

розгляду за рішенням сесії  Маловисківської міської ради від 03 липня 2018 року № 1105 

було створено та забезпечено функціонування телефонної  

« гарячої лінії» Маловисківської міської ради. 

Крім цього, щоквартально поновлюється сторінка офіційного сайту 

Маловисківської міської ради із даними про підсумки роботи зі зверненнями громадян. 

Забезпечення всебічного розгляду звернень  громадян, порушених у них проблем, 

оперативне їх вирішення, задоволення законних прав та інтересів мешканців є на 

сучасному етапі одним із пріоритетних завдань органів місцевого самоврядування. 

В Маловисківській міській раді претензійно-позовна робота ведеться та 

організовується юридичним відділом  виконавчого комітету Маловисківської міської 

ради.  Також працівники юридичного відділу виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради інтереси міської ради представляють по довіреності у встановленому  

законодавством   порядку    в  судах,  інших органах під час розгляду правових питань  і  

спорів. дають  правову оцінку претензіям, що пред'явлені  міській раді чи до міської ради, 

у зв'язку з порушенням його майнових прав і законних інтересів. 

Юристи не допускають зволікань  при  розгляді  претензій (позовних заяв, заяв, 

скарг), безпідставних відмов в задоволенні обґрунтованих  вимог  заявників претензій,  

доведення  до  суду  безопірних позовів та здійснюють заходи щодо усунення причин та 

умов,  які породжують  обґрунтовані претензії. 

В Маловисківській міській раді ведуться журнали обліку  претензій та позовних 

заяв,  пред'явлених ММР та до неї, відповідно до вимог чинного законодавства України. 

За 2020 рік до Маловисківської міської ради претензії не надходили, міською радою 

претензії також не направлялись.  

Позови  за звітний період надходили в кількості – 35 позовів.   



Міською радою за 2020 рік направлено до Маловисківського районного суду І 

інстанції 11 (одинадцять)  заяв про визнання майна безхазяйним та передача його на 

баланс ММР. З них задоволено 6 (на баланс поставлено 4).  

На розгляді в суді знаходяться 5 справ. 

В в Маловисківській міській раді договірна робота полягає у підготовці до 

укладання господарських та інших договорів, перевірка їх проектів, складання протоколів 

розбіжностей до проектів, здійснення досудового врегулювання розбіжностей, що 

виникають при укладанні, зміні та розірванні договорів, та інших правових засобів 

забезпечення виконання договорів. 

Працівники юридичного відділу здійснюють організацію роботи, пов’язаної з 

укладанням договорів, участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на 

виконання договірних зобов’язань, забезпечення захисту майнових прав і законних 

інтересів органу місцевого самоврядування.  

За 2020 рік виконавчим комітетом Маловисківської міської ради укладено 224 

господарчих договорів, 3 трудові угоди, 3 договори пайової участі в розвитку 

інфраструктури Маловисківської  територіальної громади., 54 договори оренди земельних 

ділянок (в т.ч. додаткових угод, договорів строкового сервітуту), 2 угоди про розірвання 

договору оренди землі. Недоліків, несвоєчасного чи неналежного виконання в договірній 

роботі не виявлено.   

Виконавчим комітетом  міської ради ведеться облік громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов за місцем проживання, на якому на сьогодні перебуває        

- в загальній черзі –    45  сім’ї; 

- в першочерговому списку –  48  сімей;  

- в позачерговому списку –  19     сімей. 

За 2020 рік прийнято 605 заяв про реєстрацію/зняття з реєстрації  місця проживання 

фізичних осіб. 

 Кількість осіб, які прибули до Маловисківської  громади  з інших областей, 

районів, міст і т.д. у 2020 році складає 129 чол. 

 Кількість осіб, які вибули з  громади до інших областей, районів, міст і т.д. у 2020 

році – 170 чол. 

 Зареєстровано місце проживання малолітніх дітей на території  громади , які 

народились у 2020 році – 87 чол. 

 Знято з реєстрації місця проживання 170 осіб, які були зареєстровані на території 

громади, в зв’язку зі смертю. 

 Кількість зареєстрованих та виданих довідок про реєстрацію місця проживання 

(додаток № 13), про зняття з реєстрації місця проживання (додаток № 16), повідомлень 

про зняття з реєстрації місця проживання (додаток № 15) у 2020 році – 2088 шт. 

 У 2020 році надано 247 відповідей на запити про доступ до публічної інформації. 

 Здано 12 звітів про виборців, які зареєстрували своє місце реєстрації та 12 звітів 

про виборців, які були зняті з реєстрації місця проживання на території  громади  до 

Державного реєстру виборців за 2020 рік (щомісячно). 

 Здано 12 звітів про призовників та військовозобов’язаних, які змінили своє місце 

реєстрації на території  громади  до Маловисківського РВК за 2020 рік (щомісячно). 

 Здано 12 звітів про реєстрацію місця проживання фізичних осіб та 12 звітів про 

зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб до Головного управління статистики у 

Кіровоградській області за 2020 рік (щомісячно). 

 Здано 49 звітів про реєстрацію місця проживання фізичних осіб та 49 звітів про 

зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб на території  за 2020 рік до 

Маловисківського РС УДМС України в Кіровоградській області. (щотижнево).  



 У 2020 році складено 50 адміністративних протоколів на осіб, які проживали на 

території  громади за недійсними паспортами, або без реєстрації місця проживання більше 

одного місяця. 

Відділом  з питань державної реєстрації виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради  за 2020  рік відділом прийнято близько 2500 громадян, яким надано 

роз’яснення, правову допомогу та послуги з питань державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно (прийнято та оброблено 2994 заяви) та державної реєстрації юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців (прийнято та оброблено  765 заяв та запитів). 

За надані послуги з питань державної реєстрації до міського бюджету надійшло 

286,6тис. грн. 

Земельні відносини 

У 2020 році  було прийнято  566 рішень по земельних питаннях (всього 1209 

питань). 

За 2020 рік до бюджету надійшло коштів від сплати земельного податку а саме: 

- земельний податок з юридичних осіб – 916,0 тис. грн., що становить – 149,1 % до 

планового показника; 

- орендна плата з юридичних осіб – 3221,5 тис. грн., що становить – 99,4% до 

планового показника; 

- земельний податок з фізичних осіб – 1609,3 тис. грн., що становить – 99,7 % до 

планового показника; 

- орендна плата з фізичних осіб – 1816,9 тис. грн., що становить – 89,7 % до 

планового показника. 

За 2020 рік було підготовлено регуляторний акт про встановлення ставок та пільг зі 

сплати земельного податку на території Маловисківської  територіальної громади.   

Розглянуто заяви, скарги в кількості - 87. 

Проведено 12 засідань постійної комісії Маловисківської міської  територіальної 

громади з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи. 

Протягом 2020 року отримано із земель державної форми власності у комунальну 

власність міської ради 31 земельну ділянку, загальною  площею  803,4299 га. 

 

 

Фінанси та бюджет 

У зв’язку з процесами децентралізації за останні 5 років змінився бюджет  громади 

. Так, у  2016  році бюджет громади  становив  62 026,4 тис. грн., ( з рахуванням 

трансфертів), бюджет на 2020 рік  виконано  у сумі  95 229,1 тис.  грн.   

У 2020 році   (без врахування офіційних трансфертів)  до бюджету надійшло  

61 527,8 тис. грн. Темп росту  до відповідного періоду минулого року складає  5,2 %.  

Офіційні трансферти (дотації, субвенції) за 12 місяців 2020 року надійшли в сумі  

34 934,6 тис. грн.    

Основними бюджетоутворюючими джерелами надходжень до загального фонду 

бюджету міста є:  

 • податок на доходи фізичних осіб -   59,8 % (від загальної суми надходжень) 

             • єдиний податок -      15,4 %;  

             • акцизний податок –     9,1 %;  

             • земельний податок та орендна  плата -     12,3 %;  

• інші -    3,4 %.  
Видаткова частина бюджету міста  у  2020 році здійснюється із застосуванням 

програмно-цільового методу, де для  бюджетних програм складені бюджетні паспорти.  



Фінансування видатків проводиться відповідно до затвердженого розпису видатків  

міського бюджету.     

Видатки за 12 місяців 2020 року становлять  96 298,5  тис.грн., у тому числі 

видатки загального фонду –  86 919,2 тис. грн., видатки спеціального фонду - 9 379,3 

тис.грн. 

На фінансування за галузевим принципом із загального фонду бюджету направлено 

на:  

● освіту – 52 251,6 тис. грн. (питома вага у загальному обсязі видатків        60,1 % . 

На охорону здоров’я в 2020 році  направлено кошти в сумі  4 168,0 тис. грн., що 

складає  100,0  %  планових  призначень . 

Кошти медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 2406,7 

тис. грн. у повному  обсязі  направлено до районного бюджету в вигляді субвенції.  

Кошти міського бюджету територіальної громади в сумі 1701,3 тис. грн. направлено до 

районного бюджету на утримання КНП Маловисківський  ЦПМСД в сумі 1057,0 тис. грн. 

та КНП Маловисківська ЦРЛ в сумі 644,3 тис. грн.  

До обласного бюджету направлено кошти в сумі 60,0 тис. грн. для КНП 

Маловисківська СПК. 

 На соціальний захист та соціальне забезпечення направлено 3 881,1тис. грн.(питома вага 

4,5 % у загальному обсязі асигнувань);  

 На культуру і мистецтво –  2229,1 тис.грн. (питома вага  2,6 %). 

 На фізичну культуру і спорт – 497,1 тис.грн.( питома вага 1,3 %). 

 На житлово-комунальне господарство та благоустрій міста направлено   9 045,1 тис.  грн.( 

питома вага 9,4 %. 

 

Здійснення державної регуляторної політики 

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 січня  2021 року затверджено зі змінами   план діяльності з підготовки 

проектів  регуляторних актів у сфері  господарської  діяльності на 2020 рік в кількості   9 

регуляторних  актів  та прийнято   4  регуляторних акти  .  Здійснено базових відстежень - 

3, повторних  відстежень - 3 .  Наразі діє 30 регуляторних актів  виданих міською радою. 

          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.   

 

Інвестиційна та проектна   діяльність 

              В  рамках програми  DOBRE  щорічно проводиться     моніторинг  прогресу 

розвитку громади.    Результатів Індексу спроможності місцевої влади  в міській раді 

проводиться   вже   чотири  роки поспіль..  

           Інформація  про  роботу місцевої влади Маловисківської громади  за 2020 рік була 

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

проектної діяльності та разом з підтверджуючим матеріалами направлено до  експертів  

Програми. А достовірність  наданої міською радою інформації було 

ретельно  програмними спеціалістами DOBRE. 

За результатами аналізу було відзначено, що  у 2020 році  Маловисківська міська 

територіальна громада   займає друге місце (81 бал)   в рейтингу   серед громад ІІ когорти, 

які працюють в рамках зазначеної програми МТД з 2017 року в порівнянні з 2017 роком ( 

31 бал)  приріст склав 50 балів , та визнана взірцевою громадою серед 75 громад  України 

та отримала відзнаку.  

       З листопада 2017 року  Маловисківська міська рада є підписантами  угоди  з 

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

вимог угоди   підготовлено плану місцевого економічного розвитку, оцінено його 

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

розпочато  Впровадження  плану. Протягом звітного періоду  у громаді  були впроваджені  

всі заходи /дії Плану , заплановані на звітний період . 
 

В 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. 

Виконавчим комітетом міської ради проводилася   робота щодо отримання коштів  

субвенції  з державного бюджету на соціально - економічний розвиток території  для  

реалізації  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.  направлено 

листи  , а саме :  обласній державній адміністрації – 2;  обласній раді- 1; народному  

депутату України  Кузбиту Ю.М. -3;  народному депутату України Мурдієві І.Ю – 1. 

 З метою отримання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію програми «Спроможна школа  для кращих результатів»  виконавчим  

комітетом  міської ради подано проектну заявку  до ОДА 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.   З огляду на те, що у 

законі України Про Державний  бюджет України на 2020 рік»  не передбачені кошти в 

повному запланованому обсязі на субвенцію «Спроможна школа»  на зазначений об’єкт   

кошти не виділялися. 



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 огляду на  надзвичайну ситуацію і  пандемію  реалізація даних проектів  

відтермінована.   

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,  проведено громадське обговорення, на  даний час 

здійснюється проходження СЕО. 

З урахуванням наявного в громаді потенціалу та з метою залучення інвестицій, 

розроблено інвестиційні пропозиції та інвестиційний паспорт  Маловисківської  міської 

ради , які розміщено на: 

офіційному веб-сайті міської ради  за посиланням: 

https://mviskarada.gov.ua/transparent/documents 

Центральноукраїнському інвестиційному порталі за посиланням: 

         .http: //invest.kr-admin.gov.ua/index.php/uk/. 

З метою презентації потенціалу  Маловисківської  міської територіальної громади, 

просування конкурентоспроможних товарів  нашої території на ринки регіонів України , 

створення додаткових передумов для подальшого економічного розвитку   здійснено 

організаційні заходи та забезпечено участь підприємців   громади: 

У Медовому ярмарку в рамках Фестивалю бджолярів "KROPhoneyfest", який 

відбувся 19 серпня 2020 року; 

у Міжнародній агропромисловій виставці з польовою демонстрацією техніки 

"AgroExpo - 2020" (далі - Виставка), яка пройшла у період з 30 вересня по 03 жовтня 2020 

року у м. Кропивницький. 

На офіційному веб-сайті  міської ради розміщено та постійно оновлюється база 

даних грантодавців, перелік програм та конкурсів міжнародних фінансових організацій, 

пропозиції донорів щодо можливої участі у проектах (програмах) міжнародної технічної 

допомоги. 

        Для надання достовірної та повної інформації потенційним інвесторам про 

рівень кредитного ризику та інвестиційної привабливості громади забезпечено взаємодію 

з національними рейтинговими агентствами.  

За рейтингом інституційної спроможності і сталого розвитку малих та середніх 

громад України Фонду "Регіональний центр економічних досліджень та підтримки 

бізнесу", сформовано перелік 20 найкращих громад Кіровоградської області станом на 

01.01.2021. 

https://mviskarada.gov.ua/transparent/documents


  Рейтинг враховує 40  критерійних показників та відображає інституційну спроможність  

громад у 2020 році.   Загалом обраховано рейтинг 1 416 громади України до 150 тис. 

мешканців.   Маловисківська міська об’єднана територіальна громада знаходиться на 

шостій позиції , маючи рейтинг 41,84  при середньообласному – 16,09 і всеукраїнському – 

18,84 . 
В рамках міської програми Конкурс міні-грандів «Майбутнє громади в моїх руках» 

2020 рік – зареєстровано 16 проектів, відібрано 3 на загальну суму 300,0 тис. грн.. Станом 

на 1 січня 2021 року реалізовано два проекти на суму  148,7  тис. грн. :  

1. «Облаштування нового спортивно–ігрового майданчика наш сквер» 

с.Олександрівка   на суму 48,9 тис. грн.,  

2. «Подаруй майданчик мрії дітям Матусівки» на суму 99,8 тис. грн. 

 Проект «Скейт парк»     - проведено тендерні процедури та поствлено      товар, 

який не відповідає заявленим нормам. Кошти не проплачені постачальнику у сумв 190,9 

тис. грн. Проводиться робота з  фірмою постачальникам.  

 

Соціальний захист населення 
У 2020  році  відділом соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я: 

- Прийнято документи для призначення житлової субсидії в кількості - 1086 

заяв; 

- Прийнято документи для призначення державних соціальних допомог в 

кількості – 692 заяви; 

- Прийнято документи для призначення пільг в кількості – 198 заяв; 

-   Прийнято документи для призначення пільг у готівковій формі в кількості – 141 

заява; 

- Прийнято документи для отримання грошової компенсації вартості одноразової 

натуральної допомоги «пакунок малюка» в кількості – 19 заяв; 

- Прийнято документи для отримання одноразової натуральної допомоги «пакунок 

малюка» в кількості – 6 заяв; 

- 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; 

- 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 ,0 тис. грн.; 

- Проведений прийом документів на виплату матеріальної допомоги ВПО в 

кількості – 2 заяви на суму 1,5 тис . грн.; 

- Проведений прийом документів для отримання одноразової допомоги 

громадянам, які виявили бажання проходити військову службу в ЗСУ та інших 

формуваннях за контрактом – 8 заяв на суму 40,0  тис. грн; 

- Проведений прийом документів на виплату матеріальної допомоги до дня 

ліквідації аварії Чорнобильської катастрофи – 85 заяв на суму  21,6 тис.  грн; 

- Проведений прийом документів для виплати матеріальної допомоги до дня 

Перемоги 2 заяви на  суму 2,0 тис. грн; 

- Щоквартально здійснюється виплата компенсації на житлово-комунальні 

послуги особам з інвалідністю  по зору 9 громадянам з початку року на суму 10, 8 тис. 

грн; 

- Щомісячно проводиться виплата матеріальної допомоги особам з 

інвалідністю І групи, які користуються мережею Інтернет та пересуваються за допомогою 

технічних засобів реабілітації 8 громадянам з початку року на суму – 9, 6 тис. грн; 

- Проведений прийом документів для виплати матеріальної допомоги особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю для відшкодування витрат на придбання технічних 

засобів  для використання в побутових умовах з початку року на суму 14, 7 тис. грн. 



- Щомісячно проводилась виплата стипендії особам з  інвалідністю внаслідок 

війни та учасникам бойових дій яким виповнилося 90 років і більше з початку року на 

суму  5,5 тис. грн. 

-  Проведений прийом документів на виплату матеріальної допомоги до 

Міжнародного дня осіб похилого віку  – 293 заяви на суму  62,5 тис.грн 

-  Проводився прийом документів та виплати компенсаційних коштів за пільговий 

проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян на приміських 

маршрутах з початку року відшкодовано – 458 громадянам на суму 42,9 тис. грн. 

- Проводився прийом та здійснення відшкодовувати вартість проїзду один раз на 

рік до санаторно-курортного комплексу для оздоровлення чи відпочинку постраждалим 

від Чорнобильської катастрофи 1 заяви на суму 0,6 тис. грн. 

- Проводився прийом заяв та виплата матеріальної допомоги сім’ям загиблих в 

Революції Гідності, учасникам бойових дій та сім’ям загиблих в зоні АТО (ООС) – 89 

заяв на суму 56, 5 тис грн. 

- Проводився прийом заяв та виплата  Матеріальна допомога особам з 

інвалідністю різних груп до Міжнародного дня  осіб з інвалідністю – 205 заяв на суму 

63,3 тис. грн.                     

- Проводилися обстеження житлово-побутових умов громадян, які звертаються за 

призначенням житлових субсидій та державних допомог в результаті яких було складено 

129 актів. 

До Міжнародного дня осіб похилого віку було організовано для громадян 

частування.  

 Функціонує опікунська рада щодо питань недієздатних осіб або осіб дієздатність 

яких обмежена.  З даних питань 4 рази було зібрано засідання опікунської ради. 

Прийнято участь у 5 судових засіданнях з питань визнання осіб не дієздатними. 

  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 1594 заяви. 

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. 

 

Розвиток соціальних послуг 

Станом на 01.01.2021 року на обслуговуванні в комунальному підприємстві 

Маловисківський центр надання соціальних послуг перебуває 292 особи та надаються 

базові соціальні послуги: 

- догляд вдома; 

- консультування; 

- представництво інтересів; 

- інформування, а також 34 види таких соціальних послуг: 

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



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

підопічного; 

- допомога у прибиранні приміщення; 

- оформлення документів на отримання субсидій, оплата житлово-комунальних 

послуг та інших видів соціальної допомоги, внесення платежів; 

- інші соціальні послуги.  

Станом на 01.01.2021 року надано 94570 послуг, а саме: 16178 підготовка продуктів 

для приготування їжі, 6560 доставки води, 17070 прибирання житла, 1634 розпалювань 

печей, 43 доставка палива за рахунок підопічного, 5448 піднесення дров і вугілля, 6091 

прополка бур’янів, розчистка снігу, 17605 придбання продуктів, медикаментів, 4396 

приготування їжі, 743 годувань ліжко-хворих, 1823 надання допомоги в оплаті 

комунальних послуг, 150 надання допомоги в оформленні документів, 41 представництв 

інтересів в органах державної влади, 5289 замін натільної-постільної білизни, 3204 

допомоги при купанні, митті голови, розчісуванні волосся, підрізанні нігтів, 2555 посадки, 

прополки городу, 59 забезпечень супроводження, 136 організації надання консультацій 

лікарями, 2957 прання білизни та одягу, 3018 інші послуги. Сума платних послуг з 

початку року склала 81,6 тис.  грн. 

Право на позачергове соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 

центром надання соціальних послуг населенню мають одинокі ветерани війни, особи, на 

яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту", жертви нацистських переслідувань, особи, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1, 2 і 3 категорії. 

Центр надає соціальні послуги на безоплатній та платній основі. Соціальні послуги в 

обсягах, визначених державними стандартами соціальних послуг, надаються  безоплатно. 

Соціальні послуги понад обсяги, визначені державними стандартами соціальних послуг, 

надаються за плату.  

Центр має спец автомобіль, що позволяє надавати соціальних послуг з перевезення 

осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового 

апарату. 

Робота з дітьми та молоддю 

 

Станом на 31.12.20120 на території Маловисківської міської територіальної 

громади проживає 2734 дитини. 

Службою проведено 108 профілактичних заходів (рейдів) "Діти вулиця", "Вокзал" по 

території Маловисківської  територіальної громади. 

З них 6рейдів у нічний період доби у місцях масового скупчення людей під час 

яких виявлено 8 дітей без супроводу дорослих та таких, що вживали алкогольні напої. З 

батьками та дітьми, начальником Служби проведено індивідуальну профілактичну роботу 

та винесено попередження. 

Під час яких було обстежено 148 сімей, з яких: 

- 70 сімей, які опинились у складних життєвих обставинах; 

- 14 сімей у яких проживають діти під опікою/піклуванням; 

- 6 прийомних сімей/дитячих будинків сімейного типу; 

- 58 інші сім'ї.  

Протягом року виявлено та вилучено 6 дітей у зв’язку із загрозою для життя та 

здоров’я з боку батьків, а саме ухилення від виконання батьківських обов’язків, 

систематичне вживання алкогольних напоїв чи залишення дітей без нагляду чи то 

сторонніх осіб. 

Вікова категорія вилучених дітей: 

- 2 дитини віком до 6 років; 

- 11 дітей віком від 6 до 14 років; 



- 1 дитини віком від 14 до 18 років. 

Протягом 2020 року на підставі рішень Комісії з питань захисту прав дитини 

виконавчого комітеті Маловисківської міської ради, 16 батькам було винесено 

попередження за ухилення від виконання батьківських обов’язків та встановлено терміни 

для виправлення і покращення ситуацій, які склались у сім’ях. 

11 батьків ініційовано притягнуто до відповідальності у порядку ст. 184 КУпАП. 

На потязі 2020 року було проведено 13 засідань Комісії з питань захисту прав дини 

під час яких було розглянуто та прийнято 58 рішень з метою забезпечення соціально-

правового захисту дітей різних категорій. 

Станом на 31.12.2020 на обліку Служби перебуває 30 дітей, які проживають у 11 

сім’ях, які опинились у складних життєвих обставинах у зв’язку із ухиленням батьків від 

виконання батьківських обов’язків, систематичним вживанням алкогольних напоїв, чи то 

залишенням дітей без нагляду або сторонніх осіб. 

До суду протягом 2020 року подано 6 позовів про позбавлення батьківських прав, з 

яких винесено відповідні рішення у порядку статті 164 СКУ. 

Із позитивним результатом протягом 2020 року з обліку Служби було знято 13 

дітей у зв’язку із виправленням ситуації, які склались у сім’ях. 

Крім цього, на первинному обліку у Службі перебуває 33 дитини-сироти, дитини 

позбавленої батьківських прав та осіб з їх числа. 

Протягом 2020 року на первинний облік було поставлено 9 дітей з яких: 

- 3 дітей набули статусу дітей-сиріт; 

- 6 дітей набули статус дитини позбавленої батьківського піклування. 

Станом на 31.01.2020, 8 дітей влаштовані під опіку, 1 дитини влаштована та 

перебуває в КНП «Кіровоградський обласний спеціалізований будинок дитини нового 

типу Кіровоградської обласної ради» м. Кропивницький. 

 На території Маловисківської міської  територіальної громади функціонує: 

- 2 прийомні сім’ї у яких влаштовані та проживають 4 дітей; 

- 2 дитячих будинки сімейного типу до яких влаштовані та проживають 14 дітей; 

- 27 дітей перебувають під опікою/піклуванням. 

 

Житлово- комунальне  господарство 

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 94 вулицях і провулках 

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

с.Мануйлівка. Всього підприємство надає послуги по водопостачанню 3778 абонентам 

населення і 203 організаціям і підприємствам. По населенню встановлено 3126 

водолічильників. а це 82,7 відсотків.  Кількість абонентів споживання води  постійно 

зростає. 

Вода подається з 19 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. 

             У червні-липні 2020 року замінено 720 м водопровідної мережі по 

вул..Винниченка. За дольової участі населення прорито траншею, за кошти підприємства 

придбано пластикові труби та виконані роботи по прокладенню труб та підключенню 

абонентів до мережі. 



   Станом на 01.01.2021 року після завершення робіт по будівництву нового 

водопроводу підключено 118 абонентів по вул..Тобілевича, Матросова, Осипенко та 

вул..Береговій с.Мануйлівка. Збільшено протяжність водопровідної мережі на 5,0 км, 

всього протяжність складає 72,0 км. 

Вартість завершення будівництва склала 1782,9 тис.грн., оплачено за технічний 

нагляд будівництва  -  27,6 тис.  грн., за авторський нагляд -  8,6 грн. грн . Загальна 

вартість проекту 1819,2 тис. грн. 

            Також з міського бюджету виділено 18,9 тис. грн для виконання робіт по заміні 

водопроводу по вул..Будівельній. 

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.  

В 1 кварталі 2020 року проведено очистку 2 км каналізаційного самотічного 

колектора на 194995,07 грн. за кошти міського бюджету. 

Кількість абонентів по наданню послуг із збирання та вивезення ТПВ складає 

всього 2044, в тому числі: 

- по населенню – 1989; 

- по бюджетним організаціям - 12 (лікарня, ветлікарня, санстанція, суд, міськрада,  

пенсійний фонд, будинок культури, школа мистецтв, дитячі садки «Ромашка» та 

«Чебурашка», ЗОШ №3 та №4); 

-по іншим споживачам -   43.  

 За 2020  рік реалізовано води 162,2 тис.м3 на суму 2964,5 тис.грн. 

За 2020 рік  вивезено 3,8 тис.куб.м твердих побутових відходів на суму 464,3 

тис.грн. 

Рівень відшкодування тарифу за вивіз сміття за 12 місяців  2020 року складає 

88,9%. 

            За 2020 рік обсяг реалізації води на підприємстві зменшився на 3,2% порівняно з 

таким же періодом 2019 року, пропуск стоків зменшився на 7,9% внаслідок того, що 

мешканці тимчасово виїжджають в іншу місцевість на заробітки і не користуються 

послугами, організації та підприємці економлять на витратах. Внаслідок цього відбулося і 

відповідне зменшення рівня доходів підприємства. Тарифи на підприємстві не 

змінювалися з 2018 року. 

            Фактична  собівартість 1 м³ водопостачання за 2020 рік склала 17,48 грн. і зросла 

порівняно до тарифу на 14,8%. 

           Фактична  собівартість 1 м³ водовідведення за вказаний період склала 36,18 грн. і 

зросла порівняно до тарифу на 20,1%. 

           Фактична  собівартість 1 м³ вивезення твердих побутових відходів за вказаний 

період склала 116,02 грн. і зросла порівняно до тарифу на 30,7%. 

            Ріст витрат обумовлений в першу чергу зростанням вартості електроенергії (на 

44,6% за аналізований період порівняно із включеною до тарифів),  витратних матеріалів 

для ліквідації аварійних ситуацій, паливо-мастильних матеріалів (на 71,3% за 

аналізований період порівняно із включеними до тарифів), а також нормативно 

передбаченим суттєвим зростанням заробітної плати. 

           Збитки від надання послуг за період склали 426,6 тис. грн.., фінансовий результат 

від діяльності підприємства склав 162,3 тис. грн. збитку. На зменшення збитків вплинуло 

отримання з міського бюджету 213,9 тис.грн. на проведення очистки каналізації та заміну 

ветхого трубопроводу.      



            На даний час на підприємстві працює 29 чоловік Середньомісячна заробітна плата 

по підприємству за 2020 рік в порівнянні до 2019 року  зросла на 16,3% і склала 

6090,80 грн., до середньомісячної зарплати в тарифі  зросла на 49,1%. 

           У зв»язку із зменшенням споживання послуг відбулося і зменшення надходження 

плати за послуги на 2,9 %, і нарахування плати на 4,6%. Відсоток сплати нарахованих сум 

склав 98,6%, за аналогічний період 2019 року який складав 96,9% та збільшився на 1,8%. 

       

    Заборгованість за послуги станом на 01.01.2021 року складає в тис.грн.: 

 водопостачання водовідведення вивіз ТПВ 

Всього 10,3 10,0 20,7 

В тому числі    населення 13,7 27,1 20,9 

                         Пільги, субсидії 0 0 0 

                         Бюджетні 

установи 

-9,2 -19,6 -1,6 

                         Інші організації 5,8 2,6 1,4 

 

          Дебіторська заборгованість за послуги централізованого водопостачання та 

водовідведення, вивезення ТПВ з січня по грудень 2020 року зросла на 74,5 тис.грн.                    

(з -33,5т.грн. до 41,0 тис.грн ), в тому числі по населенню на 88,1 тис.грн. (з -26,5т.грн.. до 

61,6тис.грн ), 

З  метою  здійснення ефективних та комплексних заходів з утримання в належному 

санітарному стані території   громади , очищення та озеленення територій, раціональне 

використання та охорона об’єктів благоустрою, створення умов щодо захисту і 

відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, покращення безпеки та 

забезпечення громадського порядку в громадських місцях, місцях загального 

користування, ремонт та технічне обслуговування вуличного освітлення, утримання та 

обслуговування полігону ТПВ (твердих побутових відходів), виконання комплексу 

технічних робіт при підготовці та проведенню культурно-масових заходів   комунальне 

підприємство  КП  «Мала Виска МКП»  протягом 2020 року здійснювало  наступну 

роботу :  по забезпеченню зовнішнього нічного вуличного освітлення по території 

громади. В 2020 році було освітлено вулиці  а саме : вул.Шевченка, вул.Європейська, 

вул.Центральна, вул.Гоголя, вул.Привокзальна, вул.Дзержинського, вул.Піонерська, 

вул.Тобілевича, вул.Містечкова, пров.Професійний, с.Краснопілка  протяжністю 7550 м., 

понесені витрати на закупівлю матеріалів в сумі 134,3 тис грн. ( кабель,таймера,зажими, 

авт.вимикачі)                      

     Закуплено вуличні світильники в кількості 220 шт. на суму 135,9 тис. грн. встановлено 

163 шт., по вул. Шевченка, Містечкова, Європейська, Центральна, Мирна, Тобілевича, 

Дзержинського. Закуплено енергозберігаючі лампи   в кількості 430 шт. на суму 22,5 тис. 

грн. Придбано свинцево-кислотні акумулятори  20 шт. на суму 79,6 тис. грн. та здійснено 

заміну в кількості 13 шт. с Первомайське, вул. Кошового,вул. Первомайська.   

        Забезпечення утримання благоустрою території громади. Для  реалізації даного 

заходу були затверджені кошти  з урахуванням змін 9416,6 тис. грн.  освоєно  8703,5 тис. 

грн. ( тобто 92,4% ), невиконання  7,6 % . Відхилення виникли внаслідок коливанням 

ринкових цін, зекономлених коштів після проведення  процедур закупівель, та розірвання 

договору  по закупівлі  спортивного обладнання  скейт парку внаслідок невиконання умов 

договору постачальником.  

      Штатна чисельність підприємства становить 44,5 штатні одиниці. Всього за рік на 

заробітну плату було використано 4049,7 тис. грн. Середня заробітна плата по 

підприємству 7,6 тис грн. 



        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. Виплачено 

винагороду по договорам ЦПХ в сумі 121,1 тис. грн. 

        Нарахування на оплату праці  склало 995,0 тис. грн. 

        Працівників підприємства було забезпечено спецодягом та медичними аптечками  на 

суму 19,9 тис. грн. 

       На протязі  12 місяців  було закуплено тротуарну бруківку та бордюри на суму 195,0 

тис.  грн. Виконанні роботи з укладання тротуарної бруківки  та бетонних поребриків на 

декількох об’єктах благоустрою, а саме: на алеї від перехрестя вулиць Центральна та 

Київська в сторону Містечкової (767,4 кв. м); автостоянка біля міського парку відпочинку 

(153,64 кв.м.) ;зона навколо меморіальної дошки  загиблим учасникам АТО с. Паліївка 

(5,2 кв.м.);  майданчик та алея  в міському парку відпочинку згідно проекту Арт 

платформа створення культурно комунікативного простору (149,54 кв.м.). Встановлено 

бетонні поребрики на бетонну основу в кількості (95 шт.) на території маєтку Кудашевих. 

На території міського парку в приміщенні туалету були проведені ремонтні роботи. За всі 

виконанні роботи було виплачено винагороду   по договорам ЦПХ в сумі 317,0 тис. грн 

      Придбано суміш для грейдерування доріг 405 т. на суму  109,8 тис. грн. Грейдеровані  

вул. Матросова, Коротченко,  Б.Хмельницького, К.Лібнехта, Космонавтів, Дзержинского, 

Садова,Ленінградська,Пархоменка,Комсомольська,Ватутіна,Гоголя,Первомайська, 

Первомайський та Паліївський  старостинський округ. 

      На поновлення та нанесення розмітки  на пішохідних переходах міста було 

використано 1,3 тис грн. 

      У весняно-осінній період проводилися роботи по озелененню парка та клумб на 

території ОТГ, 9 тис кв.м., а саме: насадження, догляд, обробка препаратами від шкідників 

та підживлення добривами  на загальну суму 126,0 тис. грн. Всього  розроблено нових 

клумб по місту біля  5 тис кв. м. 

      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. 

      Розширено берегову зону відпочинку біля маєтку Кудашевих, встановлено 5 альтанок 

та 3 ятки для роздрібної торгівлі. 

      Для ефективної і безперебійної роботи комунального підприємства  були проведені 

закупівлі (господарських товарів, будівельних матеріалів, інвентарю, канцелярських 

товарів та інше для використання в роботі ) на суму 545,9 тис. грн 

     Для оплати податків, послуг (інтернет,телефонний зв'язок,банківські та інше) 

використано 158,1 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 59,2 тис. грн. Ліквідовано стихійні сміттєзвалища по 

вул.Воровського, вул.Ковтуна, вул.Калинова, вул.Європейська  та між вулицями 

Дзержинського і Піонерської. 

    На оплату послуг для впорядкування полігону твердих побутових відходів  та 

стихійного сміттєзвалища (територія колишнього глиняного кар’єру  цегельного заводу) 

були виділені кошти  в сумі 222,0 тис. грн. 

   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’ятників по території ОТГ на суму 

2,6 тис. грн. На території Центрального кладовища встановлено пам’ятний  знак 



маловищанам – жертвам Голокосту, підпільникам і партизанам,розстріляних фашистами  

в 1941-1944 рр. витрачено кошти в сумі 10,0 тис. грн.  

    Для безперебійної роботи спецтехніки  підприємства  на протязі року було використано 

414,4 тис. грн. на придбання паливно-мастильних матеріалів  та проведення поточних 

ремонтів спецтехніки на суму 143,9 тис. грн.  

     На протиепідемічні заходи використані кошти в сумі 123,1 тис. грн. В період карантину 

проводились дезінфікуючі заходи по території ОТГ. 

    Встановлено на могилах, де поховані учасники АТО флагштоки  з державними 

прапорами на суму 16,7 тис. грн. Закуплено меморіальні дошки  загиблим учасникам АТО 

на суму 50,0 тис. грн. та встановлено.  

     Для потреб бухгалтерії придбано комп’ютерну техніку на суму 47,6 тис. грн. 

      Закуплено посипні матеріали  для благоустрою території громади в кількості 910 тонн 

на суму 333,4 тис. грн, та для зимового утримання доріг 394 тонни  на суму 143,3 тис. грн. 

     Придбано  тротуарну бруківку 300 кв. м. на пішохідний перехід вул. Шевченко ЗОШ 

№3 -2 шт., вул. Європейська -1 шт, стоянка «Файно маркет» на суму 53,4 тис. грн. 

По вул. Європейській встановлено відеокамери спостереження  в кількості 6 шт. на суму  

33,3 тис. грн, та 2 відеокамери в міському парку які були придбані у 2019 році.  

      Додатково було виділено кошти на придбання  дзеркал безпеки дорожнього руху в 

кількості 2 шт. на сумі 7.0 тис грн., та встановлено  по вул. Героїв Крут.  

     Реалізовано два міні проекти а саме: «Облаштування нового спортивно–ігрового 

майданчика наш сквер» с.Олександрівка   на суму 48,9 тис. грн., та «Подаруй майданчик 

мрії дітям Матусівки» на суму 99,8 тис. грн. 

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

новорічну ілюмінацію та новорічні прикраси на суму 24.0 тис. грн.  

     Для поліпшення матеріально технічної бази комунального підприємства та 

безперебійної роботи отримано фінансування 1214,7 тис грн. освоєно 1212,7 тис. грн. 

(99,8 %).  Придбано автомобіль самоскид на суму 194,9 тис. грн. та трактор ХТЗ-17021 на 

суму 884,0 тис. грн. 

    Для  прибирання вулиць та потреб підприємства  придбано ручний інвентар на суму 

133,8 тис. грн.,а саме ( газонокосарка, бензопила, всмоктуючий подрібнювач, подрібнювач 

гілок, культиватор,бензоножиці). 

       Всі заплановані заходи  Програми розвитку комунального підприємства «Мала Виск -

МКП» на 2020 рік  реалізовані  в повному обсязі. Програма є ефективною. 

 Паліївський старостат   
       Для забезпечення  благоустрою  на тариторії Паліївського старостинського округу   

працює 4   штатних працівників – 2,75 ставки  на утримання яких профінансовано 204,3 

тис. грн.. Середня заробітна  плата штатного працівника    складає  5,7 тис.грн.      З метою 

створення належних та безпечних умов для очікування  громадського транспорту 

жителями с.Паліївка   2 зупинки  на суму 10,9 тис.грн.  Закуплено господарських товарів, 

будівельних матеріалів, інвентарю на суму 37,3 тис.грн. 

           Олександрівський старостат 

   Для забезпечення  благоустрою  на тариторії  Олександрівського старостинського  

округу   працює 4  штатних працівників- 3 ставки,  на утримання яких профінансовано  

241,9 тис. грн.. Середня заробітна плата становить  6,2 тис. грн.     Було проведено укладку 

бетону 18(м. куб.) на суму 36,0 тис грн. по Олександрівському старостинському округу. 

.  Закуплено господарських товарів, будівельних матеріалів, інвентарю на суму 63,7 

тис.грн.     Придбано  дитячий ігровий  майданчик  на суму 48,5 тис.грн.  

 

Первомайський старостат 

Для забезпечення  благоустрою  на тариторії Первомайського  старостинського 

округу   працює 2  штатних працівників-1,75 ставок ,  на утримання яких профінансовано 

145,8  тис. грн.. Середня заробітна плата становить  6,4 тис. грн. Для благоустрою 



території по с. Первомайськ використано 9,1 тис.грн.  Придбано  та встановлено на 

території села тренажери  на суму  93,1 тис грн.  

 

 Дорожнє господарство  

 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету проведено відповідно до обсягів виконаних робіт у 

сумі 1407,5 тис. грн, у тому числі:  

поточні ремонти  дорожнього покриття вулиць міста  та  сіл  об’єднаної територіальної 

громади  2932,3 м2 на суму  1407,5 тис.грн. в т.ч. : вул..Калинова, вул.Центральна , 

підїздні шляхи в мікрорайоні «Вись», вул..Промислова, вул..Тобілевича, 

вул..Європейська,  вул..Шкільна,  пров.Комунальний, вул..В.Бровченка. 

 

Освіта та спорт 

        На території Маловисківської  громади функціонувало в 2020 році 3 заклади 

дошкільної освіти (з них ДНЗ «Ластівка» функціонує в літній період) та 2 філії «ЗЗСО-

ЗДО», в яких виховувалось 356 дітей. Охоплення дітей від 3 до 6 років дошкільною 

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

В закладі дошкільної освіти «Ромашка» відкрито додаткову групу з короткотривалим 

перебуванням для 15 дітей 5-річного віку. 

На території Маловисківської  громади  в 2020 році функціонувало 5 закладів 

загальної середньої освіти, в яких здобувають освіту 1394 учнів у 69 класах (середня 

наповнюваність класів – 20,2). Всі заклади освіти з українською мовою навчання. Освітній 

процес забезпечували 137 вчителів.  
100% дітей шкільного віку охоплено навчанням. В закладах загальної середньої 

освіти забезпечено впровадження нового змісту початкової освіти згідно з Концепцією 

«Нова українська школа». Придбано обладнання та меблі. Міською радою, відділом 

освіти, молоді та спорту приділяється значна увага створенню сучасного освітнього 

середовища у закладах освіти. Під час поточних ремонтів закладів освіти впроваджуються 

елементи нового освітнього простору. До закладів освіти проведена швидкісна мережа 

Інтернет, створені зони Wi-Fi. 

 З метою підвищення якості надання освітніх послуг в усіх старших класах 

запроваджено профільне навчання. 

Маловисківська загальноосвітня школа №3 І-ІІІ ступенів визначена опорною 

школою Маловисківського освітнього округу (рішення Маловисківської міської ради від 

31.05.2017 р. №599). Опорна школа має 4 шкільні автобуси, які підвозять 308 учнів та 15 

вчителів. Всі заклади освіти обладнані пандусами та кнопками виклику, забезпечено 

безперешкодний доступ до першого поверху приміщень. В Маловисківській ЗШ №3 І-ІІІ 

ступенів облаштовано спеціальну кімнату для проведення занять з дітьми з особливими 

освітніми потребами, придбано сходовий підйомник та забезпечено безперешкодний 

доступ дітей з особливими освітніми потребами до третього поверху. 

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

проживають на території Маловисківської  громади  на здобуття дошкільної та загальної 

середньої освіти забезпечено шляхом проведення «Інклюзивно-ресурсним центром» 

Маловисківської районної ради Кіровоградської області комплексної психолого-

педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження та 

інших заходів, передбачених чинним законодавством України. В 2020-2021 навчальному 

році в закладах загальної середньої освіти Маловисківської міської ради організовано 

інклюзивне навчання для 14 учнів та індивідуальне (за станом здоров’я) – для 12учнів. 



В закладах освіти 59 учні з малозабезпечених сімей. 34 дітей-сиріт, 28 учнів з 

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

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

ступенів організовано роботу 5 груп продовженого дня для 135 дітей 1-4-х класів. 791 

учнів користується гарячим харчуванням, з них 675 – безплатно. 

В 2020 році одержали свідоцтво про здобуття базової середньої освіти 103 учні, 

свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти – 73 учні (з них нагороджені 

золотою медаллю – 7, срібною – 2). 

          Заклади загальної середньої освіти мають 14 інтерактивних комплексів, 8 

комплектів – екран+мультимедійний проектор, 35 принтерів, 149 персональних 

комп’ютерів (підключено до мережі інтернет – 98), 17 ноутбуків, 4 планшети. Середня 

кількість учнів на 1 комп’ютер – 7,8. В закладах обладнано 2 кабінети математики, 2 

кабінети хімії, 1 кабінет біології, 4 кабінети української мови та літератури, 1 кабінет 

іноземної мови з лінгафонним обладнанням. Всі заклади мають власні котельні, водогін з 

гарячою водою, каналізацію.   

          Придбано COVID-маски, щитки, дизенфікуючі засоби, рукавиці  на суму 334,0 

тис.грн. 

           В ЗДО «Ромашка» встановлена огорожа на суму 90,0 тис. грн. , в ЗДО «Веселка» 

встановлено ворота та  укладено тротуарної  плитки на суму 120,2 тис.   

          В Маловисківській №3 І-ІІІ ступенів замінено стільниці на суму 97,0 тис.грн., 

проведено капітальний ремонт даху на суму 951,8 тис грн., для їдальні придбано стіл 

тепловий , сковорода електрична , шафа жарова електрична , картоплечистка , 

посудомийка , м'ясорубка , тістоміс , мийки виробничі на суму 191,7 тис. грн.  

В Олександрівській філії переведено садочок до головної будівлі, проведено ремонтні 

роботи та придбано матеріали  на суму180,0 тис грн..   

          В Маловисківській ЗШ №4 І-ІІІ ступенів придбано стільці , проведено ремонт 

фундаменту будівлі школи  на суму 147,4 тис.грн. 

          Початкові класи НУШ повністю забезпечені обладнанням. На суму 427,1 тис. грн. 

придбано: парта+стілець 150 штук , стіл вчителя 7 шт., стілець вчителя 7 штук, дошка 

шкільна 7 шт., шафа 7 шт., ноутбуки 6 шт., принтери 6 шт., дидактичні матеріали 7 

комплектів. 

          Для забезпечення інклюзивної освіти в закладах загальної середньої та дошкільної 

освіти на суму 80,1 тис. грн. придбано обладнання: комплект м’яких ігрових фігур ,  мати 

для гри , скеледром, бактерицидна лампа, бізіборд, стіл-парта для віз очників , світлова 

колона . 

На сесії Маловисківської міської ради затверджено Положення про стипендії 

Маловисківського міського голови «Гордість громади» для дітей та молоді. Встановлено 

20 стипендій для учнів загальної середньої та позашкільної освіти. 

Для стимулювання кращих освітян встановлено міську педагогічну премію імені Г. 

Перебийніса. Чотирнадцять вчителів, керівників закладів загальної середньої освіти, учні 

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

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

отримали  премію в розмірі 72,5 тис. грн. 

10 учнів закладів загальної середньої освіти стали призерами ІІІ (обласного) етапу 

Всеукраінських учнівських олімпіад та конкурсу-захисту МАН. 



Відповідно до рішення міської ради  троє випускників 2020 року, які за 

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

Діти забезпечені гарячим харчуванням. У ЗЗСО ціна харчування становить 12,5 грн. 

для здобувачів освіти 1-4 класів та дітей пільгових категорій. 

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

складає 15-18 грн.). 

          В підпорядкуванні Маловисківської міської ради знаходиться 36 спортивних споруд 

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

футбольні поля і 4 спортивні зали площею не менше 162 м
2. 

Основними видами спорту в 

місті є: дзюдо, легка атлетика, волейбол, футбол, бокс, настільний теніс. Спортивної 

школи немає. На базі Маловисківського ДЮЦ «Вись» функціонують гуртки спортивного 

напрямку, які відвідують 203 дітей. 

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

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

позакласна робота з учнями.  

  У 2020 році на території  старостинських округів проведено наступну  роботу:  

Паліївський старостинський округ  на території його функціонує  НВК  і  ДНЗ 

«Колобок» . 

 На утримання НВК  направлено   3115,9  тис. грн. в т.ч.  кошти освітньої субвенції 

–  2045,8 тис. грн., кошти міського бюджету – 1070,1 тис.грн.. На виплату заробітної плати 

з нарахуваннями   профінансовано     2748,8 тис. грн.. , що становить     88 %  загального 

фінансування закладу. Оплата енергоносіїв -185,00 тис. грн.,або 6 % загального обсягу 

видатків. 

Забезпечено харчуванням     56 учнів на суму    53,7 тис. грн. Загальна вартість 

харчування однієї дитини склала  0,96 тис грн  

Забезпечено впровадження нового змісту початкової освіти згідно з Концепцією 
«Нова українська школа» освоєно    61,5  тис. грн., зокрема придбано  меблі на суму   20,3 

тис. грн. та  та комп’ютерну техніку на суму     28,05 тис. грн. придбано .  

На утримання ДНЗ «Колобок « направлено   667,7тис. грн. (кошти міського 

бюджету). На виплату заробітної плати з нарахуваннями   профінансовано    507,90 тис. 

грн. , що становить  76%  загального фінансування закладу. Оплата енергоносіїв –     115,3 

тис. грн.,або    17,3% загального обсягу видатків. Забезпечено харчуванням  16 дітей на 

суму   16,00 тис. грн. Загальна вартість  утримання однієї дитини становить  41,7 тис. грн. 

Олександрівський старостинський округ на території його функціонує  НВК і   

ДНЗ «Колосок» . 

 На утримання НВК  направлено      1985,0 тис. грн. в т.ч.  кошти освітньої 

субвенції –   1016,50 тис. грн., кошти міського бюджету -   968,5 тис.грн.. На виплату  

заробітної плати з нарахуваннями   профінансовано    1706,8 тис. грн. , що становить   86  

%  загального фінансування закладу. Оплата енергоносіїв –     91,6 тис. грн.,або    5 % 

загального обсягу видатків. 

Забезпечено харчуванням    17 учнів на суму   30,5 тис. грн. Загальна вартість 

харчування однієї дитини склала   1,8 тис грн 

Забезпечено впровадження нового змісту початкової освіти згідно з Концепцією 
«Нова українська школа» освоєно   тис. грн., зокрема придбано  меблі на суму    33,4 тис. 

грн. та  та комп’ютерну техніку на суму  8,0  тис. грн. придбано .  

На утримання ДНЗ «Колобок « направлено  559,2 тис. грн. (кошти міського 

бюджету). На виплату заробітної плати з нарахуваннями   профінансовано     539,9 тис. 

грн. , що становить 96%  загального фінансування закладу. Оплата енергоносіїв –    2,2тис. 

грн.,або     1 % загального обсягу видатків. Забезпечено харчуванням  10 дітей на суму     

16,0 тис. грн. Загальна вартість  утримання однієї дитини становить     55,9 тис. грн. 



Культура та туризм 

      Станом  на  01.01.2021  року  організовано  та  проведено    37 масових   заходи  

міського  рівня,  9015    глядачів. На проведення  заходів  витрачено   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 -   47,  1023 глядачів. 

Поліпшено матеріально–технічну  базу закладів  культури , а саме: Маловисківської  

дитяча школа мистецтв ( поточний ремонт)  – 26,3 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  – 116,1 грн..; 

- музичні інструменти – 13,0 грн.; 

- технічне та комп’ютерне обладнання – 26,4 грн. 

Створені умови для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними 

можливостями у  4  закладах культури, що становить  40 %: 

 облаштовано пандусами   4   заклади – Олександрівський будинок культури, 

Первомайський сільський будинок культури та  сільська бібліотека, Вишневський 

сільський клуб). 

  На протипожежні заходи  направлено   33,8 грн.          

      Загальна  кількість  користувачів  сільських  бібліотек  громади   - 875  осіб. За   2020  

року – 878. Загальне відвідування користувачами бібліотек громади за 2020 року  - 5658. 

Бібліотечний  фонд складає 33396 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     2020  року  на  373  

примірники  книг  на  суму 45,8 грн. Списання книжкового  фонду  у кількості 300 

примірників. 

  Протягом 2020 року у підпорядкування  відділу  культури та  туризму  

Маловисківської ОТГ  було  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   функціонувало 20  клубних формувань,  з них  5  

любительські об’єднання, в яких задіяно  134 учасника. 

     При відділі культури та туризму  функціонує   2 колективи : молодіжний театр малих 

форм  «Респект», хореографічний колектив «Лілея». 

иків .     
          Маловисківська дитяча школа мистецтв  має три відділи: фортепіанний, народних 

інструментів та мистецько-теоретичний.  



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 учнів. 

Кількість учнів пільгових категорій складає 72 чол.,з них: 

 на 100% звільнені від оплати  63 учні, 

 9 учнів платять по 50%. 

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

складають 12608 грн.  

Відсоток обсягу плати за навчання у ДШМ в загальному обсязі видатків ДШМ  

становить 14% 

Видаткова частина  по загальному  фонду склала 2765,2 тис.грн. 

Витрати по  спеціальному  фонду 197,6 тис.грн. 

Надходження  від батьківської плати у 2020 році склало батьківській  платі – 225,4  

тис.грн. 

                            Паліївський старостинський округ: 

           Протягом    2020 року в Паліївській    сільській    бібліотеці,  організовано та 

проведено 87   масових   заходів  до  пам’ятних  та  знаменних  дат, під  час  проведення  

яких  було  організовано  20  книжкових  виставок.  Користувачів -  377 ( з них дітей – 101, 

юнацтво – 30) з плановим показником - 375. Книговидачі – 8488  з плановим показником - 

8300.  Відвідування  користувачами   складає 2289. Бібліотечний фонд поповнено на 140 

книг, з обмінно – резервного  фонду обласної   універсальної  наукової  бібліотеки ім. 

Д.Чижевського, на суму 17,6 тис.  грн.  Бібліотека  має на  01.01. 2021 р. -    10721  книгу 

на суму 56,9 тис.  грн.  

      При сільському  будинку  культури  діє 5 клубних формувань, які налічують  26 

учасників ( заняття проводяться індивідуально),  а саме :  

- художнє читання,   вольного співу,  тріо «Обрій» - керівник М.Путник;  

-  2 любительські об’єднання   вокально співу «Вербиченька», образотворчого мистецтва 

«Візерунок»   - керівник К.Яцинюк   

      Протягом   2020 року працівниками та аматорами Паліївського сільського будинку 

культури були проведено 13 заходів та обслуговано 265 чоловік. Культурно-дозвіллєві 

заходи  різні за формою та тематикою в яких висвітлювали події місцевого, 

загальнонародного та державного значення. 

       У Олександрівській  сільській  бібліотеці  організовано та  проведено 37 масових 

заходів та оформлено  21  книжкову   виставку. Користувачів – 251 з  плановим 

показником - 250. Видано користувачам – 4732  книги з плановим показником – 5000. 

Відвідування користувачами – 2077. Бібліотека  має бібліотечний  фонд у кількості 8395 

на суму  91161,0  грн.. Одержано  175 на суму 21,2 тис.   грн. з обмінно – резервного  

фонду обласної   універсальної  наукової  бібліотеки ім. Д.Чижевського.   Вибуло по 

причині зношеності 300 книг на суму 355,0 грн.  

       При  сільському  будинку  культури  діє 4 клубних формувань, які налічують 26 

учасники, які займаються індивідуально,   а саме :  

- художнє читання,   любительське об’єднання декоративно ужиткового мистецтва 

«Чарівний клубочок»,   дует «Гапсяночка».       Протягом  2020 року працівниками та 

аматорами Олександрівського сільського будинку культури були проведені 13 заходів та 

обслуговано 285 чоловік. Культурно - дозвіллєві заходи  різні за формою та тематикою в 

яких висвітлювали події місцевого, загальнонародного та державного значення. 

 

Участь громадськості у розвитку території 



          Нині на території Маловисківської міської територіальної громади зареєстровано 19 

місцевих громадських організацій соціального, суспільно-політичного та інших напрямків 

діяльності.  З них половина – це діючі громадські утворення, які беруть безпосередню і 

активну участь у житті та розвитку територій населених пунктів МТГ. Маловисківська 

міська рада тісно співпрацює з більшістю з них, сприяє фінансово та в інформаційно-

масовому плані підтримує починання громадських організацій, керівництво яких через 

відсутність власних коштів звертається за допомогою у вирішенні проблемних питань. 

          Зважаючи на розуміння і підтримку міської влади та висловлюючи їй довіру у 2020 

році громадяни поважного віку, які вирішили об’єднатися у ГО «Ветерани 

Маловисківщини», запросили на установчі збори міського голову та представників міської 

ради, а під час обговорення питань порядку денного заходу оголосили про всебічну 

підтримку всіх починань міської ради. Відповідно до звернення ГО «Ветерани 

Маловисківщини» у 2020 році з міського бюджету було надано допомогу на виготовлення 

та встановлення на міському кладовищі пам’ятного знаку жертвам нацизму, які загинули 

у Малій Висці під час окупації її гітлерівцями в часи Другої світової війни. 

          Щорічно – і 2020 рік не виняток – до Дня захисників України за клопотанням 

громадської організації «Малговисківська міська рада ветеранів АТО» міський голова 

нагороджує учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил на території 

Донецької та Луганської областей, які відзначилися там під час бойових дій, відзнаками 

«За оборону рідної держави». Відповідно до звернення ГО кілька років тому біля стадіону 

«Колос» в сквері Незалежності міською радою виділено земельну ділянку, де нині 

учасниками АТО/ООС за фінансового сприяння представників соціально відповідального 

бізнесу громади, аграріїв Маловисківщини та активних громадян Малої Виски збудовано 

Меморіал  землякам – захисникам Незалежної України. Долучилася до цієї справи і 

Маловисківська міська рада, яка придбала в 2019 році центральну стеллу Меморіалу, а в 

2020 році меморіальні дошки загиблим Героям-маловищанам. Крім того за ініціативи ГО 

та активного сприяння старости Паліївського старостату Людмили Шамкої на фасаді 

Паліївського НВК було встановлено меморіальну дошку жителю Паліївки Станіславу 

Сергійовичу АЗЗІ, який загинув на Донбасі під час проведення операції об’єднаних сил, 

відстоюючи суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України. 

          Щороку відповідно до звернення ГО «Маловисківська районна організація 

Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) сприяє і допомагає 

фінансами з міського бюджету на проведення заходів до Дня учасників бойових дій на 

території інших держав та чергової річниці виведення обмеженого контингенту 

радянських військ з Демократичної республіки Афганістан. 

Маловисківська міська рада також є співорганізатором конкурсів та челленджів 

міських ГО «Простір Ідей» та «ДієVо».  За плідну співпрацю всі організації, які активно 

співпрацюють з міською радою, в День міста Мала Виска 24 серпня були відзначені 

подяками міського голови.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


