
 

З В І Т  

про  виконання Програми  

соціально-економічного  

розвитку  

Маловисківської міської ради 

за 2020 рік.  

 



Демографічна ситуація 

0

2

4

6

8

10

12

14

2018 2019 2020

чисельність 
населення.всьо
го, осіб. 

в т.ч. міське, 
осіб 

сільське, осіб 

13354 

10530 

2824 

13168 

10382 

2824 

12996 

10260 

2736 



ПРИРОДНІЙ РУХ НАСЕЛЕННЯ 
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Природний рух в громаді за 2018-2020 роки (осіб) 

Народжені Померлі 
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- 253 - 172 

   12996 чол 



ДОХОДИ  

96338,7 тис.грн. 

виконано на 105,6 % 

ВИДАТКИ   

86919,2 тис.грн. 

виконано на 93,8 % 

   

БЮДЖЕТ  Маловисківської  міської 
територіальної  громади    2020 рік 
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соціальний захист 

3881,1 

 тис.грн. 

культура і мистецтво   

2229,1 тис.грн. 

фізична культура і 

спорт 497,1 тис.грн. 

ЖКГ 9045,1 тис.грн. 
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Власні надходження МБ  
на 1 мешканця ОТГ (грн.) 

4442 грн. 

4734грн. 

Оцінка фінансової самодостатності  

Маловисківської територіальної громади 



Оцінка фінансової самодостатності  

Маловисківської територіальної громади 

2

2,05

2,1

2,15

2,2

2,25

2,3

2019 рік 
2020 рік 

Податок на доходи 

фізичних осіб  

на 1 мешканця 

2144 грн. 
 

2271 грн. 

0,55

0,6

0,65

0,7

2019рік 
2020 рік 

Єдиний податок 

на 1 мешканця 

729 грн. 
 

674 грн. 



Оцінка фінансової самодостатності  

Маловисківської громади 
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Оцінка фінансової самодостатності  

Маловисківської територіальної громади 
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Регуляторна політика 

ПРОВЕДЕНО ВІДСТЕЖЕННЯ 

  БАЗОВИХ  -  3  ПОВТОРНИХ  - 3 

ПРИЙНЯТО 

4  регуляторних актів 

  РОЗРОБЛЕНО 

9  регуляторних актів 

ЧИННИХ  30  РЕГУЛЯТОРНИХ  АКТІВ 



Закупівлі через систему PROZORRO 

Всі розпорядники   
бюджетних коштів  
зареєстровані в 
системі  ProZorro 
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Сума економії 

5 275,1 тис.грн. 

16995,7 

11720,6 

Проведено  449 закупівель 



На конкурс ДФРР на 2021 рік підготовлено та направлено  

2 Проєкти на загальну суму – 32 368,7 тис. грн: 

- «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.  

 

 

Інвестиційна  діяльність 



 
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ 

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ: 
  Завершено грантові проекти в рамках програми DOBRE  

* «Туристичний кластер «Маєток поміщиків Кудашевих» - інновація 

економічного розвитку  Маловисківської ОТГ» ,залучено кошти  

МТД – 743,0 тис.грн.  

* «Залучення консультантів з розробки проектів благоустрою громадських 

просторів» залучено  коши МТД – 94,8 тис.грн. 

      Вартість гранту від Програми DOBRE –  87,0 тис.грн. 

 



РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ 
МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ: 

 
В рамках програми DOBRE в компоненті «Удосконалення послуги» 

на завершальній стадії проект 

 «Придбання  спецтехніки- дорожнього ремонтера для проведення ямкового 

ремонту  доріг комунальної власності  комунальному підприємству Мала 

Виска МКП»  

     Вартість проекту 2932,6 тис.грн. Співфінансування проекту за рахунок 

коштів МБ придбано  трактор ХТЗ-17021 на суму 884,0 тис. грн.  

Кошти МТД  на отримання дорожнього ремонтера – 2048,6 тис.грн. 

 



МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 
 

В ході оцінення програмою USAID DOBRE за результатами  

оцінки спроможності  у 2020 році, Маловисківська міська територіальна громада вдруге 

визнана взірцевою громадою серед  

75 громад України  зайнявши 2 місце. При можливих 100 балів отримано 81 бал. 



МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 
              

               

              В рамках співпраці з Фундацією менеджерських ініціатив (Польща) 

задекларовано участь  у Проектах «Сучасне управління комунальною сферою і 

охороною навколишнього пророднього  середовища в об’єднаних громадах після 

реформи» та в Проекті «Сучасна освіта – ключове завдання об’єднаних 

територіальних громад» . 

З огляду на надзвичайну ситуацію в умовах пандемії реалізація даних Проектів 

відтермінована. 

              З листопада 2017 року Маловисківська міська рада є підписантом угоди 

з ініціативою Європейського Союзу «Мери за економічне зростання» 

Розроблено План місцевого економічного розвитку, який оцінений Світовим 

банком,отримано Сертифікат банку. Протягом 2020 року у громаді були 

впроваджені всі заходи, які були заплановані на звітний період. 

 



ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ УЧАСТІ - 2020 

Зареєстровано 16 проектів, на 4 більше відносно 2019 року 

реалізовано  2  на  загальну  суму  148,8  тис. грн.  

«Подаруй майданчик мрії дітям Матусівки»   -   99,9 тис. грн  

«Облаштування  нового  спортивно-ігрового  майданчика  

«Наш  сквер»  -  48,9 тис. грн.   



Ми  працюємо  над  позитивним  іміджем  нашої   громади.  

Виготовлено Генеральний План м. Мала Виска – виконавець Інститут 

«Дніпромісто», Проведено громадське  обговорення, на  даний час здійснюється 

проходження СЕО. 

На офіціному сайті міської ради  розміщено  інвестиційний паспорт ОТГ,розроблені  

інвестиційні пропозиції 

  

  ІНВЕСТИЦІЙНА  
                ДІЯЛЬНІСТЬ 

GREENFIELD 

Земельні ділянки, та нерухомість які 

пропонуються  під реалізацію 

інвестиційних проектів 

у містах/районах/громадах 



ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

•З міського бюджету у 2020 році надійшло 
2033,1тис грн.: 

•1819,2 тис.грн. на проведення робіт по 
проекту «Будівництво водопровідної мережі в 
м.Мала Виска Кіровоградської області». 
Підключено 118 абонентів, введено в 
еасплуатацію  5,0 км. нової  водопровідної 
мережі 

•  18,9 тис.грн. на проведення робіт  по заміні  

зношеного водогону, замінено 720 м 

водопровідної мережі по  вул.Винниченка. За 

дольової участі населення виконані роботи по 

прокладенню труб та підключенню абонентів до 

мережі 
•195,0 тис.грн. на очистку каналізаційної 
мережі, ліквідовано 97 каналізаційних заторів.   

КП 
«Мала 
Виска 

Водока
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                              ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

 

 

 

 

 

КП 
«Мала 
Виска 
МКП» 

 

Укладено тротуарної плитки 1075,5 м2 на суму – 195,0  

тис.грн. 

Озеленення міста -126,0 тис.грн.,насаджено нових клумб – 5 

тис.м2 

В міському парку висаджено – 120 дерев 

Забезпечено зовнішнє вуличне освітення – 372,3 тис.грн., 

освітлено 10 вулиць міста,с.Краснопілка 

Придбано  дитячі ігрові майданчики та тренажери на суму 

141,6 тис грн. та встановлені в с.Олександрівка,   і 

с.Первомайське 

На постійній основі проводиться благоустрій території ОТГ 

 



                              ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

 

 

 

 

 

КП 
«Мала 
Виска 
МКП» 

 

Закуплено та встановлено меморіальні дошки  загиблим 

учасникам АТО на суму 50,0 тис. грн.  

Виготовлено та улаштовано  3 автобусні зупинки в 

с.Паліївка,с.Олександрівка 

Ліквідовано 5 стихійних зміттєзвалищ. 

Поліпшено МТБ  -  освоєно 1212,7 тис. грн. Придбано: 

- автомобіль самоскид на суму 194,9 тис. грн. 

- трактор ХТЗ-17021 на суму 884,0 тис. грн.  

Проведено  грейдерування  доріг  на 13 вулиць  міста  та  сіл   

громади ,придбано суміш для грейдерувння  405 тон. 

використано коштів  - 109,8  тис.грн. 

 



. 

     ДОРОЖНЯ ІНФРАСТРУКТУРА 

                    РЕМОНТ  ДОРІГ 

ПОТОЧНИЙ 

1407,5  тис.грн.  2932,3 м2 

16 вулиць м. Мала Виска 



Соціальний захист 

Відділом соціального захисту населення,  праці та охорони здоров’я прийнято та 

оброблено  документів  від 

  1086   отримувачів субсидій,  

  1939   отримувачів  державних соціальних допомог в кількості  

   339  громадян, які мають право на пільги.  

  

. Оформлено 

документи для 

виплати 

компенсація за 

пільговий 

проїзд 

автомобільним 

транспортом на 

приміських 

маршрутах  

на суму  

42,9 тис. грн. 

На  

забезпечення 

осіб з 

інвалідністю 

та дітей з 

інвалідністю 

технічними 

засобами для 

використання 

в побутових 

умовах 

14,7 тис.грн.  

Оформлено 

документи на 

виплати для 

захисту 

малозабезпече

них верств 

населення на 

суму  

261,1  

тис.грн.  

Оформлено 

документи 

для виплати 

учасникам 

ліквідації 

аварії на 

ЧАЕС  

сума – 69,5 

тис.грн. 

Оформлено 

документи 

на надання   

одноразової 

матеріальної 

допомоги в 

сумі – 349,5 

тис.грн.,  



РОЗВИТОК  СОЦІАЛЬНИХ  ПОСЛУГ    

Комунальним підприємством Маловисківський центр надання 

соціальних послуг  надано  94570 соціальні  послуги  292 особам. 

Сума платних послуг з початку  року склала  81,6 тис. грн.  

В середньому навантаження на 1 соціального робітника становить  

9 підопічних. 

Спеціальним автомобілем для перевезення осіб з інвалідністю  

здійснено 134 виїзди 

 
 

 

  



15 груп 

379  

вихованців 

3   
ЗАКЛАДИ  

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  

Середня  

наповнюваність: 

– 23 дітей 

71 клас 

1366 

учнів 

5 закладів 

загальної середньої  

освіти  

Середня  

наповнюваність 19,2 

   534 

вихованців 

  ДЮЦ 

34 групи 



СТВОРЕННЯ  НОВОГО ОСВІТНЬОГО 
ПРОСТОРУ  КЛАСАХ 

Фінансування НУШ – 502,6 тис. грн. 

- меблі – 427,1 тис.грн. 

- інтерактивне обладнання – 75,5 тис.грн. 

.  - 



 
 

За програмсою «Інклюзія»  освоєно  суму 80,1тис.грн.     

(комплект м’яких ігрових фігур, мати для гри,скеледром,меблі)     

Проведено капітальні  ремонти  1 приміщення ( ЗОШ №3) – ремонт даху 

на суму  951,8 тис. грн. 

Проведено  поточних  ремонтів   на суму 538,6 тис. грн. в т. ч. : 

ЗОШ № 4 – 147,4 тис.грн,  

Олександрівський НВК- 181,0 тис.грн.  

ЗДО « Веселка» та «Ромашка») на суму  210,2,тис.грн. (встановлено 

огорожу, ворота та  обаштовано подвір’я тротуарною плиткою ) 

В ЗОШ №3   придбано обладнання для ідальні на суму 191,7 тис.грн. 

Придбано засобів  особистого захисту- 334,0 тис. грн.  

 

 Матеріально-технічне забезпечення закладів освіти 



Маловисківський ДЮЦ  «ВИСЬ» 

Функціонує 23  гуртки, в яких навчаються 534 учні 

Охоплено позашкільною освітою – 83 % дітей шкільного віку 

Придбано за рахунок міського бюджету: 

Інвентар для заняття боксом  на суму -  20,8 тис.грн. 

Спортивну форму на суму – 35,0 тис.грн. 

 



Обстежено 

за 2020 рік 

148 сімей 

Під соціальним 

супроводом 

11 сімей 

В них дітей 

30 

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ СІМЕЙ/ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ В СЖО 

Молодіжна і сімейна  політика 

Проведено 13 засідань комісії з прав захисту дітей 

Проведено 108 профілактичних  рейдів 

На первинному обліку перебуває 33 дитини-сироти 

Влаштовано під опіку -  8 діток 



ДШМ 

СІЛЬСЬКІ  
КЛУБИ 

СІЛЬСЬКІ 
БІБЛІОТЕКИ 

ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ 

КУЛЬТУРИ 

  235 учнів  з них  
    72 учнів, пільгової категорії по оплаті за навчання 

5 сільські клуби,  47 культурно-мистецьких заходів,   
1023  відвідувачів, 20 клубних формувань, з них 5 
любительські об’єднання  в яких задіяно  134 
учасник 

4 бібліотеки, 33400 примірників книжного фонду, 
28 масових заходів,  поповнено бібліотечний фонд 
45,8 тис.грн, кількість книговидачі 15710 

ТВОРЧІ 
КОЛЕКТИВИ 

3 колективи: молодіжний театр малих форм 

«РЕСПЕКТ», молодіжна студія вокального співу 

«Viva mysik», хореографічний колектив «Лілея» 



 

КУЛЬТУРНО-МАСОВІ ЗАХОДИ 



  
Реалізація програми соціально-економічного  

забезпечує сталий розвиток території. 

 

    В Маловисківській міській територіальній громаді   

    діяли  20  програми галузевого розвитку:   

  

    

    

    

    

    

 
 

- Освіти   –  2  

- Культури  - 1 

- Спорту  -  1 

- Соціального захисту  

     населення - 7  

- Охорона здоров’я   – 2 

- У справах дітей   -  5 

- ЖКГ  -  2 
  

ПРОГРАМИ МАЛОВИСКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 



ДЯКУЄМО  ЗА  ВАШУ  УВАГУ  


