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від 22 грудня 2021 року
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м. Мала Виска

Про затвердження Програми
соціального і
економічного розвитку Маловисківської міської
територіальної громади на 2022 рік

Відповідно до п. 22, ст. 26, глави 1, розділу ІІ Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні » та з метою соціально-економічного і культурного розвитку
міської ради Маловисківської міської територіальної громади на 2022 рік , міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити Програму соціального і економічного розвитку Маловисківської міської
територіальної громади на 2022 рік з додатками 1-5 (додаються).
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з
питань:
- фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та
міжнародного співробітництва;
- комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та
транспорту ;
- гуманітарних питань .

Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням міської ради від
від 22 грудня 2021 року № 1165
Секретар ради
Леся ПОСТОЛЮК

Програма
соціального і економічного розвитку
Маловисківської міської територіальної громади
на 2022 рік

ЗМІСТ

ВСТУП
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РОЗДІЛ І. Аналіз ситуації соціально-економічного розвитку Маловисківської міської
територіальної громади за 2021 рік.
РОЗДІЛ ІІ. Мета, завдання та основні заходи
Підрозділ 1. Конкурентоспроможна економіка

4
15
15

1. Розвиток аграрного сектору
2. Створення сприятливих умов для надходження інвестицій
3. Регуляторна політика та розвиток підприємництва
4. Розвиток туристичної сфери
Підрозділ 2. Підвищення якості життя населення.

15
16
18
20
21

І.Зайнятість громади
2. Поліпшення якості медичних послуг
3. Поліпшення якості і доступності освіти
4. Підтримка дітей, сім’ї та молоді
5. Розвиток фізичної культури та спорту
6. Соціальний захист
7. Підтримка учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та
внутрішньо переміщених осіб
8. Розвиток культурного середовища та збереження культурної спадщини
Підрозділ 3. Розвиток території
1. Бюджетна політика
2. Земельні відносини
3. Розвиток дорожньої інфраструктури
4. Підвищення інформатизації надання адміністративних послуг
5. Споживчий ринок
6. Житлово- комунальне господарство
7. Цивільний захист населення на території
Підрозділ 4. Охорона навколишнього природного середовища

21
22
23
25
27
27
29

РОЗДІЛ ІІІ. Джерела фінансування програми
ДОДАТКИ 1-4

30
31
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41-56
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ВСТУП
Програма соціального і економічного розвитку Маловисківської міської територіальної
громади на 2022 рік та прогнозу до 2026 року (далі - Програма) є основним комплексним
програмним документом і розроблена відповідно до повноважень, визначених Законом України "Про
місцевесамоврядування в Україні», з урахуванням:
- Цілей Сталого Розвитку: Україна;
- постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2020 № 534 "Прозатвердження
Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених
обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної
хвороби ССУІВ-19, спричиненої коронавірусом 8ЛЯ8СоУ-2, на 2020-2022 роки";
- постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. № 671 "Про схвалення Прогнозу
економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки";
- Індексу конкурентоспроможності міст;
- Стратегії розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки та Плану заходів на 2021-2023
роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки, затверджених
рішенням обласної ради від 12 березня 2020 р. № 743;
- аналізу стану соціально-економічного розвитку громади за 2020-2021 роки із використанням
відомчої звітності тощо;
- пропозицій виконавчих органів міської ради та інших зацікавлених сторін.
Методологічною основою для розробки Програми є:
- Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і
соціального розвитку України";
- постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 621 "Про розроблення
прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проєкту
державного бюджету" (із змінами).
Враховуючи основні тенденції економічного і соціального розвитку громади у 2021 році, найбільш
проблемні аспекти (у т.ч. викликані негативними наслідками, спричиненими виникненням і поширенням
пандемії COVID-19), Програмою окреслені цілі, основні завдання та заходи економічного, соціального та
культурного розвитку громади на короткостроковий період.
Основними завданнями, на яких базується реалізація Програми, є розвиток конкурентоспроможної
громади привабливої для інвестицій та зручної для бізнесу, покращення інфраструктури, сприяння створенню
умов для якісного, комфортного та безпечного життя її мешканців незалежно від соціального походження,
національної або расової приналежності, віку та статті..
Складовими частинами Програми соціального і економічного розвитку Маловисківської міської
територіальної громади на 2022 рік є завдання інших міських цільових програм, що спрямовані на вирішення
нагальних проблем громади.
Фінансування передбачених Програмою заходів здійснюватиметься за рахунок коштів міського,
обласного та державного бюджетів, міжнародних фінансових організацій, інвесторів, суб’єктів господарювання
та інших джерел не заборонених чинним законодавством України.
Підготовка проєкту Програми здійснювалася з врахуванням пропозицій структурних підрозділів
виконавчих органів міської ради, постійних комісій міської ради, підприємств, організацій та установ усіх форм
власності.
У разі необхідності, до Програми можуть бути внесені доповнення та коригування. Зміни та доповнення
до Програми затверджуються міською радою..
Маловисківська міська рада здійснює поточне управління і оперативний контроль ходу реалізації
програмних заходів та щорічно звітує перед міською радою про її виконання двічі на рік.
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РОЗДІЛ І. Аналіз ситуацГі соціально-економічного розвитку Маловисківської міської територіальної
громади за 2021 рік.
Однією із базових галузей економіки громади є сільське господарство. Кіровоградська
область посідає 12 місце серед регіонів України за обсягом виробництва валової продукції сільського
господарства, її питома вага - 4,1%.
Кіровоградщина є одним із найбільш потужних агропромислових регіонів України, в тому
числі і Маловисківська міська територіальна громада.
Земельний фонд Маловисківської міської територіальної громади налічує 38402,61 гектарів
землі. Питома вага із загальної кількості - землі сільськогосподарського призначення - 32626,42 га,
землі житлової та громадської забудови - 1812,0 га, землі оздоровчого призначення - 0,61 га, землі
природно - заповідного та іншого природоохоронного призначення - 45,7 га, землі рекреаційного
призначення - 81,0 га, землі лісогосподарського призначення - 2151,13 га, землі водного фонду 566,40 га, землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення 1119,35 га.
Інформація про надходження до міського бюджету від найбільших бюджетоутворюючих
сільськогосподарських підприємств громади
таб.1
№ Назва підприємства

Виробнича спеціалізація

ячмінь,

Сплачено до
місцевого
бюджету
станом на
01.11.2021р.(т
ис.грн)
4623,4

ячмінь,

1242,1

ячмінь,

1745,6

ячмінь,

673,8

ячмінь,

1047,8

ячмінь,

1427,6

ячмінь,

901,9

ячмінь,

303,6

з/
п

1
2
3
4
5
6
7
8

9

30862736
ТОВ «КАРАТ»
30825207
СТОВ «Славутич»
30385136
СТОВ «Агро-Віта»
23092789
ФГ «Красляни»
33418263
ФГ «Прилуцький»
23092803
СФГ «Гульдас»
37153898
ТОВ «Агро- Прім»
30746534
СТОВ «Агрофірма
«Паліївська»
31972820
СТОВ Агрофірма
«Маяк»

Вирощування с/г продукції..(Пшениця,
соняшник,соя,ріпак)
Вирощування с/г продукції..(Пшениця,
соняшник,соя,ріпак)
Вирощування с/г продукції..(Пшениця,
соняшник,соя,ріпак)
Вирощування с/г продукції..(Пшениця,
соняшник,соя,ріпак)
Вирощування с/г продукції..(Пшениця,
соняшник,соя,ріпак)
Вирощування с/г продукції..(Пшениця,
соняшник,соя,ріпак)
Вирощування с/г продукції..(Пшениця,
соняшник,соя,ріпак)
Вирощування с/г продукції..(Пшениця,
соняшник,соя,ріпак)

Вирощування с/г продукції..(Пшениця, ячмінь,
соняшник,соя,ріпак)

44,6

На офіційному веб-сайті міської ради в рубриці «Підприємництво» за посиланням :
Ьі1р5://туІ5кагаба. gov.ua/entrepreneurship розміщено інформація щодо
баз даних грантодавців,
перелік програм та конкурсів, а також програми державної підтримки сільського господарства.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 107 «Про затвердження Порядку
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та
переробки сільськогосподарської продукції» (зі змінами) для отримання дотації за бджолосім’ї Маловисківською
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міською радою в 2021 році проведено реєстрацію власників пасік.
Інформація про отримання державної підтримки для отримання дотації за бджолосім’ї
табл.2
2020 рік
Кількість бджолосімей
2178
Кількість пасічників
47
429,6
Отримано дотації (тис.
грн)_____ ^
____________

2021 рік
5977
99
1 195,4

Збільшено/зменшено
+ 3799
+ 52
+ 765,8

Розглянувши інформацію щодо отримання державної підтримки при отриманні дотації маємо
тенденцію щодо збільшення кількості пасічників в порівнянні з 2020 роком на 52 особи, збільшення кількості
бджолосімей на території громади у порівнянні з 2020 роком на 3799, та отримано державної підтримки з
державного бюджету на 765,8 тис. грн більше ніж у 2020 році.
Для залучення інвестицій у розвиток громади міська влада розширює напрямки пошуку потенційних
інвесторів, створює належні передумови для розвитку нашої території. Свідченням того являються проведені
заходи щодо виготовлення містобудівної документації, зокрема
замовлено в інституті «Дніпромісто»
виготовлення генерального плану міста Мала Виска. Інститутом виготовлено генплан, проведено громадське
обговорення, на даний час здійснюється проходження СЕО.
З урахуванням наявного в громаді потенціалу та з метою залучення інвестицій, розроблено та постійно
оновлюються інвестиційні пропозиції та інвестиційний паспорт Маловисківської міської ради, які розміщено на
офіційному веб-сайті міської ради за посиланням: https://mviskarada.gov.ua/transparent/documents та
на
Центральноукраїнському
інвестиційному порталі за посиланням: http: //invest.kr-admin.gov.ua/index.php/uk/.
З метою неухильного дотримання норм та принципів, визначених відповідними чинними
нормативно-правовими актами, Маловисківською міською радою та її виконавчим комітетом
здійснюється реалізація державної регуляторної політики.
За період з січня по вересень 2021 року Маловисківською міською радою було прийнято 2
регуляторних акти. Дані регуляторні акти підготовлені
у відповідності та з дотримання
законодавства про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.
Юридичним відділом, відділом соціально-економічного розвитку, інвестицій та проектної діяльності
постійно здійснюється контроль за реалізацією регуляторної політики, проводиться моніторинг
оприлюднення проєктів регуляторних актів, оновлення інформаційної та нормативної-правової бази
на офіційному сайті міської ради. Також, відповідно до постанови КМУ від 21.10.2015 № 835,
оприлюднюється та регулярно оновлюється інформація стосовно плану діяльності з підготовки
проєктів регуляторних актів, переліків чинних регуляторних актів міської ради та виконавчого
комітету на офіційному сайті Маловисківської міської ради.
За даними Новоукраїнського управління ГУ ДПС у Кіровоградській області на території
Маловисківської міської територіальної громади здійснює господарську діяльність 4 малих
підприємства, 147 підприємств роздрібної торгівлі, задіяно 356 юридичних та фізичних осіб
підприємців. Працює 14 закладів ресторанного господарства, 13 аптек, 29 підприємств побуту, 54
юридичні особи,які мають основний вид діяльності сільське господарство та 895 одноосібників.
Здійснюють роздрібну торгівлю високооктановими, низько октановими, дизельним пальним,
скрапленим газом 2-АЗС та 1 АГЗП.
За період з січня по вересень 2021 року надійшло до міського бюджету від суб’єктів малого
підприємництва - 5078,2 тис. грн, в тому числі від юридичних осіб - 254,1 тис. грн, від фізичних
осіб-підприємців - 4824,1 тис. грн.
З метою створення сприятливих правових,економічних,організаційних та інших умов для
стабільної та ефективної роботи суб’єктів малого бізнесу шляхом фінансової підтримки реалізації
інвестиційних проектів малого підприємництва розроблена та затверджена рішенням ради від 4
червня 2021 року № 607 Програма підтримки малого підприємництва Маловисківської міської
територіальної громади на 2021-2023 роки.
З метою підвищення економічної активності суб’єктів підприємницької діяльності, для
покращення розвитку бізнесу на території громади в розділі «Підприємництво» офіційного сайту
4

міської ради розміщено та постійно оновлюється перелік актуальних нормативних
документів,державних, галузевих та цільових і місцевих програм.
Проводилася інформаційно - роз’яснювальна робота серед суб’єктів малого бізнесу про
можливості отримання фінансової підтримки через Регіональний фонд підтримки підприємництва в
області. Також наголошено про важливість співпраці із регіональним фондом підтримки
підприємництва, стимулювання розвитку малого бізнесу, шляхом надання фінансово-кредитної
підтримки.
На офіційному сайті міської ради розміщувалася інформація щодо кредитної
Програми 5-7-9. У першому півріччі
дві особи скористалися даною кредитною програмою та
отримали кредити на обладнання до с/г техніки на суму 483,8 тис.грн.
З метою популяризації та підвищення іміджу підприємництва в 2021 році міською радою
організовано та проведено конкурс на найкраще новорічне оформлення вітрин та будівель
підприємницької діяльності, в якому брали участь суб’єкти господарювання, визначено переможців
та проведено нагородження .
На території Маловисківської ТГ функціонує в 2021 році 8 закладів дошкільної освіти в яких
виховуються 426 дітей. В закладах дошкільної освіти створено 396 місць, тому на 100 місць припадає
107 дітей. Черги в заклади дошкільної освіти немає. Охоплення дітей від 3 до 6 років дошкільною
освітою складає 90%. Охоплення дітей від 5 до 6 років дошкільною освітою складає 100%.
В закладі дошкільної освіти «Ромашка» працює додаткова група з короткотривалим
перебуванням для 15 дітей 5-річного віку. В закладах дошкільної освіти «Ромашка» та «Веселка»
створено інклюзивні групи та організовано інклюзивне навчання для 2-х дітей з особливими
освітніми потребами.
На території Маловисківської ТГ в 2021 році функціонує 6 закладів загальної середньої освіти
та 3 філії, в яких здобувають освіту 1651 учнів у 103 класах (середня наповнюваність класів - 16,0).
Згідно рішення Маловисківської міської ради від 27.04.2021 р. №498 до 31 серпня 2021 року
припиняється юридична особа Комунальний заклад «Маловисківський ліцей» Маловисківської
міської ради Кіровоградської області в результаті реорганізації шляхом приєднання до Комунального
закладу «Маловисківський ліцей ім. Юрія Кондратюка» Маловисківської міської ради
Кіровоградської області. Згідно рішення Маловисківської міської ради від 04.06.2021 р. №613 до 31
серпня 2021 року понижується ступінь Комунального закладу «Мануйлівський ліцей-заклад
дошкільної освіти» Маловисківської міської ради Кіровоградської області та перейменовується на
Комунальний заклад «Мануйлівська гімназія-заклад дошкільної освіти» Маловисківської міської
ради Кіровоградської області. В результаті оптимізації мережі, станом на 01.09.2021 р. буде
функціонувати 5 закладів загальної середньої освіти та 3 філії, в яких здобуватимуть освіту 1573 учні
у 91 класі (середня наповнюваність класів - 17,3). Всі заклади освіти з українською мовою навчання.
Освітній процес забезпечують 210 вчителів.
100% дітей шкільного віку охоплено навчанням. В закладах загальної середньої освіти
забезпечено впровадження нового змісту початкової освіти згідно з Концепцією «Нова українська
школа». 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.
КЗ «Маловисківський ліцей імені Г. М. Перебийноса» визначено опорною школою
Маловисківського освітнього округу . Опорна школа має 4 шкільні автобуси, які підвозять 209 учнів
та 15 вчителів. Ще 2 шкільні автобуси (КЗ «Мануйлівський ліцей-заклад дошкільної олсвіти» та КЗ
«Лозуватська гімназія») підвозять 125 учнів та 17 вчителів. Всі заклади освіти обладнані пандусами
та кнопками виклику, забезпечено безперешкодний доступ до першого поверху приміщень. В КЗ
«Маловисківський ліцей імені Г. М. Перебийноса» та Маловисківській ЗШ №4 І-ІІІ ступенів
облаштовано спеціальні кімнати для проведення занять з дітьми з особливими освітніми потребами.
Право дітей віком від 2 до 18 років з особливими освітніми потребами, що проживають на
території Маловисківської ТГ на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти забезпечено
шляхом проведення комунальною установою «Інклюзивно-ресурсний центр» Маловисківської
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міської ради Кіровоградської області комплексної психолого-педагогічної допомоги та забезпечення
системного кваліфікованого супроводження та інших заходів, передбачених чинним законодавством
України. В 2021 році в закладах загальної середньої освіти Маловисківської міської ради
організовано інклюзивне навчання для 21 учня та індивідуальне (за станом здоров’я) - для 14 учнів.
В закладах освіти 69 учнів з малозабезпечених сімей. 46 дітей-сиріт, 27 учнів з інвалідністю, 9
учнів з числа внутрішньо переміщених осіб, 42 учні - дітей учасників бойових дій. В КЗ
«Маловисківський ліцей імені Г. М. Перебийноса» та Маловисківській ЗШ №4 І-ІІІ ступенів
організовано роботу 5 груп продовженого дня для 135 дітей 1-4-х класів. 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.). 981 учнів користується гарячим харчуванням, з них 838 - безплатно.
В 2021 році одержали свідоцтво про здобуття базової середньої освіти 126 учнів, свідоцтво
про здобуття повної загальної середньої освіти - 109 учнів (з них нагороджені золотою медаллю 11, срібною - 3).
Заклади загальної середньої освіти мають 14 інтерактивних комплексів, 8 комплектів - екран
плюс 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.
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.
32 учнів закладів загальної середньої освіти стали призерами Всеукраїнських учнівських
олімпіад та конкурсу-захисту МАН та отримали премію на суму 16 тис .грн.
На базі Маловисківського ДЮЦ «Вись» функціонує гурток туристичного напрямку. У
закладах освіти Маловисківської ТГ було організовано роботу щодо проведення Всеукраїнської
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). Проведено шкільний етап та І
(міський) етап гри «Джура» для середньої та старшої вікової групи з 5-7 травня 2021 року у формі
трьохденного таборування. Переможцями І (міського) етапу став рій «Сини козацького роду», які
представляли Маловисківську ТГ у ІІ (обласному) етапі гри «Джура» на дистанційній основі.
Обласні змагання проводились у 5 етапів, а саме: інтелектуальна гра-вікторина «Відун»; змагання з
надання першої долікарської допомоги «Рятівник»; змагання «Розбирання та складання АК»;
змагання «Фізична підготовка»; конкурс «Впоряд».
На території Маловисківської міської ради функціонує Маловисківський ДЮЦ «Вись». У
закладі функціонує 18 гуртків, де навчаються 500 учнів. Продовжується вдосконалення спортивної
бази, оснащених відповідним спортивним обладнанням для належної організації навчальновиховного процесу.
Проводиться робота, спрямована на створення належних умов для розвитку масової фізичної
культури і спорту. На стадіоні «Колос» м. Мала Виска систематично проходять міські спортивні
змагання, проведено роботи по підтримці належного стану сучасних місць для глядачів. У
приміщенні адміністративної будівлі спортивного комплексу «Колос» на першому поверсі
функціонують душові кабінки, внутрішній туалет. На належному рівні утримуються спортивний
майданчик у міському парку для занять фізичною культурою, футбольне поле з штучним покриттям,
спортивні споруди дитячих ігрових майданчиків та комунальних закладів освіти.
Рішенням виконавчого комітету від 11 березня 2021 року №90 затверджено план заходів щодо
реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» Маловисківської міської
ТГ на 2021 рік та наступні роки. Маловисківський міський парк на якому розташовані спортивні
споруди визначено як локація де проводитимуться заходи у рамках реалізації соціального проекту
«Активні парки - локації здорової України». Для реалізації соціального проекту визначено
відповідальну особу та координатора. Для пропаганди здорового способу життя, активної життєвої
позиції, оздоровчої рухової активності та популяризації соціального проекту залучаються фахівці в
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сфері фізичної культури і спорту. В Маловисківській ТГ проводяться спортивно-масові заходи з
популяризації здорового способу життя та культури здоров’я серед молоді.
У міському парку кожного року до Дня захисту дітей проводяться майстер-класи від
керівників гуртків Маловисківського ДЮЦ «Вись», змагання з дартсу, шахів, шашок, настільного
тенісу, метою яких є залучення різних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю до оздоровчої
рухової активності у місцях масового відпочинку, залучення фахівців у сфері фізичної культури і
спорту, провідних спортсменів до організації занять з оздоровчої рухової активності та змістового
дозвілля громадян.
В Маловисківській ТГ проводяться спортивно-масові заходи з популяризації здорового
способу життя та культури здоров’я серед молоді: міський етап Всеукраїнського фізкультурнооздоровчого заходу «Мама, тато, я - спортивна сім’я», Кубок Маловисківської ТГ з міні-футболу за
правилами футзалу, змагання з волейболу серед закладів загальної середньої освіти, проведення
міських та участь у обласних змаганнях в рамках «Гімназіади» серед учнів закладів освіти у 2021
році. Також мешканці громади беруть активну участь у обласних спортивних іграх серед команд
територіальних громад та міст області у 2021 році - обласний етап Всеукраїнського фізкультурнооздоровчого заходу «Мама, тато, я - спортивна сім’я», де наша команда посіла 7 місце в загальному
заліку та 1 місце в особистісному заліку в змаганні «Снайпер». 13 квітня на території Соколівської
ТГ відбулись змагання з шахів та шашок у рамках обласних спортивних ігор серед команд
територіальних громад та міст області у 2021 році. Зокрема, у шахах серед жінок в особистісному
заліку ІІ місце посіла Гагаріна Альона. 18 квітня на території Долинської ТГ проходили обласні
зональні змагання з міні-футболу серед дорослих. Нашу громаду представляла футбольна команда
«ВИСЬ», яка посіла ІІІ місце. 24 квітня в м. Кропивницькому, на стадіоні "Зірка", проходили обласні
спортивні ігри з легкої атлетики, серед територіальних громад та міст Кіровоградської області.
Змагання зібрали 160 учасників з 14 команд. Команда Маловисківської ТГ посіла перше 1 місце і
стала переможцем серед міських територіальних громад. Переможцями стали вихованці тренера
Олександра Шостака.
Стабільно триває розвиток мережі спортивних гуртків, модернізація спортивних приміщень та
споруд закладів освіти, встановлення спортивних майданчиків та споруд закладів освіти. Постійно
забезпечується проведення спортивно-масових заходів, підвезення спортсменів до місць проведення
змагань, створення здоров’язберігаючого освітнього середовища, створення умов для забезпечення
змістовного дозвілля учнівської молоді, підвищення ефективності роботи з попередження
правопорушень та злочинності серед учнівської молоді, формування здорового способу життя
молоді. Основними видами спорту в місті є: дзюдо, легка атлетика, волейбол, футбол, бокс,
настільний теніс. 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.
Для забезпечення підвищення рівня охоплення мешканців громади фізкультурно-оздоровчою
та спортивною роботою, створення належних матеріально-технічних та фінансових умов для
розвитку спорту відділ взаємодіє з органами виконавчої влади, структурними підрозділами
виконавчого комітету Маловисківської міської ради, підприємствами, установами та організаціями
всіх форм власності, громадськими організаціями, благодійними фондами та іншими інституціями.
Відділ освіти, молоді та спорту забезпечує умови для впровадження фізичного виховання у та
закладах дошкільної та загальної середньої освіти в обсязі не менше 8-12 годин рухової активності
на місяць, діяльність системи контролю за станом фізичного розвитку та здоров’я учнів на основі
державних стандартів, збереження та розширення мережі спортивних гуртків у закладах загальної
середньої освіти міської ради.
Із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав
осіб, які постраждали від такого насильства та проведення інформаційно-просвітницьких заходів з
батьками та дітьми з питань запобігання та протидії домашньому насильству в ЗЗСО проводяться
такі заходи:
Інформаційно - просвітницькі заходи:
-Виховна година «Сімейні радощі та прикрощі»;
-Запобігання й протидія домашньому насильству;
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-Виховні години з питань пропаганди здорового способу життя серед дітей та молоді.
Тренінги:
-Що робити, коли тебе ображають дорослі?;
-Як уникнути насилля в сім’ї?;
-Скажемо насиллю - НІ!;
-Саморуйнівна поведінка учнівської молоді: перші ознаки загрози;
-Булінг.
Семінари:
-Взаємодія сім’ї і школи - запорука успішного навчання і виховання. Єдині вимоги у
вихованні;
-Європейський день боротьби з торгівлею людьми;
-Конвенція ООН «Про права дитини» ;
-Повага до людської гідності дитини;
-Насильство в сім’ї як соціальна проблема;
-Права дитини;
-Лекція «Насильство в сім’ї» Зустріч з начальником сектору превенції Маловисківського
відділу поліції ГУНП у Кіровоградській області.
Практичні заняття:
-Робота з матеріалами з питань рівних прав та можливостей чоловіків та жінок, попередження
насильства в сім’ї та запобігання торгівлі людьми.
Комунальне некомерційне підприємство «Маловисківська лікарня» надає медичну допомогу
населенню на 165 ліжок з поліклінікою на 349 відвідувань в день. Забезпеченість ліжками в цілому
складає - 40,1%.
Працює 323 особи, з них 50 лікарів та 130 середніх медичних працівників.
Щодо загальних показників захворюваності і поширеності залишаються високими показники
серед дорослого населення. Станом на 1 липня 2021 року по причинах смертей на першому місці
знаходяться хвороби системи кровообігу (серцево-судинні захворювання), а це становить - 58,6%,
хвороби органів дихання займають - 15,5%, онкозахворювання - 12,6%, травми та отруєння - 1,7%.
На 100,0 тис. населення смертність від серцево-судинних захворювань - 486,3 (2020 рік - 490,5),
захворювання органів дихання 128,9 (2020 рік 11,9), онкозахворювання - 104,6 (2020 рік 116,7), травм та отруєнь - 14,6 (2020 рік - 54,8). Питома вага злоякісних новоутворень виявлених
вперше (ІІІ - IV стадія) складає відповідно 6,5% - 14,7%.
З метою раннього виявлення туберкульозу забезпечено флюорографічне обстеження
населення, що на 1,0 тис. населення складає 277,8.
Вжито заходи щодо поліпшення стану надання медичної допомоги хворим на ниркову
недостатність. Проводиться процедура гемодіалізу 23 особам. Проведено 1590 сеансів.
Забезпечено інсуліном 180 осіб хворих на цукровий діабет.
Проводились роботи щодо поліпшення матеріально-технічної бази лікарні: за рахунок різних
джерел фінансування закуплено медичне, технологічне обладнання; проведено ремонтні роботи
приміщень лікарні.
Базова мережа закладів культури громади станом на 01.07.2021 року становить 21 заклад, з
яких: сільських будинків культури - 6, сільських клубів - 4, сільських бібліотек - 9, дитяча школа
мистецтв - 1, музей історії Маловисківщини ім. О.С. Ковтуна - 1, Маловисківський міський
бібліотечно-ресурсний центр - 1 (рішення Маловисківської міської ради від 30.07.2021 року №753).
Штатна чисельність працівників закладів культури громади становить - 61,16 ставки,
фактично - 55,16, а саме:
- сільські будинки культури та сільські клуби, штатна чисельність становить - 16,75 ставки,
фактично - 15 (вакансії: директор Первомайського СБК - 0,5 ст., завідувач Лутківського СК - 0,25
ст.);
- бібліотечні заклади, штатна чисельність - 13,5 ставки, фактично - 9,75 (вакансії:
бібліотекар Первомайської бібліотеки - 0,5 ст., бібліотекар Лутківської бібліотеки - 0,25 ст.,
оператор котельні міського бібліотечно-інформаційного центру - 3 ст.);
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- музей історії Маловисківщини ім. О.С.Ковтуна, штатна чисельність - 3 ставки, фактично 2,5 ставки (вакансія - зберігач фондів).
- дитяча школа мистецтв, штатна чисельність - 27,91 ставки, фактично - 27,91.
Заробітна плата працівникам закладів культури громади виплачується вчасно,
заборгованості немає. Скорочення протягом даного періоду не відбувалось.
Протягом першого півріччя 2021
року
бібліотеки
забезпечували
обслуговування
користувачів згідно навантаження (на 0,75 ставки - 375 користувачів, на 0,5 ставки - 250
користувачів.).Соціально-культурна
діяльність
бібліотек
полягає
у організації та проведенні різноманітних заходів, зокрема: годин цікавої інформації урокиреквієми, виставки однієї книги, історико-краєзнавчі години, книжкові виставки, поетичні години,
диспути, літературні години тощо.
Загальна кількість користувачів
бібліотек громади
- 3150 осіб. За перше
півріччя
2021
року
2333. Бібліотечний фонд
складає
104306
примірників
книг,
що
дає
змогу
популяризувати
і розкривати через книгу історичну та культурну спадщини українського народу.
Пріоритетним
напрямком
вважається
робота
з
дітьми
та
молоддю.
Поповнились фонди бібліотек протягом першого півріччя 2021 року на 868 примірників книг.
Списання книжкового фонду не відбувалось. Кількість виданих книг за перше півріччя
2021 року - 20469. Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до
фактичного показника попереднього періоду - 43 %. Динаміка збільшення кількості книговидач у
плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду - 33,5 % .
Основні завдання
бібліотек громади
- виконання просвітницької функції, будучи
інформаційно - дозвіллєвими центрами.
Протягом першого півріччя 2021 року закладами культури проведено 144 культурно масових заходів, під час яких обслуговано обслуговано 1349 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 .
Музей історії Маловисківщини ім. О.С. Ковтуна є комунальною власністю Маловисківської
ТГ, розміщений на третьому поверсі Маловисківського будинку культури, має шість експозиційних
залів загальною площею 320 кв.м., з кількістю предметів основного фонду станом на 01.07.2021 3510, кількість предметів науково-допоміжного фонду - 5650.
Музей історії Маловисківщини ім. О.С. Ковтуна, станом на 01.07.2021 року, закритий для
відвідувачів.
Ведеться упорядкування музейного фонду та виготовлення уніфікованих паспортів. Станом
на 01.07.2021 р. виготовлено 720 уніфікованих паспортів.
Працівниками музею на офіційній сторінці висвітлюється інформація щодо визначних дат,
історичний подій та діячів Маловисківщини. Також працівники музею беруть участь у заходах,
семінарах, виставках.
Маловисківська дитяча школа мистецтв являється методичним центром в регіоні. Учнівський
контингент
у
2020-2021
навчальному році
235
учнів.
Розмір батьківської плати за навчання у Маловисківській дитячій школі мистецтв встановлено
згідно
рішенням сесії
Маловисківської
міської
ради
«Про
затвердження розміру щомісячної батьківської
плати
за
навчання дітей у Маловисківській дитячій школі мистецтв міської ради» від 25
липня 2019 року № 1649. Кількість учнів пільгових категорій складає 70 осіб.,з них:
на 100% звільнені від оплати 64 учні,6 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
13538
грн. Динаміка збільшення кількості учнів,які отримують освіту
у
ДШМ
у
плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду не збільшилась.
Надходження по батьківській платі - 187,6 тис. грн.
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З метою формування стійкого іміджу туристичної Маловисківської громади шляхом розширення
туристичної пропозиції, налагодження контактів та розповсюдження інформації про туристично-рекреаційні
можливості нашої громади в Україні та на міжнародному рівні міською радою проводиться робота:
розміщення та просування туристичного порталу громади в мережі Інтернет, створення туристичних
маршрутів Маловисківської міської територіальної громади.
Окремим інструментом популяризації громади щодо розвитку туристичного напрямку є участь в
міжнародній виставці AGROEXPO м. Кропивницький з презентацією туристичного потенціалу території.
Користувачі мережі Інтернет мали змогу знайти всю необхідну інформацію на сайті Маловисківської
міської
ради
в
туристичній
рубриці
«Туристичний
маршрут
громади
https://www.voutube.com/watch?v=QFNlfFzY0Yo
Підтримкою основному інформаційному ресурсу стали сторінки в соціальних мережах Facebook та
Instagram, а також YouTube та Tdegram-канали, які активно наповнюються корисним контентом. Саме на цих
web-сторінках відбулися віртуальні заходи, покликані популяризувати Маловисківську громаду як один із
туристичних магнітів Кіровоградщини .
В рамках проекту «Школа екскурсовода» кращі екскурсоводи міста та фахівці-співробітники місцевого
музею провели для усіх охочих оригінальні онлайн екскурсії та екскурсії подорожей містом. Користувачі
соціальних мереж мали змогу відвідати зону відпочинку на території історичного об’єкту маєтку Кудашевих
онлайн: познайомитись з історичною пам’яткою, з історією видатних постатей Малої Вискеи, пройтись
набережною міста, не виходячи з дому.
За період з 01.01.2021 року по 30.06.2021 року відділом соціального захисту населення, праці
та охорони здоров’я:
-Прийнято документи для призначення житлової субсидії в кількості - 1051 заява;
-Прийнято документи для призначення державних соціальних допомог в кількості - 522 заяв;
-Прийнято документи для призначення пільг в кількості - 287 заяви;
-Прийнято документи для призначення пільг в готівковій формі в кількості - 266 заяв;
-Проведений прийом документів та виплату матеріальної допомоги до дня вшанування
учасників бойових дій на території інших держав в кількості - 63 заяви на суму 31,5 тис. грн.;
Проведений прийом документів для отримання одноразової допомоги громадянам, які
виявили бажання проходити військову службу в ЗСУ та інших формуваннях за контрактом у кількості
10 заяв на суму 50,0 тис грн;
-Проведений прийом документів на виплату матеріальної допомоги до дня ліквідації аварії
Чорнобильської катастрофи - 109 заяв на суму - 26,0 тис. грн;
-Проведений прийом документів для виплати матеріальної допомоги до дня Перемоги в сумі
2,0 тис. грн;
-Проведений прийом документів для щоквартальної виплати компенсації на житловокомунальні послуги інвалідам по зору в сумі - 5,4 грн;
-Проведений прийом документів для виплати щомісячної матеріальної допомоги інвалідам І
групи, які користуються мережею Інтернет та пересуваються за допомогою технічних засобів
реабілітації в сумі - 4,8 тис.грн;
-Проведений прийом документів для виплати матеріальної допомоги особам з інвалідністю
внаслідок війни та учасникам бойових дій, яким виповнилося 90 років - 3,6 грн;
-Складено акти обстеження матеріально-побутових умов сім’ї для призначення усіх видів
державних соціальних допомог та субсидії у кількості - 150 шт;
-Проведений прийом документів для постановки на облік для забезпечення санаторнокурортним лікуванням - 6 заяв;
-Проведений прийом документів для постановки на облік для забезпечення сімейним
відпочинком учасників АТО та членів їх сімей - 2 заяви;
-Проведений прийом документів для постановки на облік для забезпечення професійним
навчанням учасників АТО - 2 заяви;
-Проведений прийом документів для постановки на облік для забезпечення психологічною
реабілітацією учасників АТО - 1 заява;
-Прийом документів для забезпечення технічними засобами реабілітації та протезноортопедичними виробами - 26 заяв;
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-Прийом документів на влаштування до будинку-інтернату (психоневрологічний профіль) - 1
заява;
-Прийнято документи для направлення дітей пільгових категорій на оздоровлення за рахунок
коштів обласного бюджету - 11 заяв;
-Прийнято документи для направлення дітей пільгових категорій на оздоровлення за рахунок
коштів державного бюджету - 1 заява.
Функціонує опікунська рада щодо питань недієздатних осіб або осіб дієздатність яких
обмежена.
У відділі соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я створено робочу групу з
питань протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків.
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
Маловисківського відділу з питань призначення та виплати державних соціальних допомог та
соціальної підтримки населення Новоукраїнської РДА. Після опрацювання заяв громадянам
видаються повідомлення про призначення житлової субсидії та державних допомог.
З квітня 2021 року встановлено програмний комплекс «Інтегрована інформаційна система
«Соціальна громада» в Олександрівському старостинському окрузі, Лозуватському та
Миролюбівському старостатах.
З січня 2021 року по липень 2021 року за допомогою ПК «Соціальна громада» до
Маловисківського відділу з питань призначення та виплати державних соціальних допомог та
соціальної підтримки населення Новоукраїнської РДА передано всього 1378 справ, з них: для
призначення житлової субсидії - 873, заяв для призначення державних соціальних допомог - 409,
заяв для призначення пільг - 96 справ.
З метою забезпечення прав громадян на якісні та безпечні соціальні послуги, повагу до честі і
гідності, уважне та гуманне ставлення, стимулювання розвитку ринку соціальних
послуг,
запровадження дієвого механізму державного контролю за дотриманням державних стандартів
соціальних послуг, їх якістю та безпекою, рішенням сесії міської ради №814 від 21 грудня 2017 року
створено комунальне підприємство Маловисківський центр надання соціальних послуг. Станом на
01.01.2020 року штатна чисельністю була 29 штатних одиниць, а саме: директор КП, бухгалтер,
соціальний працівник, водій та 25 соціальних робітників, які надають соціальні послуги для
самотньо-проживаючих та одиноких громадян похилого віку вдома.
Штатна чисельність склала 37 штатних одиниць, а саме: директор КП, бухгалтер, 2 соціальних
працівники, водій та 32 соціальних робітники.
Для покращення доступу мешканців громади з увагою до їх віку, статі, стану здоров’я, місця
проживання до належного спектру якісних соціальних послуг, що надаються в межах громади
відповідно до державних стандартів рішенням 60-ї сесії сьомого скликання від 28 листопада 2019
року затверджена Програма розвитку КП Маловисківський центр надання соціальних послуг на
2020-2022 роки. Центр проводить свою діяльність на принципах адресності та індивідуального
підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання
соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних
коштів, законності,соціальної справедливості,
забезпечення конфіденційності, дотримання
державних стандартів соціальних послуг, етичних норм і правил.
Станом на 01.07.2021 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;
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- 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 за сім місяців 2021 року надано 58291 послуг, а саме: 9652 підготовка продуктів для
приготування їжі, 3341 доставки води, 10287 прибирання житла, 1744 розпалювань печей, 42 доставка
палива за рахунок підопічного, 3988 піднесення дров і вугілля, 3635 прополка бур’янів, розчистка снігу,
10936 придбання продуктів, медикаментів, 3006 приготування їжі, 663 годувань ліжко-хворих, 1134
надання допомоги в оплаті комунальних послуг, 94 надання допомоги в оформленні документів, 22
представництв інтересів в органах державної влади, 3825 замін натільної-постільної білизни, 1966
допомоги при купанні, митті голови, розчісуванні волосся, підрізанні нігтів, 1080 посадки, прополки
городу, 16 забезпечень супроводження, 143 організації надання консультацій лікарями, 1890 прання
білизни та одягу, 1282 інші послуги. Сума платних послуг з початку року склала 74,2 тис. грн. Кошти,
що надійшли від надання платних соціальних послуг, використовуються в установленому
законодавством порядку, а саме: на придбання комп’ютерної техніки, відповідних програм, придбання
паливно-мастильних матеріалів для спец автомобіля, проплати страховки, придбання канцелярських
товарів, масок, рукавичок, антисептиків, вітальних листівок для підопічних до Святкових дат, заправка
картриджів, придбання прального порошку для надання послуги прання, миючі засоби, інвентар для
соціального робітника та інше.
На сьогодні Центр надання соціальних послуг є практично єдиним постачальником
соціальних послуг в Маловисківській територіальній громаді для певних категорій громадян, які
потребують сторонньої допомоги - людей літнього віку та осіб з інвалідністю. Тому, одним із
важливих завдань у руслі реформи є інтегрований підхід покращення якості надання послуг.
Згідно запитів осіб, які перебувають на обслуговуванні, надаються інші соціальні послуги, як
наприклад, перукаря, швеї інші соціальні послуги відповідно до Державних стандартів. За
результатами проведеної роботи складається акт виконаних робіт за надання платних соціальних
послуг.
За рахунок власних коштів які надійшли як плата за надання соціальних послуг всі соціальні
робітники забезпечені велосипедами. Також була придбана пральна машина і згідно укладеного
договору, найнятий працівник надає послуги прання.
Крім цього, комунальним підприємством Маловисківський центр надання соціальних послуг
укладений Меморандум з районним громадським об’єднанням інвалідів «Розрада» щодо співпраці з
питань соціального захисту осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорнорухового апарату. Враховуються рекомендації представників ГО при плануванні та реалізації
надання соціальних послуг для категорії особи та діти з інвалідністю.
На виконання пункту 4 Порядку «Деякі питання використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з
інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату», затвердженого
Постановою КМУ від 14.03.2018 року №189, пунктом 6.2 Статуту комунального підприємства
Маловисківський центр надання соціальних послуг передбачено надання соціальних послуг з
перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового
апарату. Станом на 01.07.2021 надано послуг перевезення осіб (дітей) з інвалідністю, які мають
порушення опорно-рухового апарату в кількості 121 особі.
З метою забезпечення обслуговування діяльності Центру, з 05 березня поточного року внесені
зміни до структури та штатного розпису КП Маловисківський центр надання соціальних послуг
шляхом виведення зі штату відділу соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я
фахівців з соціальної роботи в кількості 2-х осіб, ввівши їх в штат КП Маловисківський центр
надання соціальних послуг. Відповідно внесені зміни до структури КП Маловисківський центр
надання соціальних послуг, створивши відділення соціальної допомоги вдома та відділення
соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді.
КП «Мала Виска Водоканал» протягом періоду проведена заміна водопровідної мережі на
пластикову по вул..Г.Перебейноса -550 м, по вул.Кудрівській 703 м, з»єднано вул.. Шкільну та
Центральну - 120м, побудовано оглядовий колодязь по вул.Шкільній.
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Постійно проводиться ремонт водорозбірних вуличних колонок у селищах Вишневе
(Ульянівка),
Заповідне
(Комсомольське) та
в місті
по
вулицям Коцюбинського
(Червоногвардійській), Шевченка, Першотравневій, Південній та інших.
Кожного року проводиться хлорування води, очищення резервуарів та башт та їх ремонт.
Хлорування у 2021р. у мікрорайоні «Вись» проведене в червні місяці.
На протязі року проводяться роботи по заміні насосного та електрообладнання, заміні труб на
пластикові на артезіанських свердловинах, ремонт насосів.
Постійно проводиться прибирання санітарних зон артезіанських свердловин, шахтних
колодязів та мережі водовідведення. .
Комунальне підприємство «Мала Виска МКП» розробляє і здійснює ефективні та комплексі
заходи з утримання території ТГ у належному стані, збереження об’єктів загального користування, а
також озеленення території ТГ.
Створено зелену бригаду для озеленення та догляду за зеленими насадженнями території
територіальної громади.
Придбано суміш для грейдерування доріг 1715 т. на суму 569,0 тис. грн. проводилися роботи
по профілюванн та грейдеруванню вулиць по території ОТГ а саме: с. Первомайське, с. Паліївка, с.
Олександрівка, (с. Мануйлівка, вул. Берегова,) кладовище Бессарабія с. Димино, вул. Ковтуна, вул.
Українська, вул. Гоголя, вул. Сонячна, вул. Калініна, міський парк Еко доріжка, вул. Вишнева, вул.
Космонавтів, вул. Комунальна, вул. Першотравнева, вул. Князька, вул. Шевченка, вул.
Севастопольська, пер. Севастопоьський, вул. Бесарабська, вул. І. Сухомлина, вул. Степова, вул.
Польова, пер. Перемоги вул. П. Сагайдачного вул. І. Мазепи, пер. Г. Красного, вул. Молодіжна, вул.
Чехова, вул. Садова. Ямковий ремонт по місту: вул. Центральна, пер. Професійний, вул. Професійна,
вул. Гоголя, вул. Київська, вул. Промислова, вул. Європейська, вул. Шкільна, вул. Привокзальна,
вул. Тобілевича, вул. Шевченка, пер. Авіаційний.
Для підсипання вулиць було використано 1518 тонн.
В міському парку облаштовано пішохідну екодоріжку
протяжність майже 260 м. ,
використано щебенево - піщану суміш в кількості 86 тонн.
У весняно літній період проводилися роботи по озелененню парка, клумб на території ОТГ, а
саме: насадження, догляд, обробка препаратами від шкідників та підживлення добривами на
загальну суму 44,7 тис. грн. По вул. Центральній розроблено клумби та озеленено. В період
місячника проводилися роботи по висаджуванню насіння та саджанців квітів на клумбах , а це
майже 9000 м^ площі (вул. Велігіна 4125 м^, вул. Європейська, 717 м^,паркова зона 803 м^, берегова
зона відпочинку 2200,00 м^, вул. Центральна 748 м^, )
Висаджено: 1000 кущів петунії, 500 кущів цинерарії, 500 кущів колеуса, 500 кущів
катарантуса, 250 кущів алісії, 250 кущів лобелії, 1000 шт. тюльпанів, 300 кущів півонії, 500 кущів
мускарії, 200 кущів самшиту.
Проведено місячник по благоустрою території ТГ з 22 березня по 22 квітня майже по всіх
вулицях міста, були проведені роботи по підрізанню гілок дерев, які заважали руху пішоходів та
транспорту. Працівниками підприємства 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.
Придбані матеріали для стабільної експлуатації ЛЕП, а саме (електричні лампи, світильники,
мережеві кабелі та інше.) на суму 122,1 тис. грн. Освітлено вул. Севастопольську та провулок
Севастопольський, проспект Велігіна, вул. Енгельса.
В період з січня по червень 2021 року замінено енергозберігаючі лампи по території ОТГ в
кількості 276 шт.
Для ефективної і безперебійної роботи комунального підприємства були проведені закупівлі
господарських товарів, будівельних матеріалів, інвентарю, канцелярських товарів та інше на суму
181,0 тис. грн., в. т. ч по території ОТГ с. Паліївка 6,8 тис. грн. с. Первомайське 4,7 тис. грн. с
Олександрівка 15,3 тис. грн. с. Мануйлівка 8,4 тис. грн., Лозуватка 6,8 тис. грн, Миролюбівка 5,0
тис. грн. Придбано ручний інвентар на суму 39,4 тис. грн., а саме ( бензопили, бензоножиці,
мотокоси)
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Проведено реконструкцію межового знака с. Паліївка на суму 6,6 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 9,5 тис. грн. Ліквідовано 4 стихійних сміттєзвалища с. Паліївка, район глиняного
кар’єру та південна сторона старого кладовища по вул. Європейська, с. Олександрівка, с. Лозуватка.
Проведено реконструкцію межового знака с. Паліївка на суму 6,6 тис. грн.
З метою створення належних та безпечних умов для очікування громадського транспорту
було виготовлено власними силами зупинку на суму 5,5 тис грн., та встановлено по вул.
Новомиргородське шосе.
В с. Лозуваткі встановлено флагшток з державним прапором на могилі де здійснено
поховання учасника АТО.
Робітників підприємства забезпечено спецодягом на суму 15,1 тис. грн.
До 9 травня проведені косметичні ремонти пам’ятникам загиблим воїнам по території ОТГ та
прилеглої території навколо них використано 10,2 тис. грн.
Проведено поточні ремонти спецтехніки на суму 30,0 тис. грн.
На оплату послуг (Інтернет, банківські, послуги з обслуговування комп’ютерної техніки)
використано 39,2 тис. грн.
РОЗДІЛ ІІ. Мета, завдання та основні заходи
Основною метою програми є зростання добробуту і підвищення якості життя
населення за рахунок розвитку різних галузей та сфер діяльності, ефективного використання
внутрішніх і зовнішніх можливостей громади.
Основою для подальшого сталого розвитку міської
територіальної громади є
визначення основних пріоритетних цілей соціально-економічного розвитку на 2022 рік,
завдань та заходів з їх реалізації.
Враховуючи низку реформ, які проводяться в державі, вимоги чинного законодавства
Програма соціально-економічного розвитку Маловисківської міської територіальної громади
розроблена з урахуванням стратегічних пріоритетів Стратегії розвитку Маловисківської
міської територіальної громади та визначає основні пріоритетні цілі соціально-економічного
розвитку громади:
І.Зростання конкурентоспроможності економіки міської територіальної громади, створення
умов для розвитку бізнесу та залучення інвестицій.
2. Підвищення якості життя населення.
3. Розвиток території.
4. Охорона навколишнього природнього середовища.
Підрозділ 1. Конкурентноспроможна економіка
1.
Розвиток аграрного сектору
Проблемні питання :
зниження родючості ґрунтів у зв'язку з не належним ведення землеробства, що спричиняє стрімке
посилення процесів мінералізації гумусу за рахунок недостатнього внесення органічних добрив;
зміна погодно-кліматичних умов, що зумовлено зростанням температури повітря як середньорічної, так і
для окремих періодів року, що особливо негативно впливає на умови ведення землеробства;
високі цінові коливання на сільськогосподарську продукцію та зростання вартості матеріальних ресурсів
під час виробництва продукції сільського господарства.
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№
з/п
1

Назва заходу

Виконавець

Джерела фінансування

2

3

4

Покращення інвестиційного клімату в сільському
1.1 господарстві через
впровадження земельної реформи
впровадження найбільш перспективних
агротехнологій, підвищення продуктивності
1.2
виробництва з метою зниження витрат на
одиницю продукції

Відділ земельних відносин
Фінансування не
виконавчого комітету
Маловисківської міської потребує
ради

Сільськогосподарські
підприємства громади

створення умов та впровадження у виробництво
високопродуктивних
Сільськогосподарські
1.3
сортів і гібридів сільськогосподарських культур і підприємства громади
садивного матеріалу
впровадження інвестиційних проєктів у галузі
рослинництва, інфраструктури із зберігання та
Сільськогосподарські
1.4 переробки сільськогосподарської продукції з
підприємства громади
метою підвищення її
конкурентоспроможності
забезпечення
участі
підприємств
агропромислового комплексу у
виставково-ярмаркових заходах регіонального,
рівнів
для
підвищення
1.5 державного
конкурентоспроможності та виходу продукції
сільськогосподарських
товаровиробників
громади на нові ринки збуту продукції;

Власні кошти
сільгоспвиробників.
кошти державної
підтримки

Власні кошти
сільгоспвиробників.

Власні кошти
сільгоспвиробників.
кошти державної
підтримки

Відділ соціальноекономічного
розвитку,інвестицій та
Фінансування
проектної діяльності,
Відділ земельних відносин потребує
виконавчого комітету
міської ради

сприяння створенню та функціонуванню Відділ земельних відносин
Фінансування
1.6 кластеру органічного бджільництва та апітерапії виконавчого комітету
потребує
міської ради
"ORGANIC STEP»
підвищення розміру середньомісячної заробітної
плати у галузі
1.7
сільського господарства та доведення її до рівня
середньої по області

Відділ соціальноекономічного
розвитку,інвестицій та
проектної діяльності
виконавчого комітету
міської ради

не

не

Власні кошти
сільгоспвиробників.

Очікувані результати :
- зростання обсягів виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції;
- підвищення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання громади;
- збереження наявних та створення нових робочих місць на сільськогосподарських підприємствах
громади;
- зростання кількості суб’єктів господарювання, які ведуть інноваційну діяльність.
2. Створення сприятливих умов для надходження інвестицій
Проблемні питання:
•
Відсутність системного підходу до управління інвестиційною діяльністю на державному рівні,
здатного забезпечити реалізацію наявного потенціалу, як держави в цілому, так і окремих громад та відповідати
викликам сьогодення.
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•

Низький рівень іноземних та внутрішніх інвестицій, зокрема через відсутність державної
гарантії інвестицій та нестабільну ситуацію в країні.
Запровадження жорстких карантинних заходів та кризові явища у світовій економіці у зв’язку з
пандемією..
Головна мета, впровадження ефективної місцевої політики у сфері інвестиційної діяльності шляхом
формування сприятливого і стабільного інвестиційного клімату для забезпечення надходжень інвестицій в
економіку територіальної громади та прискореного економічного зростання.
Пріоритетні завдання:
№
з/п
1

Назва заходу
2

Виконавець

Джерела фінансування

3
1. Створення умов для залучення іноземних інвестицій

Розроблення інвестиційних продуктів із
пріоритетних напрямів соціально1.1 економічного розвитку територіальної
громади, забезпечення підтримки їх
реалізації

Структурні
підрозділи
Маловисківської
міської ради

4

Фінансування не потребує

Оперативне реагування на запити від
потенційних інвесторів та сприяння у
вирішенні усіх завдань, які виникають
Робоча група згідно
1.2 на стадії входження інвестора у міську
Фінансування не потребує
окремого
розпорядження
територіальну громаду. Забезпечення
супроводу інвесторів під час реалізації
інвестиційних проєктів
2. Забезпечення співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та донорами
Систематичний моніторинг
Відділ соціальноможливостей фінансування
економічного
2.1 інвестиційних проектів за рахунок
развитку,інвестицій Фінансування не потребує
МФО та донорів та налагодження з
та проектної
діяльності
ними співпраці
Структурні
Взаємодія з інституціями
підрозділи
2.2 громадянського суспільства та допомога
Фінансування не потребує
Маловисківської
їм у залученні грантових коштів.
міської ради
3. Популяристична діяльність щодо інвестиційних можливостей та потенціалу
Маловисківської міської територіальної громади
Підготовка презентацій інвестиційних
можливостей громади на офіційному
Інтернет-сайті Маловисківської міської
ради httos.//mviskarada.^ov.ua/ з
посиланнями на відповідні організації та Відділ соціальноекономічного
Інтернет-ресурси, переклад англійською розвитку,інвестицій В межах кошторисних призначень
3.1
мовою (переклад спеціалізованими
міського бюджету
та проектної
організаціями в письмовому та
діяльності
електронному варіантах). Постійне
оновлення інвестиційних пропозицій на
українських та міжнародних
інвестиційних порталах
Поширення серед потенційних
Відділ соціальноінвесторів презентаційно-інформаційні
економічного
матеріали про інвестиційний потенціал розвитку,інвестицій
3.2
Фінансування не потребує
громади на всеукраїнських заходах
та проектної
(виставках, конференціях, симпозіумах, діяльності
круглих столах)
Участь та представлення інвестиційного Відділ соціальноВ межах кошторисних призначень
3.3
потенціалу громади на інвестиційних
економічного
міського бюджету
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форумах, виставках, конференціях,
розвитку,інвестицій
інших заходах мі:жнародного характеру, та проектної
організація та проведення ділових
діяльності
зустрічей, семінарів, “круглих столів” за
участю представників ділових кіл
зарубіжних країн та підприємців
громади
4. Інструменти підвищення інвестиційної сп роможносгі міської територіальної громади
Підготовка деталізованої інформації
Відділ соціальноекономічного
щодо проектів Маловисківської
територіальної громади, структуризація розвитку,інвестицій
4.1
Фінансування не потребує
та розміщення їх на он-лайн платформі та проектної
діяльності
державного фонду регіонального
розвитку.
Очікувані результати:
- Покращення інвестиційного іміджу та клімату Маловисківської міської територіальної громади в
Україні та за її межами;
- підвищення поінформованості потенційних інвесторів про можливості вигідного інвестування коштів у
громаду;
- збільшення надходження коштів до бюджету міської територіальної громади;
- практичне впровадження механізму державно-приватного партнерства сприятиме залученню інвесторів
до оновлення об'єктів транспортної та спортивно-туристичної інфраструктури, житлово-комунального
господарства та інших сфер
3. Регуляторна політика та розвиток підприємництва
Проблемні питання:

невпевненість суб’єктів малого і середнього бізнесу у стабільності умов ведення бізнесу;
низький рівень доступу підприємців до фінансових ресурсів, через їх високу вартість та нестабільну
ситуацію на валютному ринку;
тінізація бізнесу.
№
з/п
1
1

2

3

4

Зміст заходу

Виконавець

2
3
Реалізація регуляторної політики
Формування річних планів діяльності міської ради та її
Юридичний
виконавчого комітету з підготовки регуляторних актів відповідно
відділ
до поданих пропозицій розробників проектів регуляторних актів.
Відділ
соціальноекономічного
Формування реєстру діючих регуляторних актів
розвитку,інвест
ицій та
проектної
діяльності
Структурні
підрозділи
Забезпечення проведення громадських обговорень питань,
міської ради
пов’язаних з здійсненням регуляторної діяльності
(регуляторний
орган)
Відділ
Формування плану-графіку відстеження результативності діючих соціальноекономічного
регуляторних актів (повторне, періодичне) та забезпечення його
розвитку,інвест
виконання
ицій та
проектної

Джерела
фінансування
4
Не потребує
фінансування

Не потребує
фінансування

Не потребує
фінансування

Не потребує
фінансування
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5

6

Забезпечення підтримки функціонування та супроводу розділу
«Регуляторна політика^) на офіційному сайті міської ради

діяльності
Юридичний
відділ,
відділ
соціальноекономічного
Не потребує
розвитку,інвест
фінансування
ицій та
проектної
діяльності
Юридичний
відділ,
відділ
соціальноекономічного
розвитку,
інвестицій та
проектної
діяльності

Надання розробникам проектів регуляторних актів
консультативної допомоги з питань реалізації державної
регуляторної політики

Не потребує
фінансування

Головна мета: Створення належних умов для розвитку конкурентоспроможності малого
підприємництва,
збереження та зростання економічного потенціалу громади, забезпечення функціонування підприємств
комунального та приватного секторів економіки громади, сприяння підвищенню конкурентоспроможності
продукції місцевих товаровиробників.

Пріоритетні завдання:
№
з/п
1

1.3

1.2

Зміст заходу

Виконавець

Джерела фінансування

2

3

4

1. Популяризація продукції місцевих товаровиробників
З метою інформаційної підтримки
товарного потенціалу підприємців
Маловисківської міської територіальної
Відділ соціальногромади розміщувати перелік продукції
економічного
Не потребує фінансування
відповідних виробників на офіційному
розвитку,інвестицій та
сайті Маловисківської міської ради в
проектної діяльності
рубриці «Підприємництво» розділ
«Перелік продукції виробників громади»
Сприяння участі місцевих виробників у
ярмаркових заходах, заходах з підтримки
місцевих товаровиробників, навчальних
тренінгах.

Відділ соціальноекономічного
розвитку,інвестицій та
проектної діяльності

Не потребує фінансування

2..Стимулювання місцевого бізнесу
2.1

Проведення заходів з нагоди Дня
підприємця^)

2.2

Проведення навчальних поїздок,
турів, тренінгів для представників
МСП з метою ознайомлення та

Відділ соціальноекономічного
розвитку,інвестицій та
проектної діяльності
Відділ соціальноекономічного
розвитку,інвестицій та

В межах кошторисних
призначень міського бюджету
В межах кошторисних
призначень міського бюджету
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набуття і обміну досвідом

2.3

проектної діяльності
Відділ
соціальноПроведення конкурсу на краще новорічне
економічного
оформлення прилеглих територій, вітрин
розвитку,інвестицій та
та будівель підприємницької діяльності
проектної діяльності

Не потребує фінансування

Очікувані результати:
- збільшення кількості зареєстрованих суб’єктів господарської діяльності та створення нових робочих
місць;
- популяризація місцевих виробників та освоєння нових ринків збуту.;
- збільшення надходжень до бюджету міської територіальної громади від діяльності малого
підприємництва.
4. Розвиток туристичної сфери
Проблемні питання
• Обмеженість туристичного потоку через запроваджені карантині заходи (CO'VID 19).

• Низький рівень діджиталізації та промоції туристичної сфери.
• Відсутність капітальних ремонтів на об’єктах культурної спадщини
Головна мета, створення належних умов для всебічного розвитку туризму на території громади.

Популяризація та пізнаванність території на місцевому, регіональному та всеукраїнському рівнях.
№
з/п

Назва заходу

Виконавець

Джерела
фінансування

1

Виготовлення друкованої продукції, промоцій них
матеріалів туристичних можливостей територіальної
громади

2

Участь Маловисківської міської територіальної громади у
національних, міжнародних та спеціалізованих туристичних
заходах (виставках, конференціях, семінарах, тренінгах,
воркшопах тощо)

3

Організація та проведення заходів спрямованих на розвиток
туристичного потенціалу Маловисківської міської
територіальної громади (виставки, фестивалі ,конференції,
семінари, тренінги, дозвілля маловищан та туристів тощо)

Відділ
культури та
туризму

В межах
кошторисних
призначень
міського
бюджету

Створення відео та фотоматеріалів про туристичну
привабливість Маловисківської міської територіальної громади

Відділ
культури та
туризму

Сприяння розвитку сільського (зеленого туризму).

Відділ
культури та
туризму

В межах
кошторисних
призначень
міського
бюджету
Не потребує
фінансування

4

8

Відділ
культури та
туризму

В межах
кошторисних
призначень
міського бюджету

Відділ
культури та
туризму

В межах
кошторисних
призначень
міського
бюджету

Очікувані результати:
- розвиток внутрішнього та в’їзного туризму;
- збільшенню кількості туристів та екскурсантів міської територіальної громади;
- розширення інформованості національної спільноти про туристичний потенціал Маловисківської
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міської територіальної громади;
- створення умов для залучення суб’єктів підприємницької діяльності до сфери туризму та суміжних
галузях.

Підрозділ 2. Підвищення якості життя населення.
1.Зайнятість громади
Проблемні питання:

• Зменшення пропозицій роботи, збільшення чисельності безробітних.
• Наявність «тіньової» зайнятості та «тіньової» заробітної плати.
• Низький рівень заробітної плати.
Головною метою підвищення рівня зайнятості населення та ринку праці є збереження наявних та

створення нових робочих місць з належними умовами та гідною оплатою праці, що забезпечить зростання
обсягів виробництва та поліпшення на ринку праці громади.
Пріоритетні завдання:
№ з/п

Назва заходу

Виконавець

Джерела фінансування

1

2
3
4
1. Зайнятість та грошові доходи населення
Посилення інформаційно-роз’яснювальної роботи Маловисківський
1.1 серед населення з питань праці через офіційний
Не потребує фінансування
РЦЗ
сайт міської ради
Забезпечення ефективного функціонування та
розвитку системи професійного навчання
працівників на підприємствах, установах,
Маловисківський Кошти державного
1.2
організаціях та сприяння безробітним, які шукають РЦЗ
бюджету
роботу, у професійній підготовці, перепідготовці та
підвищенні кваліфікації
Створення умов для самозайнятості населення та
підтримка підприємницької ініціативи населення,
Маловисківський
1.3 зокрема безробітних через надання індивідуальних
Кошти державного бюджету
РЦЗ
та групових консультацій, виплату одноразової
допомоги по безробіттю
Залучення осіб, які потребують сприяння у
працевлаштуванні, до участі у громадських
Маловисківський Кошти державного,
1.4
роботах та інших видах робіт тимчасового
РЦЗ
міського бюджету
характеру
2. Погашення заборгованості із виплати заробітної плати
Опрацювання з керівниками підприємстваВідділ соціальноборжника причин виникнення заборгованості,
економічного
2.1 визначення шляхів та термінів погашення,
розвитку,інвестиці Фінансування не потребує
складення графіків її ліквідації, контроль за їх
й та проектної
виконанням
діяльності
Робоча групаз
Заслуховування на засіданнях міської комісії
питань легалізації
керівників підприємств, які не забезпечують
2.2
виплати заробітної Фінансування не потребує
погашення заборгованої заробітної плати або
плати і зайнятості
допускають її приріст
населення
Очікувані результати:
- збільшення кількості та поліпшення якості робочих місць з гідними умовами праці;
- зменшення рівня безробіття, зокрема серед молоді;
- проходження професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
незайнятих громадян;

осіб з числа
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- залучити до участі в оплачуваних громадських та інших видах робіт тимчасового характеру осіб з числа
незайнятих громадян;
- надання одноразової допомоги по безробіттю особам з числа незайнятих громадян.
2.Поліпшення якості медичних послуг
Проблемні питання :
- забезпеченість кадрами відповідного кваліфікаційного рівня;
- обмеженість фінансування на медикаментозне та матеріально-технічне забезпечення;
-забезпеченість санітарним транспортом;
-низький рівень соціальної захищеності медичних працівників;
- високий рівень зайнятості медичних посад особами пенсійного віку;
-високий рівень захворюваності на злоякісні захворювання,
- розповсюдження ВІЛ/СНІДу;
- високий рівень смертності від хвороби системи кровообігу.
Головна мета: є поліпшення доступності, якості та ефективності надання медичної допомоги
усім верствам населення шляхом поліпшення матеріально - технічної бази.
Пріоритетні заходи:
№ з/п
Назва заходу
1
2
Виконання та дотримання клінічних
1
Протоколів надання медичної
допомоги
2

3

4

5

6

7

8
9

Реорганізація вторинної медичної
допомоги
Виконання заходів
Загальнодержавної програми
протидії захворюванню на
туберкульоз у т.ч. використання
сучасних технологій організації
лікування хворих на туберкульоз
Підвищення якості та ефективності
діагностики та лікування цукрового
діабету та забезпечення лікування
хворих на цукровий та нецукровий
діабет
Продовжувати активно
впроваджувати заходи з
імунопрофілактики з метою
забезпечення високого рівня
імунізації населення
Проведення модернізації закладів
шляхом оновлення матеріально технічної бази
Залучення та закріплення
молодих спеціалістів - лікарів
для роботи в медичних закладах
громади
Створення умов для праці та
проживання молодих
спеціалістів
Виготовлення проектнокошторисної документації для
проведення капітальних

Виконавець
3

Джерела фінансування
4

Лікувальні заклади
громади

Не потребує фінансування

Комунальне
некомерційне
підприємство
«Маловисківська
лікарня»

Не потребує фінансування

Лікувальні заклади
громади

Кошти державного
бюджету

Комунальне
некомерційне
підприємство
«Маловисківська
лікарня»
Лікувальні заклади
громади

Лікувальні заклади
громади
Лікувальні заклади
громади
Лікувальні заклади
громади
Комунальне
некомерційне
підприємство

Кошти державного
бюджету

Кошти державного
бюджету
Кошти державного,
міського бюджету
Не потребує фінансування
Кошти державного,
міського бюджету
В межах кошторисних
призначень міського
бюджету
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ремонтів

10

Проведення поточних ремонтів
відділень та господарських
приміщень.

11

Проведення капітальних
ремонтів в КНП
«Маловисківська лікарня» та
його відділеннях

«Маловисківська
лікарня»
Комунальне
некомерційне
підприємство
«Маловисківська
лікарня»
Комунальне
некомерційне
підприємство
«Маловисківська
лікарня»

Кошти державного,
міського бюджету

Кошти державного,
міського бюджету

Очікувані результати:
Поліпшення умов надання медичної допомоги населенню.
Поліпшення кадрової ситуації.
Придбання медичного обладнання.
Раннє виявлення онкологічних захворювань.
Пільгове медикаментозне забезпечення певних категорій населення.
Проведення капітальних ремонтів в КНП «Маловисківська лікарня» та його відділеннях
3.Поліпшення якості і доступності освіти
Проблемні питання:

-Демографічна ситуація в сільській місцевості пливає на комплектацію класів та груп в
сільських закладах освіти;
- Недостатня забезпеченість комп'ютерною технікою закладів дошкільної освіти.
- Зниження престижу педагогічної праці, відтік перспективної творчої молоді в інші галузі
економіки та за межі України, має місце процес старіння педагогічних кадрів;
- Дистанційне навчання в умовах карантину (незадовільні цифрові компетенції вчителів, відсутність
підготовки до такого освітнього процесу батьків, особливо тих, у кого обмежені власні знання та ресурси,
обмежений доступ до освітніх можливостей поза школою для дітей з неблагополучних сімей).
- Необхідність забезпечення освітнього процесу спеціальним обладнанням і навчальним матеріалом для
дітей з особливими потребами.
Головна мета, задоволення потреб територіальної громади в наданні освітніх послуг: поліпшення якості

дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, розвиток творчого та інтелектуального потенціалу дітей, в
тому числі з особливими освітніми потребами, підтримка обдарованої учнівської молоді, зокрема хлопчиків та
дівчаток, підвищення фахового рівня педагогів. забезпечення нале:жного рівня їх поточного утримання та
функціонування закладів освіти, підвищення рівного доступу до якісної освіти шляхом удосконалення форм
організації освітнього процесу.
Пріоритетні заходи :
№
з/п
1

Назва заходу

Виконавець

2

3

1

Забезпечення харчуванням у закладах дошкільної та
загальної середньої освіти.

Відділ освіти,
молоді та
спорту

2

Придбання побутової техніки для закладів дошкільної та
середньої освіти Маловисківської міської ради

Відділ освіти,
молоді та
спорту

Джерела
фінансування
4
В межах
кошторисних
призначень
міського бюджету
В межах
кошторисних
призначень
міського бюджету
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3

Придбання комп’ютерного та мультимедійного обладнання
для закладів дошкільної та середньої освіти Маловисківської
міської ради

Відділ освіти,
молоді та
спорту

4

Придбання дитячих ігрових майданчиків для закладів
дошкільної освіти Маловисківської міської ради

Відділ освіти,
молоді та
спорту

5

Створення засобів доступності до освітніх закладів для
дітей та дорослих з обмеженими фізичними
можливостями

Відділ освіти,
молоді та
спорту

7

Придбання обладнання для їдалень (харчоблоків)
закладів загальної середньої освіти

8

Проведення заходів, пов’язаних із забезпеченням
пожежної безпеки у закладах освіти

Відділ освіти,
молоді та
спорту
Відділ освіти,
молоді та
спорту
Відділ освіти,
молоді та
спорту
Відділ освіти,
молоді та
спорту

9

Продовження реалізації реформи загальної середньої
освіти "Нова українська школа” (п р и д б ан н я
о б л ад н ан н я в ш ко л ах )

Охоплення інклюзивною освітою дітей в усіх закладах
10 освіти (державна підтримка особам з особливими
освітніми потребами)
11 Проведення поточних ремонтів в закладах освіти громади

Відділ освіти,
молоді та
спорту

Впровадження заходів з енергозбереження,
забезпечення належної підготовки закладів та установ
12
освіти до нового року та роботи в осінньо-зимовий
період

Відділ освіти,
молоді та
спорту

13

Забезпечити підвезення учасників освітнього процесу
до місць навчання і додому.

Забезпечувати підтримки обдарованих дітей, виплата премій
14
та стипендій відповідно положень

Відділ освіти,
молоді та
спорту
Відділ освіти,
молоді та
спорту

15

Виготовлення проектно-кошторисної документації для
об’єктів, які потребують капітального ремонту чи
реконструкції

Відділ освіти,
молоді та
спорту

16

Проведення капітальних ремонтів в закладах
дошкільної та середньої освіти

Відділ освіти,
молоді та
спорту

В межах
кошторисних
призначень
міського бюджету
В межах
кошторисних
призначень
міського бюджету
В межах
кошторисних
призначень
міського бюджету
Кошти державного
бюджету
Кошти державного
бюджету
Кошти державного
бюджету
Кошти державного
бюджету
В межах
кошторисних
призначень
міського бюджету
В межах
кошторисних
призначень
міського бюджету
В межах
кошторисних
призначень
міського бюджету
В межах
кошторисних
призначень
міського бюджету
В межах
кошторисних
призначень
міського бюджету
В межах
кошторисних
призначень
міського бюджету

Очікувані результати:
Забезпечення якісно нового рівня розвитку освіти;
- Забезпечення умов рівної доступності населення громади до сучасної якісної освіти;
- Суттєве підвищення якості освіти і виховання, приведення системи освітньої роботи у
відповідність до потреб дитини;
- Створення умов для реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на отримання
рівного доступу до якісної освіти;
-Забезпечення конституційного права громадян на здобуття дошкільної, загальної середньої,
позашкільної освіти;
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- Створення сучасної матеріально-технічної бази закладів освіти.
4.Підтримка дітей, сімї та молоді
Проблемні питання:
- слабка мотивація щодо дотримання молодими людьми здорового і безпечного способу
життя,
- зниження престижу сім’ї, недостатній рівень педагогічної культури батьків,
відповідальності за здоров’я та виховання дітей;
- не достатньо високий рівень організації та культури молодіжного дозвілля;
- збільшення кількості виявлених сімей/осіб, які гостро потребують соціальної допомоги.

їх

Головна мета:
Своєчасне виявлення дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, надання цим
дітям реабілітаційних послуг, зокрема шляхом передачі сімей під соціальний супровід, підтримка і
розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
проведення роботи по соціальному захисту дітей з категорії ВПО та опинилися у складних життєвих
обставинах, залишилися без батьківського піклування.
Пріоритетні заходи:
№
Назва заходу
з/п
1
2
Виявлення та облік сімей та осіб, де є ознаки складних
життєвих обставин:
- за повідомленнями суб’єктів соціальної роботи та за
1 самозверненням,
- шляхом патронажних відвідувань, обстеження
житлово-побутових умов, з’ясування обставин
вчинення насильства
2

3

4

5

6

Проведення оцінювання потреб осіб/сімей, які належать
до вразливих груп населення та/або перебувають у
складних життєвих обставинах
Забезпечення ефективної соціальної реабілітації дітей із
сімей, які опинились у складних життєвих обставинах;
Забезпечення проведення профілактичних заходів
(рейдів) "Діти вулиці", "Вокзал" з метою своєчасного
виявлення дітей, які
опинилися в складних життєвих обставинах,
недопущення соціального
сирітства
Сприяння розвитку сімейних форм виховання дітейсиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, у тому числі
сприяти розширенню в
області мережі прийомних сімей, дитячих будинків
сімейного типу та
влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування
Організація та підготовка до проведення на належному
рівні відзначення в громаді Дня захисту дітей, Дня
Святого Миколая, Новорічних та Різдвяних свят для

Виконавець
3
Служба у справах
сімей виконавчого
комітету міської
ради
Служба у справах
сімей виконавчого
комітету міської
ради
Служба у справах
сімей виконавчого
комітету міської
ради

Джерела
фінансування
4

Не потребує
фінансування

Не потребує
фінансування
Не потребує
фінансування

Служба у справах
сімей виконавчого
комітету міської
ради

Не потребує
фінансування

Служба у справах
сімей виконавчого
комітету міської
ради

Не потребує
фінансування

Служба у справах
сімей виконавчого
комітету міської

В межах
кошторисних
призначень
24

дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, дітей із сімей, що опинилися у складних
життєвих обставинах

7

8

9

Проведення інформаційно-просвітницьких заходів,
спрямованих на підвищення ролі сім'ї, забезпечення
рівних прав і можливостей жінок та
чоловіків, подолання гендерних стереотипів,
запобігання проявам домашнього насильства, протидія
торгівлі людьми
Організація та проведення навчань для кандидатів у
прийомні батьки, для прийомних батьків та батьківвихователів, патронатних вихователів з
метою підвищення їх виховного потенціалу
Проведення навчань для спеціалістів закладів надання
соціальних послуг щодо здійснення соціальної роботи з
різними категоріями населення

1 Здійснення відповідної соціальної роботи з сім’ями та
особами, які
0
опинилися у складних життєвих обставинах
1 Сприяння розвитку сімейних форм виховання дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
2
1 Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених
3 батьківського піклування, осіб з їх числа
Забезпечення послугами оздоровлення та відпочинку
1 дітей, які відповідно до Закону України "Про
оздоровлення та відпочинок дітей" потребують
4
особливої соціальної уваги та підтримки з урахуванням
карантинних обмежень.

ради

міського бюджету

Служба у справах
сімей виконавчого
комітету міської
ради

В межах
кошторисних
призначень
міського бюджету

Служба у справах
сімей виконавчого
комітету міської
ради
Служба у справах
сімей виконавчого
комітету міської
ради
Служба у справах
сімей виконавчого
комітету міської
ради
Служба у справах
сімей виконавчого
комітету міської
ради
Відділ соціального
захисту населення,
праці та охорони
здоров’я

В межах
кошторисних
призначень
міського бюджету

Служба у справах
сімей виконавчого
комітету міської
ради

Кошти
державного,
обласного та
міського бюджетів

Фінансування не
потребує
Фінансування не
потребує
Фінансування не
потребує
Кошти державного
бюджету

Очікувані результати:
--створення сприятливих умов та можливостей для розвитку і самореалізаціїмолоді з урахуванням
тендерної рівності;
-забезпечення влаштування до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу дітей - сиріт, дітей,
позбавленої батьківського піклування;
- збільшення кількості дітей, яких влаштовано до патронатних сімей;
- підвищення рівня поінформованості населення з питань підвищення ролі сім'ї, забезпечення рівних прав
і можливостей жінок та чоловіків, подолання тендерних стереотипів, запобігання проявам домашнього
насильства, протидія торгівлі людьми.
5. Розвиток фізичної культури та спорту
Проблемні питання:
• Недостатня кількість сучасних багатофункціональних спортивних комплексів, спортивних майданчиків

з тренажерним обладнанням та штучним покриттям.
• Незадовільний матеріально-технічний спортивних приміщень .
Головна мета, розвиток фізичної культури та спорту громади, створення умов для організації

змістовного дозвілля і максимальної реалізації фізичних здібностей людини, збереження і розвиток спортивної
інфраструктури.
Пріоритетні заходи:
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№
з/п

Назва заходу
Реалізація заходів Програми розвитку фізичної культури і
спорту Маловисківської міської ради на 2021-2023 роки

1.

Проведення міських та обласних змагань з видів спорту, участь
збірних команд громади в обласних, Всеукраїнських змаганнях

2

Покращення матеріально-технічної бази спортивних споруд
громади

3

Виконавець
Відділ освіти,
молоді та
спорту
Відділ освіти,
молоді та
спорту
Відділ освіти,
молоді та
спорту

Джерела
фінансування
В межах
кошторисних
призначень міського
бюджету
В межах
кошторисних
призначень міського
бюджету
Відділ освіти, молоді
та спорту

Очікувані результати:
підвищення рівня фізичної культури і фізкультурно-оздоровчої роботи;
підвищення спортивної майстерності та досягнень спортсменів громади як у міських,
регіональних та всеукраїнських змаганнях;
зміцнення матеріально-технічного забезпечення галузі;
збільшення кількості населення, охоплених заняттями фізичною культурою та спортом.
6. Соціальний захист
Проблемні питання:
Соціально-економічна ситуація сьогодення є нестабільною, внаслідок чого все більша
кількість осіб з інвалідністю, ветеранів, пенсіонерів опиняється не тільки за межею
малозабезпеченості, але й за межею виживання. Це зумовлює доцільність надання додаткової
фінансової допомоги різним категоріям громадян.
Головна мета : реалізація державної політики та програм, затверджених міською радою, у сфері
соціального захисту населення, покращення матеріального стану та умов життя вразливих верств населення
шляхом надання житлових субсидій, соціальних допомог, пільг та компенсацій, забезпечення якісного надання
соціальних послуг та розширення спектру соціальних послуг.
Пріоритетні заходи :
№
з/п
1

Назва заходу

2
Проводити компенсаційні виплати на пільговий проїзд
автомобільним транспортом окремим категоріям
1 громадян та залізничним транспортом приміського
сполучення

2

3

Виконавець

3
Відділ
соціального
захисту
населення, праці
та охорони
здоров’я.
Відділ
соціального
Здійснювати виплату щомісячної стипендія особам з
захисту
інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій, населення, праці
яким виповнилося 90 років і більше
та охорони
здоров’я
Здійснювати виплати щоквартальну допомогу особам з Відділ
соціального
інвалідністю по зору І-ої групи з оплати за користування захисту
житлово-комунальними послугами
населення, праці
та охорони

Джерела
фінансування
4
Не потребує
фінансування

В межах
кошторисних
призначень
міського
бюджету
В межах
кошторисних
призначень
міського
бюджету
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4

Проводити оплату користування послуг телефонного
зв’язку, глобальної інформаційної системи Інтернет на
пільгових засадах особам з інвалідністю І групи, які
пересуваються на інвалідних візках щомісячно

здоров’я
Відділ
соціального
захисту
населення, праці
та охорони
здоров’я

5

Здійснювати виплату матеріальної допомоги до Міжнародного
дня осіб похилого віку громадянам, яким виповнилось 80 років
і більше, матеріальної допомоги учасникам ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС, дітям-сиротам потерпілих
внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, дружині (чоловіку),
опікуну дітей померлого громадянина із числа (ліквідаторів,
потерпілих) смерть якого пов’язана з Чорнобильською
катастрофою та особам, які потерпіли внаслідок
Чорнобильської катастрофи (категорія 1)., матеріальна
допомога особам з інвалідністю різних груп до
Міжнародного дня осіб з інвалідністю

Відділ
соціального
захисту
населення, праці
та охорони
здоров’я.

В межах
кошторисних
призначень
міського
бюджету

Відділ
соціального
захисту
населення, праці
та охорони
здоров’я

В межах
кошторисних
призначень
міського
бюджету

Відділ
соціального
захисту
населення, праці
та охорони
здоров’я

В межах
кошторисних
призначень
міського
бюджету

6

7

8

9

Відшкодовувати вартість проїзду один раз на рік до
санаторно-курортного комплексу для оздоровлення чи
відпочинку громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи.

Забезпечити соціальні гарантії сім’ям, члени яких
добровільно вступили до Національної гвардії України
та інших формувань, та загинули під час участі у
заходах із забезпечення національної безпеки і оборони,
відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській областях,
перебуваючи безпосередньо в районах та у період
здійснення зазначених заходів.
Надавати соціальну підтримку внутрішньо
переміщеним особам, які прибувають з Автономної
Республіки Крим та зони АТО (ООС) .
Забезпечити соціальні гарантії малозабезпеченим
громадянам, у яких виникли складні життєві обставини,
або екстремальні ситуації (нещасний випадок, тяжка
хвороба, довгострокове лікування)

Проведення заходів для осіб з інвалідністю та дітей з
10 інвалідністю різних груп до Міжнародного дня осіб з
інвалідністю та до Міжнадного дня осіб похилого віку

11

Забезпечення санаторно-курортними путівками та
відпочинком громадян, які постраждали внаслідок

Відділ
соціального
захисту
населення, праці
та охорони
здоров’я
Відділ
соціального
захисту
населення, праці
та охорони
здоров’я
Відділ
соціального
захисту
населення, праці
та охорони
здоров’я
Відділ
соціального

В межах
кошторисних
призначень
міського
бюджету

В межах
кошторисних
призначень
міського
бюджету
В межах
кошторисних
призначень
міського
бюджету
В межах
кошторисних
призначень
міського
бюджету
В межах
кошторисних
ТІ

Чорнобильської катастрофи всіх категорій.

12

Забезпечення проведення заходів до Дня пам’яті
Чорнобильської катастрофи.

захисту
населення, праці
та охорони
здоров’я
Відділ
соціального
захисту
населення, праці
та охорони
здоров’я

призначень
міського
бюджету
В межах
кошторисних
призначень
міського
бюджету

Очікувані результати:
покращення добробуту та фінансового стану населення громади;
підвищення якості життя вразливих груп населення Маловисківської міської
територіальної громади;
- зменшення соціальної напруги вразливих груп населення.
- забезпечення соціально гарантованих умов для нормального існування та розвитку людини;
- удосконалення дистанційного обслуговування громадян;
7.Підтримка учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та внутрішньо
переміщених осіб
Головна мета:
Підвищити рівень соціального захисту учасників АТО/ООС, членів сімей, сімей загиблих (померлих)
учасників АТО/ООС, учасників-добровольців,постраждалих учасників революції Гідності, внутрішньо
переміщених осіб, з числа учасників АТО/ООС; створити умов для розв’язання нагальних проблем учасників
АТО/ООС,членів їх сімей та внутрішньо переміщених осіб

Пріоритетні заходи
№
з/п
1

Назва заходу

2
Надання соціальної
підтримки учасникам АТО/ООС, членам їх сімей та сімей
загиблих (померлих)
1
учасників АТО/ООС, постраждалих учасників Революції
Гідності та
внутрішньо переміщених осіб з числа учасників АТО/ООС

2

Здійснення комунікації із членами сімей загиблих учасників
АТО/ООС, з
метою вивчення стану задоволення їх потреб;

3

Забезпечення ведення обліку внутрішньо переміщених осіб,

4

Співпраця з громадськими організаціями учасників АТО

Виконавець
3
Відділ
соціального
захисту
населення, праці
та охорони
здоров’я
Відділ
соціального
захисту
населення, праці
та охорони
здоров’я
Відділ
соціального
захисту
населення, праці
та охорони
здоров’я
Виконавчий комітет
міської ради

Джерела
фінансування
4
В межах
кошторисних
призначень
міського
бюджеті

Не потребує
фінансування

Не потребує
фінансування
Не потребує
фінансування

Очікувані результати :
28

- підвищення рівня соціального захисту учасників АТО/ООС, членів їхсімей, сімей загиблих (померлих)
учасників АТО/ООС, внутрішньо переміщених осіб, зчисла учасників АТО/ООС;
- створення умов для розв’язання нагальних проблем учасників АТО/ООС,членів їх сімей та внутрішньо
переміщених осіб;
- забезпечення соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб шляхом своєчасного надання всіх
видів
соціальних виплат згідно законодавства.
8. Розвиток культурного середовища та збереження культурної спадщини
Проблемні питання:
- необхідність модернізації матеріально-технічної бази галузі культури через невідповідність сучасним

вимогам ;
- відсутність фінансування та втрата історико-культурних об'єктів.;
- недосіатнісіь коштів на проведення капітальних ремонтів закладів культури;
- недостатнє фінансування щодо інвентаризації та паспортизації об’єктів культурної спадщини.
Головна мета, створення належних умов для розвитку культури, підвищення культурного рівня та
естетичного виховання громадян, забезпечення творчого розвитку особистості, задоволення культурних потреб
мешканців громади, збереження історичного середовища, історичної забудови громади.

Пріоритетні заходи
№
з/п

Назва заходу

Виконавець

1

Проведення культурно-мистецьких масових заходів на
території громади

Відділ культури та туризму

2

Придбання звукової апаратури для закладів культури

Відділ культури та туризму

3

Придбання сценічних костюмів для творчих колективів
закладів культури

Відділ культури та туризму

4

Придбання музичних інструментів для закладів культури Відділ культури та туризму

5

Поповнення бібліотечних фондів міського бібліотечного
ресурсного центру , придбання літератури

Відділ культури та туризму

6

Проведення поточних ремонтів закладів культури

Відділ культури та туризму

Джерела
фінансування
В межах
кошторисних
призначень
міського
бюджету
В межах
кошторисних
призначень
міського
бюджету
В межах
кошторисних
призначень
міського
бюджету
В межах
кошторисних
призначень
міського
бюджету
В межах
кошторисних
призначень
міського
бюджету
В межах
кошторисних
призначень
міського
бюджету

29

7

Проведення заходів з пожежної безпеки приміщень та
закладів культури

Відділ культури та туризму

8

Проведення капітальних ремонтів та реконструкції
установ та закладів культури

Відділ культури та туризму

9

Проведення інвентаризації та паспортизації об’єктів
культурної спадщини

Відділ культури та туризму

В межах
кошторисних
призначень
міського
бюджету
Кошти
державного та
міського
бюджету
Кошти
державного та
міського
бюджету

Очікувані результати :
- збереження та популяризація української культури та мистецтва;
- творення сприятливих умов для розвитку культури і мистецтва громади;
- повноцінне функціонування мережі навчальних закладів культури і мистецтва;
- естетичне виховання громадян, в тому числі дітей та юнацтва;
- розвиток духовно-культурної сфери громади;
- збереження будівель-пам’яток історичної та нової частини громади.
Підрозділ 3. Розвиток території
1. Бюджетна політика
Проблемні питання:
Зменшення обсягу фінансового ресурсу міського бюджету за рахунок змін у діючому

законодавстві України.
Наявність заборгованості із сплати податків до бюджетів усіх рівнів.
Тінізація економіки
Головна мета: забезпечення наповнюваності бюджету громади, забезпечення формування та
прийняття збалансованого бюджету з урахуванням у повному обсязі потреби у коштах для соціальних виплат та
розрахунків за енергоносії, дотримання жорсткої фінансової дисципліни при використанні коштів бюджету
громади, недопущення утворення бюджетної заборгованості з розрахунків за заробітною платою та іншими
соціальними видатками.
№
Назва заходу
з/
п
1
2
1. Розробка заходів по наповненню бюджету громади у
2022 році
.2
3

4

Проведення систематичного аналізу виконання
доходної частини бюджету громади

Виконавець
3
Фінансове
управління міської
ради
Фінансове
управління міської
ради

Проведення роботи з орендарями земельних ділянок
відносно закінчення термінів дії договорів оренди та
своєчасності їх продовження, інвентаризація рішень
Земельний відділ
сесії міської ради на предмет дотримання термінів при
укладанні договорів оренди землі
Проведеннязаходів щодо організації своєчасного
Виконавчий комі
затвердженнята перегляду ставокподатківі зборів
тет міської ради
(обов'язкових платежів) згідноз чиннимзаконодавством

Очікувані результати
4
Не потребує
фінансування
Не потребує
фінансування
Не потребує
фінансування

Не потребує
фінансування
30

5

6

7

8

Забезпечення врахування у бюджеті громади у
повному обсязі потреби в асигнуваннях на оплату праці
працівників бюджетних установ відповідно до
встановлених чинним законодавством умов оплати
праці, на проведення розрахунків за енергоносії та
послуги зв’язку, які споживаються бюджетними
установами, а також здійснення контролю за станом
дебіторської та кредиторської заборгованості
розпорядників коштів місцевих бюджетів
Сприяти розвитку середньострокового
бюджетного планування на рівні місцевих
бюджету дотримання принципу рівних
тендерних прав і можливостей під час
формування бюджетних показників; ти постійний
моніторинг податкового боргу платників податків до
місцевого бюджету та вживати своєчасних заходів для
його зменшення
Застосування програмно-цільового методу
бюджетування на рівні усіх місцевих бюджетів
області з метою підвищення прозорості та
ефективності використання фінансових ресурсів
Дотримання принципу рівних гендерних прав і
можливостей під час формування бюджетних
показників; ти постійний моніторинг податкового
боргу платників податків до місцевого бюджету та
вживати своєчасних заходів для його зменшення

Фінансове
управління

Не потребує
фінансування

Фінансове
управління

Не потребує
фінансування

Фінансове
управління

Не потребує
фінансування

Фінансове
управління

Не потребує
фінансування

Очікувані результати:
- збільшення надходжень до бюджету міської територіальної громади (без урахування міжбюджетних
трансфертів) ;
- покращення платіжної дисципліни ;
- збалансованість показників бюджету міської територіальної громади;
- підвищення ефективності використання бюджетних коштів;
- недопущення бюджетної заборгованості.
2.Земельні відносини
Проблемні питання:
Недостатня інвестиційна привабливість об’єктів територіальної громади, які пропонуються для

передачі в оренду та продажу на аукціонах;
Застаріле становлення меж міста та інших населених пунктів Маловисківської міської
територіальної громади;
Відсутність інвентаризації земель:
Оновлення проектної документації з нормативної грошової оцінка земель;
Відсутність програмно-технічних комплексів на базі сучасних програмних засобів та
геоінформаційних систем.
Головна мета, забезпечення збереження, раціонального використання земельних ресурсів та їх
охорону, шляхом реалізації державної політики України щодо забезпечення сталого розвитку
землекористування, захисту прав власників і користувачів земельних ділянок, а також для створення
більш сприятливих умов для залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки Маловисківської
територіальної громади, наповнення міського бюджету за рахунок сплати орендної плати або
земельного податку за користування земельними ділянками та продажу земельних ділянок
комунальної власності на конкурентних засадах (земельних торгах).
Пріоритетні заходи
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№
з/п

Назва заходу

Виконавець

Джерела
фінансування
В межах
кошторисних
призначень
міського бюджету
В межах
кошторисних
призначень
міського бюджету
В межах
кошторисних
призначень
міського бюджету

1

Топографо-геодезична зйомка 1:2000 (аерофотозйомка) та
виготовлення генеральних планів с. Вишневе, с. Паліївка,
с.Олексадрівка, с. Мануйлівка, с. Лозуватка

Відділ
земельних
відносин

2

Розробка проектів землеустрою щодо встановлення (зміни)
меж адміністративно-територіальних одиниці - м. Мала
Виска, с. Миролюбівка, с. Вишневе, с. Паліївка,
с. Олександрівка та інші

Відділ
земельних
відносин

3

Інвентаризація земель населених пунктів (в межах)
адмінбудівлі, школи, дитсадки та інше за межами населених
пунктів

Відділ
земельних
відносин

4

Розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок під землями водного фонду, природнозаповідного фонду, земель с/г призначення (для зміни
цільового призначення), для продажу права оренди до 20,0
га, виготовлення технічної документації щодо поділу
земельних ділянок для продажу права оренди на земельних
торгах

Відділ
земельних
відносин

В межах
кошторисних
призначень
міського бюджету

5

Виготовлення технічної документації щодо експертної
грошової оцінки землі для продажу земель комунальної
власності (не с/х призначення)

Відділ
земельних
відносин

В межах
кошторисних
призначень
міського бюджету

Очікувані результати:
- формування земельних ділянок інвестиційно привабливих для подальшої можливої передачі
прав оренди або продажу громадянам, юридичним особам на земельних торгах задля раціонального
використання земель комунальної власності Маловисківської міської територіальної громади та
наповнення бюджету;
- виявлення земельних ділянок, що не використовуються або використовуються без
правовстановлюючих документів шляхом проведення інвентаризації та аудиту земель;
- розроблення та введення в дію нової нормативної грошової оцінки земель з метою
збільшення надходжень до бюджету міської територіальної громади;
- забезпечення автоматизації процесів формування, обліку, оцінки земельних ділянок та
об'єктів нерухомого майна.
3.Розвиток дорожньої інфраструктури
Проблемні питання:
- Незадовільний стан дорожнього покриття доріг комунальної власності у місті та сільських населених
пунктів:
-Незадовільний стан дорожнього покриття доріг районного та обласного підпорядкування;
- Недостатність фінансового ресурсу на капітальний ремонт доріг комунальної власності.
Головна мета :
Забезпечення якісного надання послуг, щодо утримання , поточного та капітального ремонтів
доріг комунальної власності, зменшення аварійних ситуацій на тротуарах та дорогах , підвищення
безпеки пішоходів.
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П р іо р и т етн і заходи :

№
з/п

Виконавець

Назва заходу

1

Проведення поточних ремонтів доріг комунальної власності

КП « Мала
Виска»

2

Проведення підсипки та грейдерування доріг та вулиць
комунальної власності

КП « Мала
Виска»

3

Ремонт та будівництво тротуарів

КП « Мала
Виска»

4

Встановлення дорожніх знаків та нанесення дорожньої розмітки

КП « Мала
Виска»

5

Облаштування, будівництво та реконструкція зупинок
громадського транспорту

КП « Мала
Виска»

Джерела
фінансування
В межах
кошторисних
призначень
міського бюджету
В межах
кошторисних
призначень
міського бюджету
В межах
кошторисних
призначень
міського бюджету
В межах
кошторисних
призначень
міського бюджету
В межах
кошторисних
призначень
міського бюджету

Очікуванні результати :
підвищення
рівня
безпеки
дорожнього руху;
- належний проїзний стан доріг за рахунок ямкового ремонту, при цьому ліквідація ямковості.

-

4.Підвищення інформатизації надання адміністративних послуг
Проблемні питання:
Обмеженість приміщення ЦНАП для надання розширеного переліку адміністративних послуг;
Відсутність фінансового ресурсу на проведення капітального ремонту та реконструкції приміщення
ЦНАП.
Головна мета: забезпечення прозорості та спрощення процедури отримання адміністративних послуг.
Пріоритетні заходи :

№
з/п
1

Назва заходу

Виконавець

2

3
Відділ надання
адміністративних
послуг
Відділ надання
адміністративних
послуг
Відділ надання
адміністративних
послуг
Відділ надання
адміністративних
послуг
Відділ надання

1

Проведення моніторингу якості надання
адміністративних послуг

2

Впровадження надання електронних послуг

3

Впровадження сервісу Mobile ID

4
5

Розширення переліку адміністративних
послуг для забезпечення реалізації принципу
життєвих ситуацій під час надання послуг.
Проведення реконструкції приміщення

Джерела фінансування
4
Не потребує фінансування
В межах кошторисних
призначень міського бюджету
В межах кошторисних
призначень міського бюджету
В межах кошторисних
призначень міського бюджету
Кошти державного та міського
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ЦНАП

адміністративних бюджету
послуг

Очікувані результати:
створення безбар’єрного середовища для отримання адміністративних послуг маломобільними групами
населення;
впровадження он-лайн послуг, що дозволить спростити процедуру отримання адміністративних послуг
мешканцями міста та прилеглих територій;
- формування позитивного іміджу УНАП та високого рівня довіри мешканців до діяльності місцевої
влади.
5.Спож ивчий ри н ок
П роблем ні пит ання :
- наявність стихійної торгівлі в Маловисківській територіальній громаді:

- підтримка місцевого товаровиробника.
Пріоритетні заходи :
№
з/п

Назва заходу

1

Стабілізація цін на споживчому ринку, в тому числі на
соціально значущі продовольчі товари

2

Збільшення реалізації продукції місцевих
товаровиробників

3

Забезпечення високого рівня обслуговування населення,
сприяння товарному насиченню споживчого ринку

4

5

Розширення асортименту товарів та поліпшення їх
якості з урахуванням попиту вплине на покращення
показників обсягу роздрібного товарообороту та
реалізованих послуг

Створення нових робочих місць за рахунок малого та
середнього бізнесу

Виконавець

Джерела
фінансування

Виконавчий комітет Фінансування не
міської ради
потребує
Виконавчий комітет
міської ради
КП «Ринок»,
заклади торгівлі,
що розташовані
на території
міської ради

Фінансування не
потребує

Фінансування не
потребує

КП «Ринок»,
заклади торгівлі,
що розташовані
на території
міської ради

Фінансування не
потребує

КП «Ринок»,
заклади торгівлі,
що розташовані
на території
міської ради

Фінансування не
потребує

Очікувані результати:
Високий рівень обслуговування населення, розширення асортименту товарів, стабілізація
цін на продовольчому ринку, в тому числі на соціально значущі товари, створення нових робочих
місць .
6. Ж итлово- комунальне господарство
Проблемні питання:
- незадовільний технічний стан мереж і споруд, які експлуатуються підприємствами житлово-

комунального господарства, особливо водопровідно-каналізаційні мережі;
-низька якість питної води;
-недостатність цільового фінансування,
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-впровадження енергозберігаючих заходів;
- недостатньо розвинена система збирання та переробки побутових та промислових відході;
- недостатність додатково створених робочих місць;
- недостатньо осіб, залучених до громадських робіт;
- поліпшення матеріально технічної бази для збільшення обсягів робіт по
благоустрою
території ТГ.
- фінансування в повному обсязі для реалізації поставлених завдань та цілей.
- збільшення площі зелених насаджень на території громади ;
Головна мета: підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального
господарства, забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами, поліпшення благоустрою та
санітарного стану громади, задоволення потреб населення в якісних послугах водопостачання та
водовідведення, вивезення твердих побутових відходів.
Пріоритетні заходи :
№
з/п
1

Назва заходу

Виконавець

2

3

1

Обслуговування вуличного освітлення та його встановлення
по території ТГ

2

Утримання і розвиток об’єктів благоустрою,в тому числі
санітарне утримання місць загального
користування(парки,рекреаційні зони,сквери та
майданчики,пам’ятки культурно історичної
спадщини,площі,проспекти,вулиці,дороги,провулки,пішохідні
та велосипедні доріжки,кладовища) та інші території загального
користування.

КП «Мала
Виска МКП^>

КП «Мала
Виска МКП^>

3

Утримання та обслуговування полігону ТПВ, ліквідація
стихійних сміттєзвалищ

КП «Мала
Виска МКП

4

Здійснювати

КП «Мала
Виска МКП

5

Очистка артезіанських свердловин

КП «Мала
Виска
Водоканалі)

6

Проведення робіт по заміні ветхого та зношеного трубопроводу

КП «Мала
Виска
Водоканалі)

7

Очистка каналізаційної мережі, самотічного колектора та
каналізаційної насосної станції ;
ремонт сміттєвоза

КП «Мала
Виска
Водоканалі)

озеленення міста та прилеглих територій

Джерела
фінансування
4
В межах
кошторисних
призначень
міського
бюджету
В межах
кошторисних
призначень
міського
бюджету

В межах
кошторисних
призначень
міського
бюджету
В межах
кошторисних
призначень
міського
бюджету
В межах
кошторисних
призначень
міського
бюджету
В межах
кошторисних
призначень
міського
бюджету
В межах
кошторисних
призначень
міського
бюджету
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8

Придбання контейнерів для ТПВ та роздільного збору вторинної КП «Мала
Виска
сировини
Водоканал»
Корегування проектно-кошторисної документації «Будівництво
очисних споруд в місті Мала Виска Кіровоградської області
потужністю до 300 м3/добу»

КП «Мала
Виска
Водоканал»

Корегування кошторисно-проектної документації по проекту
«Реконструкція водопровідної мережі вулиць міста Мала Виска,
с.Заповідне (с.Комсомольське), с.Вишневе (с.Ульянівка)
10 Маловисківського району Кіровоградської області» та
проведення державної експертизи ПКД.

КП «Мала
Виска
Водоканал»

9

Реалізація проекту «Реконструкція водопровідної мережі
вулиць міста Мала Виска, с.Заповідне (с.Комсомольське),
11 с.Вишневе (с.Ульянівка) Маловисківського району
Кіровоградської області»
Реалізація проекту «Будівництво очисних споруд в місті Мала
12 Виска Кіровоградської області потужністю до 300 м3/добу»

КП «Мала
Виска
Водоканалі),
виконавчий
комітет міської
ради
КП «Мала
Виска
водоканал»,
виконавчий
комітет міської
ради

В межах
кошторисних
призначень
міського
бюджету
В межах
кошторисних
призначень
міського
бюджету
В межах
кошторисних
призначень
міського
бюджету

Кошти
державного
бюджету

Кошти
державного
бюджету

Очікувані результати :
- підвищення рівня якості утримань території населених пунктів громади у належному стані,
в її санітарному очищенні, збереженні об’єктів загального користування.;
- зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та
здоров’я людини;
- поліпшення санітарного та естетичного стану території громади та міста.
- освітлення території громади та міста відповідно до потреб.
- збільшення терміну придатності елементів благоустрою, зовнішнього освітлення та інших
об'єктів благоустрою за рахунок технічного створення умов для очищення міста від забруднення
побутовими відходами;
- забезпечення належних умов для проживання та відпочинку населення.
- забезпечення схоронності та відновлення зелених насаджень, які знаходяться на
обслуговуванні підприємства.
7. Цивільний захист населення на територГі
Проблемні питання:
- Недостатня системи зв’язку, оповіщення та інформування населення про загрозу та

виникнення надзвичайних ситуацій;
- Недостатнє матеріально-технічного забезпечення сфери захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій.
Головна м ет а:

Забезпечити реалізацію державної політики в сфері захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій, їх попередження, а у випадку виникнення, своєчасне реагування і ліквідація
їх наслідків.
36

П р іо р и т ет н і за х о д и :

№ з/п
1
1

2

3

Назва заходу

Виконавець

2
Забезпечення інформування населення про дотримання
правил пожежної безпеки, безпеки на водних об’єктах,
під час виникнення надзвичайних ситуацій, рятування та
надання першої допомоги

3
Виконавчий
комітет міської
ради

Придбання матеріально-технічних засобів для
здійснення запобіжних заходів у разі загрози
виникнення надзвичайних ситуацій, ліквідації їх
наслідків
Проведення технічної інвентаризації і поточних
ремонтів захисних споруд, що знаходяться на
території міської ради

Виконавчий
комітет міської
ради
Виконавчий
комітет міської
ради

Джерела
фінансування
4
Фінансування не
потребує

В ме:жах
кошторисних
призначень міського
бюджету
Власні кошти
установ. організацій

Підрозділ 4. Охорона навколишнього природного середовища
П роблем ні пит ання:
- забрудненість річок, водоймів;

- низька екологічна свідомість населення міста;
- недостатність цільового фінансування екологічних заходів.;
- відсутність роздільного збору ТПВ.
Головна мета: забезпечення екологічної безпеки на території міської територіальної громади
Пріоритетні заходи
№ з/п
1
1

2

Назва заходу
2
Підвищувати екологічну свідомість населення:
проводити загальноміські екологічні суботники та
лекції з охорони навколишнього природного
середовища у навчальних закладах громади з
дітьми дошкільного та шкільного віку;
Проведення загальноміських екологічних
суботників

3

Впровадження роздільного збирання твердих
побутових відходів

4

Здійснення постійного контролю за санітарним
станом міської території

5

Утримання в належному стані сміттєвого
полігону

Виконавець
3
Виконавчий
комітет міської
ради , заклади
освіти

Джерела
фінансування
4
Фінансування не
потребує

Виконавчий
комітет міської
ради

Фінансування не
потребує

КП «Мала Виска
водоканал^),
виконавчий
комітет міської
ради
КП «Мала Виска
МКП^>

В ме:жах
кошторисних
призначень міського
бюджету

КП «Мала Виска
МКП^>

В ме:жах
кошторисних
призначень міського
бюджету

Фінансування не
потребує
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6

Будівництво та реконструкція очисних споруд, КП «Мала Виска Кошти державного та
міського бюджету
каналізаційних систем (у тому числі розроблення водоканалі),
виконавчий
проектно-кошторисної документації)
комітет міської
Очікувані результати :
запобігання забрудненню навколишнього природного середовища,
попередження утворення стихійних сміттєзвалищ;
підвищення рівня екологічної культури населення громади.

РОЗДІЛ Ш. Джерела фінансування програми
Реалізація основних завдань та проектів розвитку Програми здійснюватиметься за
рахунок залучення коштів з наступних джерел:
1. місцевого бюджету
2. державного бюджету (в рамках галузевих (міжгалузевих) державних
цільових програм та бюджетних програм центральних органів виконавчої
влади, що спрямовуються на розвиток відповідної сфери в регіонах, державного
фонду регіонального розвитку, субвенцій, інших трансфертів з державного
бюджету місцевим бюджетам);
3. обласного та інших місцевих бюджетів;
4. міжнародної технічної допомоги та міжнародних організацій;
5 благодійних внесків;
6 власних коштів суб'єктів господарської діяльності та населення;
7 з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
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ПАСПОРТ
Програми соціально-економічного розвитку
Маловисківської міської територіальної громади на 2022 рік
1.

Ініціатор розроблення Програми

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа
Розпорядження міського голови від
органу виконавчої влади/органу місцевого
самоврядування про ініціювання розроблення 18.07.2022р.№ 87/б/1
Програми

3.

Розробник Програми

4.

Співрозробники Програми

5.

Головний розпорядник коштів

6.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ соціально-економічного
розвитку,інвестицій та проектної діяльності

7.

Учасники Програми (співвиконавець)

Структурні підрозділи та відділи
Маловисківської міської ради

8.

Термін реалізації Програми

9.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь
у виконанні Програми (для комплексних
програм)

10.

Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації Програми, всього

Маловисківська міська рада

Відділ соціально-економічного
розвитку,інвестицій та проектної діяльності
Структурні підрозділи та відділи
Маловисківської міської ради
-

2022 рік

Міський, обласний ,державний бюджети

Виконання заходів Програми буде
здійснюватися шляхом фінансування міських
цільових програм за кошти міського бюджету,
обласного та державного бюджетів у вигляді
цільових капітальних субвенцій, нших джерел,
не заборонених чинним законодавством
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Додаток 1
до Програми соціального і економічного
розвитку на 2022 рік ,
затвердженого рішенням міської ради
від 22.12.2021 року № 1165

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
соціального і економічного розвитку Маловисківської міської територіальної громади
№
з/п

1
І
1.
3.
4.
5.

6.
7.
П
8.

Показник

2
Демографічна ситуація
Чисельність постійного
населення
Кількість дітей віком до 16
років
Кількість зайнятого
(працюючого) населення
Чисельність осіб з
інвалідністю, з них:
діти віком до 18 років
Контингент, який потребує
соціальної підтримки
Кількість зареєстрованих
внутрішньо переміщених осіб
Економічна ефективність
Обсяг капітальних інвестицій
на 1 особу

2020
рік,
факт

2021
рік,
очікува
не

Проєкт
програми
на
2022 рік

2022 рік
порівняно з
2021 роком, %
%
+ (-)

2023 рік,
прогноз

2024 рік,
прогноз

2025 рік,
прогноз

2026 рік,
прогноз

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13168

15325

15375

+50

99,7

15320

15300

15277

15175

2005

2369

2359

-10

99,5

2345

2345

2340

2335

6178

6035

6063

+28

1,1

6025

6000

5985

5917

380

394

401

+14

1,8

408

415

422

429

58

61

62

+3

1,64

64

65

66

67

4632

4703

4798

+71

2,02

4894

4993

3094

3156

81

81

81

0

0

81

81

81

81

0,07

0,05

1,0

+0,05

200

1,0

1,1

1,1

1,2
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9

Кількість підприємств малого
та середнього бізнесу на 1000
осіб наявного населення
10 Загальна протяжність
автошляхів з твердим
покриттям
Фінянговя
Ш
самодостатність
11 Доходи бюджету
територіальної громади (без
трансфертів) на 1 особу
12 Капітальні видатки бюджету
територіальної громади (без
трансфертів) на 1 особу
13 Рівень дотаційності бюджетів
(частка базової дотації в
доходах загального фонду
бюджету територіальної
громади (без урахування
субвенцій)
14 Частка видатків бюджету
розвитку в загальному обсязі
видатків територіальної
громади (без урахування
власних надходжень
бюджетних установ)
15 Обсяг надходжень до
бюджету територіальної
громади від сплати податку на
доходи фізичних осіб на 1
особу
16 Обсяг надходжень до
бюджету територіальної
громади від плати за землю на
1 особу

30,3

26,1

26,1

-4,2

86,1

26,2

26,2

26,3

26,3

134,5

189,7

189,7

+53,2

141,0

189,7

189,7

189,7

189,7

4332

4131

+1601

138,8

6023

6406

6487

6511

453

107

0

-107

0

0

0

150

200

1,0

2,8

2,5

-0,3

3,4

3,7

3,7

3,8

0

0

5732

89,3

7,8

2,7

0

-2,7

0

0

0

2291

2334

3522

-1188

150,9

3686

3942

764

713

682

-31

95,5

687

690

3979

4015

700

710
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17

Обсяг надходжень до
бюджету територіальної
громади від сплати єдиного
податку на 1 особу
18 Обсяг надходжень до
бюджету територіальної
громади від сплати акцизного
податку на 1 особу
19 Обсяг надходжень до
бюджету територіальної
громади від сплати податку на
нерухоме майно на 1 особу
IV
Якість та доступність
публічних послуг
20 Частка домогосподарств, що •
мають доступ до фіксованої
широкосмугової мережі
Інтернет, у загальній кількості
домогосподарств об’єднаної
територіальної громади
21 Середня наповнюваність
групи дошкільного
навчального закладу
територіальної громади
22 Частка дітей дошкільного віку
охоплена дошкільними
навчальними закладами, у
загальній кількості дітей
дошкільного віку
23 Середня наповнюваність
класів загальноосвітньої
школи територіальної громади
24 Частка дітей, для яких
організовано підвезення до
місця навчання і додому, у
загальній кількості учнів, які
того потребують

665

595

+310

152,1

970

1038

1047

1050

905
432

399

492

+93

123

522

524

530

535

35

32

72

+40

225

75

825

830

835

57

69

73

+12

12,1

75

80

83

85

21

20

20

0

100

20

20

19

19

60

60

60

0

100

60

60

60

61

20,2

17,3

17,3

0

100

17,4

17,4

17,4

17,4

100

100

100

0

100

100

100

100

100
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25

26

27

28

29

V

Частка дітей, охоплених
позашкільною освітою, у
загальній кількості дітей
шкільного віку
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
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
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
Кількість осіб, охоплених
соціальними програмами та
послугами, що фінансуються
за кошти місцевого бюджету
Створення комфортних
умов для життя

36

32

32

0

100

32

32

32

32

10

9

9

0

100

9

10

10

11

19

18,5

18,5

0

100

19

19

19

20

7

5

5

0

100

5

6

7

8

4632

4703

4798

+71

2,02

4894

4993

3094

3156
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30. Частка домогосподарств,
забезпечених централізованим
водопостачанням, у загальній
кількості домогосподарств
територіальної громади
31 Частка домогосподарств,
забезпечених централізованим
водовідведенням, у загальній
кількості домогосподарств
територіальної громади
32
Частка населених пунктів
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
33 Частка домогосподарств, в
яких створені співвласників
багатоквартирних будинків у
загальній кількості
домогосподарств об’єднаної
територіальної громади
34
Кількість закладів культури
(бібліотек, клубів, кінотеатрів
тощо) на 1000 населення
35 Кількість закладів фізичної
культури і спорту (стадіонів,
спортивних клубів тощо) на
1000 населення

63,0

54,4

54,5

+0,1

100,2

54,6

54,7

54,8

54,9

14,8

12,7

12,8

+0,1

100,8

12,9

13,0

13,1

13,2

14,8

12,7

12,8

+0,1

100,8

12,9

13,0

13,1

13,2

25,0

25,0

25,0

0

100,0

25,0

25,0

25,0

25,0

0,8

1,4

1,4

0

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

3,4

3,3

3,3

0

100

3,3

3,3

3,3

3,4
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Додаток 2
до Програми соціального і економічного
розвитку на 2022 рік ,
затвердженого рішенням міської ради
від 22.12.2021 року № 1165
ПЕРЕЛІК
Міських цільових програм, фінансування яких передбачається здійснювати
у 2022 році за рахунок коштів міського бюджету
№
з/п

Назва програми

1
1

2
Комплексна Програма розвитку освіти
Маловисківської міської ради на 2021-2023
роки
Програма розвитку фізичної культури і
спорту Маловисківської міської ради на
2021-2023 роки
Програма «Молодь Маловисківщини»
на 2022-2025 роки

2

3

4

Програма національно-патріотичного
виховання на 2022-2025 роки

5

Комплексна Програма розвитку
культури, краєзнавства та туризму у
Маловисківській міській територіальній

Головний
Дата та
розробник та
номер
рішення
відповідальний
виконавець
ради про
Програми
затверджен
ня
програми
(з
урахування
м змін)
3
4
№ 423 від
Відділ освіти, молоді
06.04.2021
та спорту
р.
№ 424 від
Відділ освіти, молоді
06.04.2021
та спорту
р.
№ 1176 від
Відділ освіти, молоді
22. 12.
та спорту
2021р.
№ 1177 від
Відділ освіти, молоді
22.
та спорту
12.2021р№
№ 188 від Відділ культури та
28.01.2021
туризму
року
Маловисківської

Джерела фінансування

Обсяг фінансування міської
програми на 2022 рік:
у т.ч. за рахунок
всього,
тис.грн.
коштів міського
бюджету,
тис.грн.

5
субвенції з державного та
обласного
бюджетів,
місцевий бюджет
Міський бюджет

6
86495,5

7
41621,2

125,0

125,0

Міський бюджет

50,0

50,0

Міський бюджет

60,0

60,0

Місьий бюджет

939,6

939,6
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громаді на період 2021-2023роки

міської ради

6

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

№ 605 від
04 червня
2021 року

7

Програма
соціального
захисту
громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
та
проживають
на
території
Маловисківської міської територіальної
громади на 2021-2023 роки
Програма
зайнятості
населення
Маловисківської міської територіальної
громади на 2021-2023 роки

№ 42 від 15
грудня 2020
року

9

Програма
забезпечення
осіб
з
інвалідністю та дітей з інвалідністю
технічними засобами для використання
в побутових умовах на 2021 -2023 роки

№ 41 від 15
грудня 2020
року

10

Програма фінансування компенсації
фізичним особам, які надають соціальні
послуги та проживають на території
Маловисківської міської територіальної
громади на 2021-2023 роки

№ 491 від
27 квітня
2021 року

11

Програма про надання одноразової
матеріальної допомоги громадянам
Маловисківської міської територіальної
громади
на 2021-2023 роки.

№ 321 від
05 березня
2021 року

8

№ 34 від 15
грудня 2020
року

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

Міський бюджет

440,00

440,00

Міський бюджет

221,60

221,60

Міський бюджет

250,00

250,00

Міський бюджет

172,08

172,08

Міський бюджет

84,00

84,00

Міський бюджет

1900,17

1900,17
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12

13

14

15

16

Програма відшкодування компенсації за
перевезення
окремих
пільгових
категорій громадян на приміських та
міжміських
маршрутах
загального
користування
автомобільним
транспортом
по
території
Маловисківської міської територіальної
громади
на 2021-2023 роки
Програма
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 20201
2023 роки
Програма забезпечення оздоровленням
та відпочинком дітей з інвалідністю, які
проживають
на
території
Маловисківської міської територіальної
громади
на 2021 - 2023 роки
Програма компенсації надання пільг з
послуг телекомунікаційного зв’язку та
проїзду окремих категорій громадян
залізничним транспортом приміського
сполучення Маловисківської міської
територіальної громади на 2021-2023
роки
Програма
фінансової
підтримки
громадської
організації
«Ветерани
Маловисківщини» на 2021-2023 року

№ 40 від 15
грудня 2020
року

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

Міський бюджет

720,00

720,00

№ 35 від 15
грудня 2020
року

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

Міський бюджет

400,00

400,00

№ 38 від 15
грудня 2020
року

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

Міський бюджет

275,00

275,00

Міський бюджет

440,00

440,00

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

Міський бюджет

25,00

25,00

№ 605 від
04 червня
2021 року

№ 421 від
06 квітня
2021 року
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17

Про внесення змін до Програми
розвиткуКП «Маловисківський центр
надання

№1092 від
25.11.2021р.

КП Маловисківський
центр надання
соціальних послуг

соціальних послуг» на 2021-2023 роки

Кошти міського бюджету

4398,51

4334,54

15090,4

15090,4

37079,5

3927,0

Власні кошти від надання
платних соціальних
послуг

18

Про внесення змін до Програми
розвитку комунального підприємства
Мала Виска МКП на 2021-2023 рік

№ 1013від
29.10.2021р

КП «Мала Виска
МКП»

Кошти міського бюджету

19

Про внесення змін до Програми
розвитку комунального підприємства
«Мала Виска ВОДОКАНАЛ» на 2021
2023 роки

№ 1094 від
25.11.2021р

КП «Мала Виска
Водоканал»

20

Програма розвитку місцевого
самоврядування та сприяння
відкритості і прозорості діяльності
органів місцевого самоврядування
Маловисківської міської територіальної
громади на 2021 - 2025 роки

№ 420 від 6
квітня 2021
року

Виконавчий комітет
міської ради

Кошти міського бюджету

1235,0

1235,0

21

«Про внесення змін до Програми
розвитку комунальної установи
«МАЛОВИСКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ
ТРУДОВИЙ АРХІВ» на 2021 - 2025
роки»

№ 1093 від Виконавчий комітет
25.11.2021
міської ради
року

Кошти міського бюджету

311,990

311,990

22

Про внесення змін до Програми
розвитку донорства крові та її
компонентів у Маловисківській міській

№ 321 від 6 Виконавчий комітет
квітня 2021 міської ради
року

Кошти міського бюджету

150,0

150,0

Кошти міського та
державного бюджету,
власні кошти
підприємства

48

територіальній громаді на 2020 - 2021
роки
23

Про внесення змін до Програма
підтримки та розвитку вторинної
медичної допомоги у Маловисківській
міській територіальній громаді на
період 2021 - 2023 роки

№ 1011 від
29.10 2021
року

Кошти міського бюджету

16909,5

8854,0

24

Програма цивільного захисту
Маловисківської міської територіальної
громади на 2021-2025 роки

№ 309 від 5 Виконавчий комітет
березня
міської ради
2021 року

Кошти міського бюджету

1440,15

1440,15

25

Комплексна Програма профілактики
злочинності і правопорушень на 2021
2025 роки

№ 307 від 5
березня
2021 року

Кошти міського бюджету

150,0

150,0

26

Про внесення змін до Програми
проведення Конкурсу міні-проектів
розвитку Маловисківської міської
територіальної громади (бюджет участі)
«Майбутнє громади в наших руках» на
2020-2022 роки

Відділ
соціально- Кошти міського бюджету
економічного
розвитку, інвестицій
та
проектної
діяльності

600,0

600,0

27

Програмиа підтримки малого
підприємництва Маловисківської
міської територіальної громади на 2021
2023 роки

Кошти міського бюджету

75,0

75,0

28

Програма розвитку первинної медико№ 310 від 5
санітарної допомоги в Маловисківській березня
міській територіальній громаді на 2021 -

Кошти міського бюджету

1933,0

1933,0

№ 181 від
28 січня
2021 року

Маловисківська КНП
ЦРЛ

Виконавчий комітет
міської ради

№ 607 від 4 Відділ соціальночервня 2021 економічного
розвитку, інвестицій
року
та проектної
діяльності
ЦПМСД
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2023 роки

2021 року

29

Про затвердження Програми
виконання доручень виборців
депутатами Маловисківської
міської ради на 2022-2025 роки

Відділи апарату
міської ради,
№ 1097 від відокремлені
25.11.2021р.
структурні
підрозділи,
комунальні
підприємства

Кошти міського бюджету

1300,0

1300,0

30

Про затвердження Програми розвитку
земельних відносин на території
Маловисківської міської територіальної
громади на 2022 - 2026 роки

№1096 від
Відділ земельних
25.11.2021р. відносин
Маловисківської
міської ради

Кошти міського бюджету

1525,0

1525,0

50

Додаток 3
до Програми соціального і економічного
розвитку на 2022 рік ,
затвердженого рішенням міської ради
від 22.12.2021 року № 1165

ПЕРЕЛІК
інвестиційних та інфраструктурних проєктів, реалізацію яких передбачається здійснювати у 2022 році за рахунок коштів
міського, державного бюджетів інвестиційного спрямування
№
з/п

1

Назва проєкту (заходу), його
місцезнаходження

Термін реалізації
проєкту
дата
дата
почат закінчен
ня
кУ

Джерела
фінансування

Загальна
вартість, тис.
грн.

Залишкова
вартість
реалізації
проєкту,
на початок
2022 року,
тис.грн.
2
3
4
5
6
7
1а рахунок коштів державног фонду регіонального розвитку
Капітальний ремонт будівлі
2016
2023
25 329,0
14 400,0
ДБ
Маловисківської ЗОШ №3 Т-ТТТ
2 814,2
1 600,0
ступенів
МБ
(утеплення фасадів, покрівлі,
заміна вікон та дверей) по вул.
20
років Жовтня, 3, м. Мала Виска,
Кіровоградської області
(корегування).

Потреба в коштах на:
2022 рік

2023 рік

2024 рік

8

9

10

7200,0
800,0

7200,0
800,0

г

1.

2.

Реконструкція водопровідних
мереж вулиць міста Мала

2022

2024

ДБ

15 270,57

15 270.57

15 270,57
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1

2

3

4

5
МБ

6
1696,73

7
1696,73

8

ДБ

1935,693

1935,693

1935,693

МБ

215,077

215,077

215,077

ДБ

1529,920

787,9

787,9

МБ

169,991

87,5

87,5

ДБ

14 390,318

14 390,318

14 390,318

МБ

1598,924

1598,924

1598,924

9
1696,73

10

Виска,
с.Заповідне(Комсомольське) та
с.Вишневе (Улянівка),
Маловисківського району ,
Кіровоградської області
(коригування)
3 Капітальний ремонт вул..
2022
20224
19 213,4
19 213,4
19 213,4
ДБ
Центральна (від
вул..Містечкової до
МБ
2000,0
2000,0
2000,0
вул.Європейської) в м.Мала
Виска Кіровоградської області
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
та інші субвенції інвестиційного спрямування*
1 Капітальний ремонт
2022
2022
1497,2
1497,2
1497,2
ДБ
евакуаційних виходів будівлі
дошкільного навчального
закладу «Чебурашка», по вул.
МБ
166,4
166,4
166,4
Шевченка 7-б, м. Мала Виска ,
Кіровоградської області

2

3

4

Капітальний ремонт даху ЗШ
№ 4І-Ш ступенів в м.Мала
Виска , Маловисківського
району, Кіровоградської області
по вул..Європейській ,17
(коригування)

2022

Капітальний ремонт
дорожнього покриття вул.
Центральна с. Краснопілка
Кіровоградської області
Будівництво очисних споруд у
м. Мала Виска потужністю до
300 м3 на добу

2022

2022

2022

2022

2022

52

1
5

6

7

8

9

1

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Капітальний ремонт
2022
2022
2033,1
1316,25
1316,25
ДБ
дорожнього покриття по
МБ
225,920
146,25
146,25
провулку Професійному м.
Мала Виска Кіровоградської
області
Капітальний ремонт
2022
2022
989,82
989,82
989,82
ДБ
Вишневського сільського
МБ
108,98
108,98
108,98
клубу
«Капітальний ремонт будівлі
2022
2022
2070,0
2070,0
2070,0
ДБ
колишнього маєтку поміщиків
МБ
230,0
230,0
230,0
Кудашевих з виготовленням
проектно- кошторисної
документації»
Придбання дитячих ігрових
2022
2022
300,0
300,0
300,0
ДБ
майданчиків для закладів
дошкільної освіти
Маловисківської міської
територіальної громади (
с.Мануйлівка, с.Паліївка,
с.Миролюбівка,
с.Олександрівка, м.Мала Виска
ЗДО «Веселка»
Сучасний спортивний простір
2022
2022
1200,0
1200,0
1200,0
ДБ
стадіону КЗ Маловисківський
ліцей ім. Юрія Кондратюка»
Проекти щодо створення парків дозвілля фін ансування яких передбачається здійснювати у 2022 році за рахунок коштів
де ржавного та місцевих бюджетів*
Капітальне будівництво
2022
2025
7000,0
7000,0
2000,0
2000,0
2000,0
ДБ
міського парку відпочинку по
вул.Центральна (Жовтнева) у
м.Мала Виска Кіровоградської
області 2022-2025рр.
Проекти, що реалізується за рахунок субвенції з державного бюджету на розвиток ЦНАП
Реконструкція частини першого 2022
2222,256
2222,256
2222,256
2022
ДБ
поверху адмінбудівлі під центр
надання адміністративних
53

1

1

2

3

4

5

6

7

2
послуг (ЦНАП) в м.Мала
Виска, Новоукраїнського
району, Кіровоградської області
по вул.. Центральна,76

3

4

5
МБ

6
246,917

7
246,917

8
246,917

Проекти , що реалізуватимуться за рахунок міського бюджету (бюджет розвитку)
Встановлення огорожі в КЗ
2022
200
МБ
300,0
300,0
300,0
«Маловисківський ліцей
ім..Юрія Кондратюка»
2022
2022
МБ
1500,0
1500,0
1500,0
Встановлення та модернізації
вуличного освітлення на
території м.Мала Виска та
сільських населених пунктів ,
що входять до складу громади
Оновлення технічної бази КП
2022
2023
МБ
3980,0
3980,0
1980,0
«Мала Виска МКП» (придбання фронтального
погрузчика (відвал,люлька
підвісна,вила.)
Оновлення технічної бази КП
2022
2022
МБ
1650,0
1650,0
1650,0
«Мала Виска Водоканал»
(придбання сміттєвоза із задній
ручним завантаженням при
безконтейнерній схемі)
Оновлення технічної бази КП
2022
2022
МБ
1000,0
1000,0
1000,0
«Мала Виска Водоканал»
придбання екскаватора
Оновлення технічної бази КП
2022
2022
МБ
2093,4
2093,4
2093,4
«Мала Виска Водоканал»
придбання каналопромивочної
машини
Виготовлення проектно2022
2022
МБ
200,0
200,0
200,0
кошторисної документації на
проект : «Капітальний ремонт
покрівлі КНП «Маловисківська
лікарня»

9

10

2000,0
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1

8

9

10

11

2
м. Мала Виска,
вул. Шевченка, 64
Виготовлення проектнокошторисної документації на
проект : «Капітальний ремонт
покрівлі інфекційного
відділення КНП
«Маловисківська лікарня»
м. Мала Виска,
вул. Шевченка, 64
Виготовлення проектнокошторисної документації на
проект: « Утеплення КЗ
Маловисківський ліцей ім.
Юрія Кондратюка»
Виготовлення проектнокошторисної документації на
проект: «Реконструкція
водопровідних мереж вулиць
міста Мала Виска,
с.Заповідне(Комсомольське) та
с.Вишневе (Ульяновка),
Маловисківського району ,
Кіровоградської області »
Придбання конструкцій та
тренажерів для «Ігрового
інклюзивного майданчика»
КУ «Інклюзивно-ресурсний
центр»

3

4

5

6

7

8

2022

2022

МБ

100,0

100,0

100,0

2022

2022

МБ

300,0

300,0

300,0

2022

2022

МБ

1700,0

1700,0

1700,0

2022

2022

МБ

362,2

362,2

362,2

9

10
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Додаток 4
до Програми соціального і економічного
розвитку на 2022 рік ,
затвердженого рішенням міської ради
від 22.12.2021 року № 1165

Завдання щодо проведення поточного ремонту доріг
на території Маловисківської міської територіальної
громади у 2022 році
•фф ж

№
з/п

1
1

!Г

Ф

фф

Ф

фф

Ф

фф

Назва об’єкту( дорога, вулиця, провулок)
Вид проведення
робіт( поточний
ремонт доріг,
грейдерування,
підсипка)
3

2
Грейдерування, профілювання,підсипка
с.Паліївка
вул.Берегова,Степова,Пятихатки,Кущова,Петрича,пров.Покрови.
с. Мануйлівка,с.Лутківка, вул.Берегова, вул.Садова, вул.Миру.
с.Первомайське, вул.Малахівська,вул.Садова, вул.Центральна.

Грейдерування,
профілювання,підсипка.
Грейдерування,
профілювання,підсипка
Грейдерування,
профілювання,підсипка
вул.Правди, Грейдерування,
профілювання,підсипка

с.Олександрівка
вул.Перемоги,вул.Південна,вул.Вербова,пров.Правди,
пров.Східний,пров.Новий
с.Миролюбівка, вул. Набережна, вул.Чкалова,вул. Молодіжна, с.Червона
Поляна вул. Миру,вул. Гоголя
с.
Лозуватка
вул.
Київська,
вул.Чайковського,вул.Набережна,вул.Перемоги,вул.Степова,вул.Зарічна,
вул.Садова, пер. Шкільний.с. Димине, вул. Кузнецова, вул. Польова, вул.
Берегова, вул. Чайковського, вул. Київська,
м. Мала Виска вул. Севастопольська, вул. Вишнева, вул. Г оріхова,
вул. В.Чабана, вул. Матросова, вул. Ковтуна, вул. Осипенка,
вул. Піонерська, вул. Гоголя, вул. Фрунзе, вул. Стаханова, вул.

Розрахункова Обсяг
фінансування
площа
проведення
(тис.грн.)
робіт (км.2)
(м2)
4
5
0,2297
2 208,0
0,00265

60,0

0,0023

52,0

0,0056

120,0

0,0195

176,0

Грейдерування,
профілювання,підсипка
Грейдерування,
профілювання,підсипка

0,009

200,0

0,0762

400,0

Грейдерування,
профілювання,підсипка

0,11445

1200,0

56

Б.Хмельницького, вул. Ватутіна, вул. Коперативна, вул.Карла Лібнехта, вул.
Л.Толстого, вул. Мічуріна, вул. Першотравнева, вул. Островського, пер.
Зарічний, вул. Мирна, вул. Радісна, пер.
Є.Маланюка,вул. Маланюка, вул. Чехова,

Поточний (ямковий ) ремонт доріг

2378

606,3

2.
с.Паліївка, вул. Покрови, пров. Щорса, пров. Лесі Українки,
с. Мануйлівка, вул. Водолазко, вул.Набережна, вул.Польова,

Ямковий ремонт
Ямковий ремонт

78
480

20,0
122,0

с.Олександрівка вул. Першотравнева, вул. Красна

Ямковий ремонт

160

40,8

с. Миролюбівка, вул. Г орбенка ,вул. Набережна,вул. Вишнева,

Ямковий ремонт

200

51,2

с.Лозуватка, вул. Миру,вул. Степова

Ямковий ремонт

500

127,3

м. Мала Виска вул. Європейська, вул. Тобілевича,
вул. Жовтнева, вул. Г оголя, вул. Київська, вул. Промислова, вул. Професійна,
пров. Професійний, вул. Центральна, вул.20р.Жовтня, вул. Шкільна, вул.
Шевченка вул. Привокзальна, пров. Авіаційний.

Ямковий ремонт

960

245,0
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Додаток 5
до рішення сесії міської ради
від 22 грудня 2021 року № 1165

ЗВІТ
про стратегічну екологічну оцінку
Програми соціального і економічного розвитку
Маловисківської міської територіальної громади
на 2022 рік
ЗМІСТ
стор.
1. Передумова та призначення звіту
2. Методологія проведення СЕО Програми соціального і економічного
розвитку Маловисківської міської територіальної громади на 2022 рік
3. Зміст та основні цілі Програми соціального і економічного розвитку
Маловисківської міської територіальної громади на 2022 рік далі (Програма),
його зв’язок з іншими документами державного планування
4. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та
прогнозні зміни цього стану, якщо Програму не буде затверджено
4.1 Загальні відомості про громаду
4.2 Екологічна ситуація
4.2.1. Кліматичні умови території
4.2.2. Повітряний басейн
4.2.3. Водні ресурси та їх використання
4.2.4. Ґрунтове середовище та земельні ресурси
4.2.5. Фізичні фактори впливу
4.2.6. Рослинний та тваринний світ, біорізноманіття, ландшафт
4.2.7. Соціально-економічне становище та перспективи його розвитку
4.2.8. Охорона здоров'я населення
5. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану
його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу
6. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення,
які стосуються Програми
7. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із
запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на
міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються Програми
8. Опис наслідків реалізації проектних рішень Програми для довкілля,
а також для здоров’я населення, у тому числі позитивних і негативних наслідків
8.1. Оцінка ключових наслідків для довкілля, в тому числі для здоров’я
населення
8.2. Висновки з результатів оцінки
9. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення
негативних наслідків виконання Програми
10. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися,
опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка,
у тому числі будь-які ускладнення
11. Заходи передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання
Програми для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

3
4

5
11
11
12
12
14
17
19
21
22
23
24
25
26

27
30
33
34
34

35
35
1

12.Опис ймовірних транскордонних наслідків длядовкілля, у тому числі для
здоров’я населення
13. Резюме нетехнічного характеру, розраховане на широку аудиторію
14. Список використаних джерел

37
37
40

І.Передумова та призначення звіту
На сучасному етапі розвитку суспільства все більшого значення у міжнародній,
національній і регіональній політиці набуває концепція збалансованого (сталого) розвитку,
спрямована на інтеграцію економічної, соціальної та екологічної складових розвитку. Поява
цієї концепції пов’язана з необхідністю розв’язання екологічних проблем і врахування
питань охорони довкілля в процесах планування та прийняття рішень щодо соціальноекономічного
розвитку країн, регіонів і населених пунктів.
Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) документів державного планування дає можливість
зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та
використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних
наслідків у процесі стратегічного планування. Стратегічна екологічна оцінка - новий
інструмент реалізації екологічної політики, який базується на простому принципі: легше
запобігти негативним для довкілля наслідкам діяльності на стадії планування, ніж виявляти
та виправляти їх на стадії впровадження стратегічної ініціативи.
Метою стратегічної екологічної оцінки є сприяння сталому розвитку шляхом
забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його
здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів
державного планування.
Звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту державного планування виконується
згідно вимог Закону України ”Про стратегічну екологічну оцінку”.
Закон прийнятий з метою врегулювання відносин у сфері оцінки наслідків для довкілля, у
тому числі для здоров’я населення, виконання документів державного планування.
Проведення стратегічної екологічної оцінки (далі - СЕО) застосовується як системний
процес для всебічного оцінювання на етапі планування проекту документу державного
планування, що передбачає розгляд можливих альтернатив, заходів з пом’якшення
негативних наслідків та їх інтеграцію до запропонованого документу державного
планування.

СЕО - стратегічна екологічна оцінка
ДДП - документ державного планування
ГДК - граничнодопустима концентрація
ГДС - граничнодопустимий скид
ГДВ - граничнодопустимий викид
СЗЗ - санітарно-захисна зона
ТПВ - тверді побутові відходи
МВВ - місце видалення відходів
КОС - каналізаційні очисні споруди
ПЗФ - природно-заповідний фонд
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2.Методологія проведення СЕО Програми соціального і економічного
розвитку Маловисківської міської територіальної громади на 2022 рік
Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» був ухвалений Верховною Радою
України 20 березня 2018 року. Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» визначає
СЕО у процедурному аспекті: СЕО це процедура визначення, опису та оцінювання наслідків
виконання документів державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я
населення, виправданих альтернатив, розроблення заходів із запобігання, зменшення та
пом’якшення можливих негативних наслідків, яка включає визначення обсягу СЕО,
складання звіту про СЕО, проведення громадського обговорення та консультацій (за
потреби транскордонних консультацій), врахування у документі державного планування
звіту про СЕО, результатів громадського обговорення та консультацій, інформування про
затвердження документа державного планування.
На виконання п.6 та п.7 ч.1 ст. 6 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»,
наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.08.2018 р. № 296,
затверджено «Методичні рекомендації із здійснення стратегічної екологічної оцінки
документів державного планування».
Дана методологія ґрунтується на згаданих нормативних документах та враховує
попередній досвід проведення в Маловисківській міській територіальній громаді стратегічної
екологічної оцінки стратегій регіонального розвитку, зокрема, проведення СЕО
просторового розвитку «Г енеральний план, план зонування та детальні плани кварталів
м. Мала Виска Кіровоградської області»
Етапи проведення СЕО Програми соціального і економічного розвитку
Маловисківської міської територіальної громади на 2022 рік
Відповідно до ст. 9 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», СЕО
Програми соціального і економічного розвитку Маловисківської міської територіальної
громади на 2022 рік було здійснено поетапно:
Етап 1 Визначення обсягу СЕО.
Етап 2 Складання звіту про СЕО:
а) аналітична робота: аналіз контексту планування, аналіз поточного стану довкілля,
цільовий аналіз;
б) складання звіту: оцінка наслідків реалізації Програми, оцінка альтернативних сценаріїв,
рекомендації щодо пом’якшення впливу на довкілля, у т.ч. здоров’я населення, та заходи із
запобігання несприятливому впливу.
Етап 3 Проведення громадського обговорення та консультацій.
Етап 4 Врахування звіту про СЕО, результатів громадського обговорення та консультацій.
Етап 5 Інформування про затвердження Програми соціального і економічного розвитку
Маловисківської міської територіальної громади на 2022 рік.
Етап 6 Моніторинг наслідків виконання Програми соціального і економічного розвитку
Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2022 рік.
Основні принципи, підходи та інструменти під час здійснення СЕО
Під час проведення СЕО Робоча група виходила з того, що проєкт Програми
розроблявся на принципах забезпечення сталого економічного та соціального розвитку
громади, раціонального використання ресурсного потенціалу та екологічної безпеки.
До складу Робочої групи були включені фахівці, які володіють знаннями в сфері
житловокомунального господарства, землевпорядкування, енергоефективності. Тому
зазначені підходи зі збереження природних ресурсів, розвитку енергоефективності значною
мірою відображені в розробленому документі.
Водночас, проводячи СЕО Програми, Робочою групою вивчалися екологічні
проблеми населених пунктів Маловисківської міської територіальної громади, в т.ч. тих
населених пунктів які в 2020 році були приєднані до складу Маловисківської ТГ, та
розглядалися їх можливі шляхи вирішення, що дозволять забезпечити досягнення цілей
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державної екологічної політики. Робочою групою здійснювався прогноз наслідків реалізації
Програми, основною метою якого є оцінка можливої реакції навколишнього природного
середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення завдань раціонального
природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища. Для
здійснення стратегічної екологічної оцінки використовувалися логічні та формалізовані
методи прогнозування.
Всі припущення, які були зроблені в разі, коли бракує
конкретних показників, носять консервативний характер (для врахування найгіршого з
імовірних варіантів впливу).
Також на різних етапах проведення СЕО використовувалися різні методи аналізу:
на етапі збору й опрацювання інформації - аналіз поточного стану довкілля і тенденцій його
зміни, аналіз контексту планування, цільовий аналіз;
на етапі складання Звіту та підготовки рекомендацій - проводилася оцінка наслідків
виконання Програми для довкілля, враховуючи потенційно можливі кумулятивні ефекти від
реалізації документу.
Для підготовки Звіту було використано:
- інформацію, яка міститься в інших законодавчих актах і має відношення до проєкту
Програми,
- статистичну інформацію щодо території планованої діяльності;
- дані моніторингу існуючого стану довкілля (кліматичні, метеорологічні, гідрологічні
спостереження, дані про фонове забруднення та інше);
- іншу доступну інформацію.
Також було проведено аналіз та опрацьовано результати щодо основних складових
екологічної ситуації територіальної громади, зокрема: діяльності екологічно небезпечних
об’єктів, основних екологічних проблем територіальної громади, головних забруднювачів
атмосферного повітря, водних ресурсів, територій, стану екологічного управління та
екологічної культури, поводження з побутовими відходами, впливу екологічних факторів на
здоров’я населення, радіаційної безпеки територій.

3. Зміст та основні цілі Програми соціального і економічного розвитку
Маловисківської міської територіальної громади на 2022 рік, його зв’язок
з іншими документами державного планування
Програма соціального і економічного розвитку Маловисківської міської
територіальної
громади на 2022 рік та прогнозу до 2026 року (далі -Програма) є
документом державного планування, що підлягає затвердженню рішенням міської ради.
Програма є основним комплексним програмним документом і розроблена відповідно
до повноважень, визначених Законом України "Про місцевесамоврядування в Україні», з
урахуванням: Цілей Сталого Розвитку: Україна;
постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2020 № 534 "Прозатвердження
Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків,
спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2, на 2020-2022
роки";
постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. № 671 "Про схвалення
Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки";
Індексу конкурентоспроможності міст;
Стратегії розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки та Плану заходів на
2021-2023 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки,
затверджених рішенням обласної ради від 12 березня 2020 р. № 743;
аналізу стану соціально-економічного розвитку громади за 2020-2021 роки із
використанням відомчої звітності тощо;
пропозицій виконавчих органів міської ради та інших зацікавлених сторін.
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Метологічною основою для розробки Програми є:
Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і
соціального розвитку України";
постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 621 "Про розроблення
прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання
проєкту державного бюджету" (із змінами).
Враховуючи основні тенденції економічного і соціального розвитку громади у 2021
році, найбільш проблемні аспекти (у т.ч. викликані негативними наслідками, спричиненими
виникненням і поширенням пандемії COVID-19), Програмою окреслені цілі, основні
завдання та заходи економічного, соціального та культурного розвитку громади на
короткостроковий період.
Основними завданнями, на яких базується реалізація Програми, є розвиток
конкурентоспроможної громади привабливої для інвестицій та зручної для бізнесу,
покращення інфраструктури, сприяння створенню умов для якісного, комфортного та
безпечного життя її мешканців незалежно від соціального походження, національної або
расової приналежності, віку та статті.
Складовими частинами Програми соціального і економічного
розвитку
Маловисківської міської територіальної громади на 2022 рік є завдання інших міських
цільових програм, що спрямовані на вирішення нагальних проблем громади.
Фінансування передбачених Програмою заходів здійснюватиметься за рахунок коштів
міського, обласного та державного бюджетів, міжнародних фінансових організацій,
інвесторів, суб’єктів господарювання та інших джерел не заборонених чинним
законодавством України.
Підготовка проєкту Програми здійснювалася з врахуванням пропозицій структурних
підрозділів виконавчих органів міської ради, постійних комісій міської ради, підприємств,
організацій та установ усіх форм власності.
У разі необхідності, до Програми можуть бути внесені доповнення та коригування.
Зміни та доповнення до Програми затверджуються міською радою.
Основною метою прийняття та реалізації Програми є зростання добробуту,
підвищення якості життя населення за рахунок забезпечення позитивних структурних
зрушень в економіці. Основою для подальшого сталого розвитку міської територіальної
громади є визначення основних пріоритетних цілей соціально-економічного розвитку на
2022 рік, завдань та заходів з їх реалізації.
Враховуючи низку реформ, які проводяться в державі, вимоги чинного законодавства
Програма соціального і економічного розвитку Маловисківської міської територіальної
громади на 2022 рік розроблена з урахуванням стратегічних пріоритетів Стратегії розвитку
Маловисківської міської територіальної громади та визначає основні пріоритетні цілі
соціально-економічного розвитку громади:
І.Зростання конкурентоспроможності економіки міської територіальної громади,
створення умов для розвитку бізнесу та залучення інвестицій.
2. Підвищення якості життя населення.
3. Розвиток території.
4. Охорона навколишнього природнього середовища.
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.
У проєкті Програми враховано:
1) Аналіз ситуації соціально-економічного розвитку Маловисківської міської
територіальної громади за 2021 рік
2) Мету,основні пріоритетні завдання, заходи щодо розвитку та очікувані результати
по всім напрямкам (сфер діяльності);
3) очікувані результати та ключові індикатори оцінки виконання запланованих заходів;
4) основні показники соціального і економічного розвитку Маловисківської міської
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територіальної громади на 2022 рік та прогноз на 2023-2026 роки;
5) перелік міських цільових програм, фінансування яких передбачається здійснювати
у 2022 році за рахунок коштів міського бюджету;
6) перелік інвестиційних та інфраструктурних
проєктів, реалізацію яких
передбачається здійснювати у 2022 році за рахунок коштів міського, державного бюджетів
інвестиційного спрямування
Виконання завдань та досягнення мети Програми буде забезпечено шляхом:
1) врахування завдань та основних показників Програми під час формування:
пропозицій центральним органам виконавчої влади до програмних документів з питань
економічного і соціального розвитку України та Державного бюджету України, державних
цільових програм; міських цільових програм
розвитку Маловисківської міської
територіальної громади та місцевого бюджету на 2022 рік;
2) залучення міжнародної технічної допомоги, коштів міжнародних фінансових
організацій, як додаткових фінансових ресурсів в економіку і соціальну сферу громади;
3) впровадження інвестиційних та інфраструктурних проєктів, реалізацію яких
передбачається здійснювати у 2022 році за рахунок коштів міського, державного бюджетів
інвестиційного спрямування;
4) забезпечення оновлення інвестиційних пропозицій на українських та міжнародних
інвестиційних порталах в т.ч.
інвестиційного веб-сайту "Центрально-Український
інвестиційний портал";
5) поширення серед потенційних інвесторів презентаційно-інформаційні матеріали про
інвестиційний потенціал громади на всеукраїнських заходах (виставках, конференціях,
симпозіумах, круглих столах)
6) участь та представлення інвестиційного потенціалу громади на інвестиційних
форумах, виставках, конференціях, інших заходах міжнародного характеру, організація та
проведення ділових зустрічей, семінарів, “круглих столів” за участю представників ділових
кіл зарубіжних країн та підприємців громади;
7) підготовки деталізованої інформації щодо проєктів Маловисківської територіальної
громади, структуризація та розміщення їх на он-лайн платформі державного фонду
регіонального розвитку.;
8) створення умов для самозайнятості населення та підтримка підприємницької
ініціативи населення, зокрема безробітних через надання індивідуальних та групових
консультацій, виплату одноразової допомоги по безробіттю
Очікувані результати від реалізації Програми:
зростання добробуту і підвищення якості життя населення за рахунок забезпечення
позитивних структурних зрушень в економіці
Відповідно до Основних засад (стратегії) державної екологічної політики України на період
до 2030 року державна екологічна політика спрямована на досягнення таких стратегічних цілей:
Ціль 1. Формування в суспільстві екологічних цінностей і засад сталого споживання та
виробництва;
Ціль 2. Забезпечення сталого розвитку природно-ресурсного потенціалу України;
Ціль 3. Забезпечення інтеграції екологічної політики у процес прийняття рішень щодо соціальноекономічного розвитку України;
Ціль 4. Зниження екологічних ризиків з метою мінімізації їх впливу на екосистеми, соціальноекономічний розвиток та здоров’я населення;
Ціль 5. Удосконалення та розвиток державної системи природоохоронного управління.
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Таблиця 1
Аналіз відповідності завдань Програми стратегічним цілям державної екологічної політики,
визначених Основними засадами (стратегГі) державної екологічної політики України на період до
Стратегічні цілі
державної
екологічної
політики

Ціль 1.
Формування в
суспільстві
екологічних
цінностей і засад
сталого
споживання та
виробництва
Ціль 2.
Забезпечення
сталого розвитку
природно
ресурсного
потенціалу України
Ціль 3.
Забезпечення
інтеграції
екологічної
політики у процес
прийняття рішень
щодо
соціальноекономічного
розвитку України
Ціль 4. Зниження
екологічних
ризиків з
метою мінімізації
їх
впливу на
екосистеми,
соціальноекономічний
розвиток та
здоров’я
населення
Ціль 5.
Удосконалення
та розвиток
державної

Пріоритетні Цілі Програми:
«Підвищення «Розвиток
«Зростання
якості
життя
конкурентоспроможності
території»
населення^)
економіки міської
територіальної громади,
створення умов для
розвитку бізнесу та
залучення інвестицій»
+
++
+

«Охорона
навколишнього
природнього
середовища»

++

+

++

+

++

+

+

+

++

+

++

+

++

+

+

+

+
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системи
природоохоронного
управління
Для оцінки відповідності цілей використовувалася п’ятибальна шкала:
"++" - цілі Програми добре узгоджені з стратегічними цілями державної екологічної політики; "+" - цілі Програми та
стратегічні цілі державної екологічної політики принципово узгоджуються, проте не узгоджені в стратегії. Необхідно
тісніше пов’язати цілі на наступних етапах планування та/або на рівні заходів;

Пріоритетна ціль 1. «Зростання конкурентоспроможності економіки міської
територіальної громади, створення умов для розвитку бізнесу та залучення інвестицій»
полягає у створенні оптимальних умов для повного використання і нарощування наявного
потенціалу та ефективного використання конкурентних переваг економіки Маловисківської
громади. Аналіз показує, що цілі Програми та стратегічні цілі державної екологічної
політики принципово узгоджуються.
Пріоритетна ціль 2. «Підвищення якості життя населення»передбачає виконання
завдань і здійснення заходів щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти, послуг
охорони здоров’я незалежно від місця проживання людей, підвищення матеріального
добробуту населення. Отже вона добре узгоджується з 1, 2 та 4 стратегічними цілями
державної екологічної політики.
Пріоритетна ціль 3. «Розвиток території» передбачає реалізацію комплексу заходів і
проектів, спрямованих на усунення диспропорцій у розвитку населених пунктів у сільській і
міській місцевості, розвитку соціально-дорожньої інфраструктури,
модернізації
житловокомунального господарства. Напрям узгоджується з усіма цілями державної
екологічної політики. Для більш повного узгодження стратегічної цілі 3, зокрема, з цілями 1,
2, 3 та 4 державної екологічної політики доцільно додати, наприклад, проекти з
стимулювання впровадження суб’єктами господарювання більш екологічно чистого,
ресурсоефективного виробництва та екологічних інновацій.
Пріоритетна ціль 4. «Охорона навколишнього природнього середовища» визначає
завдання і проекти щодо охорони навколишнього природного середовища, формування
екологічної інфраструктури на території громади. Тому напрям принципово узгоджується з
усіма стратегічними цілями державної екологічної політики.
Узгодженість пріоритетних цілей розвитку Маловисківської міської територіальної
громади з ключовими секторами економічного розвитку була також проаналізована.
Позначка "х" використовується там, де присутня узгодженість, внесок або відповідний
зв’язок.
Таблиця 2
Узгодженість пріоритетних цілей Програми Маловисківської міської ТГ
з ключовими секторами економічного розвитку
Напрямки

Економіка й
торгівля
Промисловість
та
інфраструктура
Сільське, лісове

Пріоритетні цілі Програми:
«Зростання
«Підвищення
«Розвиток
конкурентоспроможності якості життя
території»
економіки міської
населення»
територіальної громади,
створення умов для
розвитку бізнесу та
залучення інвестицій»
х
х
х

«Охорона
навколишнього
природнього
середовища»

х

х

х

х

х

х

х

х

х
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господарство,
харчова
промисловість
Транспорт і
дороги
Екологія і
природні
ресурси
Освіта й
молодь
Здоров’я,
соціальний
захист, сім’я й
дитина
Культура й
туризм
Обмін
інформацією
Комунальне
господарство
Територіальний
розвиток, земля
й
кадастр

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Пріоритетні цілі та завдання Програми узгоджуються із Цілями сталого розвитку України на
період до 2030 року (проголошені резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних
Націй від 25 вересня 2015 року № 70/1 та адаптовані з урахуванням специфіки розвитку
України, викладені у Національній доповіді "Цілі сталого розвитку: Україна") і відповідними
завданнями щодо їх досягнення, у частині охорони навколишнього природного середовища,
раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки
життєдіяльності людини, зокрема:
Пріоритетна ціль 2.Підвищення якості життя населення.
Завдання:
- зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та
здоров’я людини;
- поліпшення санітарного та естетичного стану території громади та міста.
- поліпшення благоустрою та санітарного стану громади
- створення об’єктів інфрасруктури та благоустрою з метою задоволення потреб населення в
якісних послугах водопостачання та водовідведення, вивезення твердих побутових відходів.
- придбання контейнерів для ТПВ та роздільного збору вторинної сировини
- утримання та обслуговування полігону ТПВ, ліквідація стихійних сміттєзвалищ
- збільшення площі зелених насаджень на території громади;
- очистка артезіанських свердловин,
- реалізація проекту Будівництво та реконструкція очисних споруд, каналізаційних систем (у
тому числі розроблення проектно-кошторисної документації)
Пріоритетна ціль 4.Охорона навколишнього природного середовища
Завдання:
- запобігання забрудненню навколишнього природного середовища,
- попередження утворення стихійних сміттєзвалищ;
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-

підвищення рівня екологічної культури населення громади: проводити загальноміські
екологічні суботники та лекції з охорони навколишнього природного середовища у
навчальних закладах громади з дітьми дошкільного та шкільного віку
- впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів
4. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та
прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде
затверджено
При аналізі та оцінці поточного стану навколишнього природного середовища були
використані статистичні дані та офіційні дані обласних органів виконавчої влади, що
реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та
реалізують державну політику у сфері охорони здоров’я.
4.1.Загальні відомості про територіальну громаду
Географічне розташування та транспортна доступність: Маловисківська міська
територіальна громада розташована в центральній частині Кіровоградської області(Центр
України), з центром громади у місті Мала Виска розташованого на річці Мала Вись, притоці
Великої Висі, що належить до басейну Південного Бугу, займає площу 384,03 кв.км.
Населення: Наявне населення області на 01 січня 2021 року склало 15,3 тис. осіб (1,7 %
населення Кіровоградської області), у тому числі: міське - 10,2 тис. осіб, сільське - 5,1 тис.
осіб. На кожний квадратний кілометр території громади припадає 39,9 особи.
Кількість населених пунктів громади: У складі Маловисківської міської територіальної
громади 16 населених пунктів: 1 місто - центр громади м.Мала Виска, 15 сільських
населених пунктів.
Природно-географічні та кліматичні умови: Громада розташована в центральній частині
Кіровоградської області(Центр України), на річці Мала Вись, притоці Великої Висі, що
належить до басейну Південного Бугу, на межі лісостепу та степу. Клімат - помірноконтинентальний. З півночі землі громади межують з Новомиргородською міською
територіальною громадою, на півдні зі Злинською сільською територіальною громадою, на
заході зі Смоленською селищною територіальною громадою, на сході з Мар’янівською
сільською територіальною громадою.
Автомобільні дороги: Маловисківська міська ТГ - вузол автошляхів, які сполучають
громаду з найближчими та віддаленими територіями України, побережжям Чорного моря,
Придніпров’ям, історико-культурними туристичними та торгово-економічними центрами.
Відстань до Причорноморських портів близько 250 км. До західних кордонів - 350-400 км,
до м. Київ - 275 км. Через Маловисківську ТГ проходить залізниця Одеса-Київ. Відстань до
обласного центру - 65 км. Центр громади місто Мала Виска має вигідне географічне
розташування, чому сприяє близькість до автомобільних доріг: міжнародних М-412 1602684-Стрій
-Тернопіль-КіровоградЗнамянка;
регіональних
Р*05*1588727ГородищеРівне-Староконстянтинів, Р-06-Ульянівка-Миколаїв.
На території міста є аеродром, придатний для використання. Найближчий аеропорт Кропивницький (65 км); найближчий міжнародний аеропорт м.Бориспіль - 300 км.
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4.2.1. Кліматичні умови території.
Клімат помірно-континентальний північних степів з недостатнім зволоженням влітку,
У другій половині літа на території громади та області часто встановлюється антициклонний
тип погоди з високими температурами повітря до + 38 0 С та тривалими посухами. Середні
температури січня становлять -5,5°С, липня: +20,5°С. Середня кількість опадів за рік - 500
мм і більше. Переважна кількість опадів припадає на теплу пору року.
Кліматична характеристика за середньорічними даними багаторічних спостережень на
МС "Помічна", окремі характеристики - за МС "Бобринець".
Таблиця 3
Кліматична характеристика за середньорічними даними

Температура повітря Т°С

Опалювальний період

Глибина промерзання ґрунтів
Опади

Показник

Значення

Середньорічна

7,7°

Абсолютний мінімум

-35,0°

Абсолютний максимум

38°

Середньорічна Т°С опалювального періоду

-0,9°

його тривалість

181 доба

зимова вентиляційна Т°С

-21,0°

Тривалість безморозного періоду

170 днів

Середня (по МС "Бобринець")

62,0 см

максимальна

110,0 см

Річний рівень

520,0 мм
11

Добовий/спостережений максимум опадів 37,0
(по МС "Бобринець")

мм/79,0
мм

Сніговий покрив

Число днів зі сніговим покривом

68 днів

Висота із найбільших за зиму

11,0 см

максимальна

29 см

Відсоток

зим

з

відсутністю

стійкого 35%

снігового покриву
Відносна вологість повітря

75%

Домінуючі напрямки вітру за
рік та їх повторюваність

Вітер

Пн-Сх

15,0%

Пн

14,3%

швидкість

4,2 м/с

Найбільші

1 рік

20,0 м/с

швидкості,

5-10 років

23,0-24,0

можливі 1 раз
за:

м/с
15-20 років

25,0-26,0
м/с

Кількість днів з

туманами

67 днів

заметілями

11 днів

грозами

25 днів

градом

2 дні

пиловими бурями

1 день

Клімату регіону властиві такі небезпечні явища погоди, як сильні зливи, град,
ожеледь, пилові бурі тощо. Загалом же кліматичні особливості території є сприятливими для
проживання та відпочинку населення.
За кліматичну норму, що сформована для періоду 1961-1990 років (період рекомендований
Всесвітньою метеорологічною організацією для моніторингу зміни клімату) середня річна
температура становила 7,9°С, найнижча вона у січні — 5,4°С, найвища - у липні - +20,2°С
дані наведено у таблиці 1. Середньорічна температура в області в найтепліші роки (1967 р.,
1975 р., 1989 р.) становила + 9,6 - 10,3°С. Середньорічна кількість опадів - 498 мм.
Максимальна кількість їх випадала у теплий період року (близько 70%). Середньорічна
відносна вологість повітря становила - 73-76%. Найнижча середньомісячна температура
повітря в січні (-15,1°С) зафіксована у 1963 році, а найвища (+1,6°С) у 2007 році. Дані про
середню температуру повітря (°С) за період усереднення 1961-1990 років наведено у
Таблиці 4
Показник
Середня

1
-5,4

2
-4,3

3
0,4

4
8,7

5
15,2

Місяць
6
7
18,5 20,2

8
19,6

9
14,4

10
8,7

11
1,9

12
-2,3
12

температура,
(°С)
Кількість
опадів, (мм)

33

31

29

35

44

62

76

48

36

26

37

41

Вплив зміни клімату на території громади наведено у таблиці 5
Таблиця 5
Основні кліматичні показники, які зафіксовані на найближчій метеостанції,
Місяць

Середня
Максимальна Мінімальна
Кількість Максим.
Середня
опадів
температура температура температура швидкість
глибина
вітру,м/с усього,мм. снігу,см.
МС м.Новомиргород
1.2021
+9,7
-23,2
54,7
19
-2,3
2,4
2.2021
-22,3
47,9
25
-4,7
+8,5
2,4
3.2021
+1,9
+14,7
-10,2
26,7
11
2,5
4.2021
+7,5
+21
24,7
-3,3
2,1
5.2021
+14,5
+25,5
106
2,3
+1,3
6.2021
+19,5
+32,2
+8,7
74
2,1
7.2021
+23,1
+32,6
+12,2
87,5
1,4
8.2021
+20,2
+31,4
+9,3
113,9
1,7
9.2021
+12,7
+26,5
+2,7
70,6
1,6
10.2021
+15,9
0
+7,5
+1,4
1,2
За даними, які зафіксовані на метеостанції відбувається стійке підвищення
температури повітря (максимальної, мінімальної, середньої) у всі сезони протягом 2021 року.
Середня місячна температура повітря у лютому, березні, червні, липні та жовтні 2021 року
була найвищою або однією із найвищих для цих місяців за весь період інструментальних
спостережень за погодою порівняно з кліматичною нормою.
Кількість опадів у регіоні порівняно з кліматичною нормою практично не змінилася,
проте спостерігається зміна характеру випадання опадів. Опади випадають найчастіше влітку
і восени у вигляді дощів. За теплий період (червень-жовтень) випадає в середньому 280-335
мм, за холодний (листопад-березень) - 125-140 мм. У той же час у степовій зоні мають місце
бездощові періоди тривалістю 30-40 днів.
Середня річна швидкість вітру за період була нижчою на 0,6 м/с, порівняно з
кліматичною нормою. Клімату Кіровоградщини властиві і небезпечні явища погоди - такі, як
сильні зливи, град, ожеледь, пилові бурі тощо. Нерідким явищем у степовій зоні є пилові або
чорні бурі та суховії до 25-30 м/с, характерні для осінньолітнього періоду, які завдають
великих збитків господарству зменшенням або повною загибеллю врожаю.
4.2.2. Повітряний басейн
Одним із визначальних чинників стану атмосферного повітря території є її
метеорологічні характеристики, що визначають умови розсіювання шкідливих речовин в
атмосферному повітрі. Маловисківська міська територіальна громада розташована на
території з підвищеним природним потенціалом забруднення атмосферного повітря та
характеризується несприятливими умовами розсіювання промислових викидів в атмосферу
Джерелами забруднення повітряного басейну є стаціонарні та пересувні джерела викидів
забруднюючих речовин, при цьому більшість викидів відбувається від пересувних джерел
викидів.
На території міста Мала Виска стаціонарні джерела викидів зосереджені на ділянках
виробничо-комунальних підприємств, більшість яких розташовані переважно на північній,
південній та південно-західній околицях міста. Також наявні декілька підприємств
промислово-комунального призначення розташованих у центральній частині міста. Вони
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відносяться переважно до IV, V класів шкідливості, згідно класифікації підприємств,
визначеної Додатком №4, ДСП № 173-96.
Більшість підприємств міста відносяться до таких галузей промисловості, як: харчова
промисловість, сільське господарство, ремонт і монтаж машин і устаткування; підприємства
з обслуговування автотранспорту та з надання комунальних послуг населенню. Також внесок
у забруднення атмосфери додають децентралізовані індивідуальні джерела теплопостачання
житлово-комунальної забудови, що використовують тверде паливо.
В зоні впливу промислових ділянок, в межах СЗЗ, за несприятливих метеорологічних умов,
можливі перевищення ГДК забруднюючих речовин в атмосферному повітрі. Основними
забруднюючими речовинами є окисли вуглецю, окисли азоту, сірчаний ангідрид, тверді
частки. За даними ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області основними
джерелами забруднення атмосферного повітря в місті є автотранспорт та підприємства по
переробці продукції рослинництва: ТОВ ”Маловисківській елеватор”, ТОВ ”Карат” Авсейцев
В.П.
На теперішній час теплопостачання житлово-комунальної забудови м. Мала Виска та в
сільських населених пунктах громади здійснюється від автономних теплоустановок. В
теплотехнічному обладнанні використовують електрику та тверде паливо.
Стаціонарні пости контролю за станом атмосферного повітря у громаді відсутні. Моніторинг
стану атмосферного повітря в зонах впливу автотранспорту та промислових підприємств
Держпродспоживслужбою не проводиться.
Основна частка викидів забруднюючих речовин у повітря припадає на пересувні джерела, а
саме на долю автотранспорту. Викиди від автотранспорту особливо небезпечні для здоров’я
людини, оскільки потрапляють у повітря в приземному шарі, в зоні дихання людини. Якість
повітря може погіршуватись з причини експлуатації технічно зношеного транспорту,
сумнівної якості пального, недосконалої організації дорожнього руху, стану дорожнього
покриття.
Безпосередньо через територію громади
проходить траса автомобільної дороги
територіального значення Т-2401 сполученням Городище - Шпола - Новоукраїнка Бобринець - Устинівка. Транзитні транспортні потоки цієї автодороги додатково
навантажують вуличну мережу міста Мала Виска (вул. Новомиргородське шосе, Містечкова,
Центральна, Велігіна), створюючи дискомфорт для населення; погіршується стан
навколишнього середовища.
Стан атмосферного повітря в певній мірі залежить від обсягів викидів забруднюючих
речовин різними джерелами та ефективністю існуючих методів їх регулювання. Зменшення
обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря підприємствами залежить від
впровадження на підприємствах природоохоронних заходів, встановлених умовами дозволів
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та
регіональними природоохоронними програмами, а також поступовим проведенням
налагоджувальних робіт обладнання на підприємствах.
Департаментом екології та природних ресурсів Кіровоградської ОДА згідно показників
державного статистичного спостереження за формою № 2-ТП (повітря) “Звіт про охорону
атмосферного повітря” (річна) надані наступні дані:
Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних
джерел забруднення у Маловисківському районі

Роки
Обсяг
викидів, т

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

2017 р.

Таблиця 6
2018 р.

74,1

163,0

350,015

140,693

174,886

357,268

З урахуванням даних Статистичного щорічника у Кіровоградській області, протягом
останніх п’яти років викиди забруднюючих речовин по Маловисківському району
варіювались в орієнтовних обсягах від 2,7 до 3,0 тис. т/рік. У розрахунку загальної кількості
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викидів на км2 території району цей показник становить 2,2 кг, що нижче за
середньообласний.
Від стаціонарних джерел викидів: викиди варіювались в обсягах від 74 т у 2013 році до
357 т у 2018 році, що в порівнянні з іншими районами області є середнім показником.
Загальна закономірність обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами за останні п’ять років характеризується незначним збільшенням зі
значними коливаннями, що обумовлюється загальною нестабільністю економіки в державі та
залежить від економічної активності підприємств. Від пересувних джерел викиди складали
орієнтовно 2,6-2,7 тис. т/рік, що становить близько 90-97% від загальної кількості викидів.
Заходи, які вжиті для поліпшення існуючої ситуації в громаді:
1) . З метою стабілізації стану атмосферного повітря на території громади постійно
проводяться природоохоронні заходи:
у 2021 році в КП «Мала Виска МКП» створено зелену бригаду для озеленення та догляду за
зеленими насадженнями території ТГ; у весняно літній період проводилися роботи по
озелененню парка, клумб на території ОТГ, а саме: насадження, догляд, обробка
препаратами від шкідників та підживлення добривами на загальну суму 44,7 тис. грн. по
вул. Центральній розроблено та озеленено клумби; В період місячника благоустрію
проводилися роботи по висаджуванню насіння та саджанців квітів на клумбах , а це майже
9000 м^ площі (вул. Велігіна 4125 м^, вул. Європейська, 717 м^,паркова зона 803 м^, берегова
зона відпочинку 2200,00 м^, вул. Центральна 748 м^, ); Висаджено: 1000 кущів петунії, 500
кущів цинерарії, 500 кущів колеуса, 500 кущів катарантуса, 250 кущів алісії, 250 кущів
лобелії, 1000 шт. тюльпанів, 300 кущів півонії, 500 кущів мускарії, 200 кущів самшиту;
ліквідовано 4 стихійних сміттєзвалища с. Паліївка, район глиняного кар’єру та південна
сторона старого кладовища по вул. Європейська, с. Олександрівка, с. Лозуватка.
2) В рамках щорічного конкурсу міні проєктів «Майбутнє громади в наших руках», який є
складовою громадського бюджету на території громади у 2021 році реалізовано два
громадських проєкти екологічного напрямку:
- «Сад майбутнього» в ході реалізації якого закладено фруктовий сад на території
Олександрівського старостату площею 5 га на якій висаджено 100 садженців плодовоягідних дерев, 30 садженців багаторічних квітів;
- «Парково-меморіальний сквер пам'яті на місці старого кладовища в центрі міста» в ході
реалізації якого проведено насадження хвойних та листяних дерев, чим забезпечено
наявність здорового екологічного середовища та належного рівня комфортності проживання
мешканців громади.
3) У рамках проєкту Президента України "Активні парки - локації здорової України" на
території центрального парку в м. Мала Виска в центрі ТГ у вересні 2021 року урочисто
відкрито та введено в експлуатацію локацію спортивного вуличного тренажерного
обладнання.
4) Одним із найбільш комплексних та реальних шляхів скорочення викидів СО2 та
пом’якшення зміни клімату, є здійснення повного "енергетичного переходу" (energy
transition) від викопних видів енергетичних ресурсів до відновлюваних. З метою скорочення
викидів парникових газів та поступовий перехід до споживання чистої енергії є
впровадження нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії, які не супроводжується
значними викидами небезпечних газів на відміну від викопного палива. На даний час на
території громади функціонує сонячна електростанція, ТОВ «КОНСАЛТИНГ СОЛАР»
енергогенеруючий об’єкт з використанням енергії сонця проектною потужністю ФЕС
помодулям - 11 МВт (проектна потужність по інверторним підстанціям - 9 МВт).
5) . З метою впровадження комплексної модернізації багатоквартирних житлових будинків в
м.Мала Виска, в яких створені та функціонують ОСББ, зокрема, здійснювалась
інформаційно-роз'яснювальна робота щодо участі ОСББ в пілотному проєкті програми
Фонду енергоефективності "Енергодім".
Загалом, загальний вплив заходів Програми на клімат є позитивним, враховуючи спектр
завдань щодо впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій в системі
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життєзабезпечення населених пунктів, використання
збереження біологічного та ландшафтного різноманіття.

альтернативних

видів

палива,

4.2.3. Водні ресурси та їх використання
Площа водного фонду Маловисківської міської територіальної громади становить 566,68 га,
що складає 1,97 % від загальної площі території. В м. Мала Виска під водами перебуває 146
га земель водного фонду, що складає близько 9% до загальної площі території міста.
Гідрографічна мережа на території, представлена р. Мала Вись з її притоками, яка в межах
міста зарегульована каскадом ставків. За даними Регіонального офісу водних ресурсів у
Кіровоградській області в межах міста, на р. Мала Вись знаходиться Маловисківське
водосховище.
Ріка протікає через місто верхів’ям (відстань від витоку до міста 13 км), в напрямку з
південного сходу на північний захід і є лівобережною притокою р. Велика Вись басейну
Південного Бугу. Ріка відноситься до категорії малих рік, довжина 42 км, площа
водозбірного басейну 488 км2.
Ріка Мала Вись має слаборозвинуту долину і порівняно круті береги. Вона маловодна,
живлення відбувається за рахунок виходу підземних джерел, в літній період нижче міста
пересихає. Ріка зарегульована дамбами, які створюють каскад ставків. В результаті
зарегульованості стоку затоплення долини річки і території міста практично не буває
(максимальні рівні затоплення коливаються в межах 0,5-0,7 м над НПГ ставків).
Виконання заходів з берегоукріплення, регулювання стоку річок і струмків, а саме розчистка
та ремонт гідротехнічних споруд за рахунок коштів державного бюджету не проводилися. На
території міста водогосподарськими організаціями не проводилися вимірювання показників
якості води, а також дослідження рівня ґрунтових вод.
Джерелом забруднення природної гідросфери є поверхневий стік, який формується на
території
міста,
виробничих
майданчиках
промислових,
комунальних
та
сільськогосподарських підприємств; випуски стічних вод з локальної каналізаційної системи
в межах міста, які здійснюються з перевищенням допустимих концентрацій речовини згідно
встановлених ГДС. Додатковим джерелом забруднення водного басейну є стихійні звалища
сміття та водопроникні вигрібні ями приватної забудови, відсутність система зливової
(дощової) каналізації в місті з локальними очисними спорудами.
На якість поверхневих вод також впливає відсутність проекту з визначення меж
прибережних захисних смуг водотоків та водойм, з винесенням їх в натурі.
За даними регіонального офісу водних ресурсів у Кіровоградській області на території міста
у 2021 році водогосподарськими організаціями не проводилися вимірювання показників
якості води.
За даними ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області інформація щодо
моніторингу стану забруднення поверхневих водойм, перевищення гранично - допустимих
концентрацій відсутня. Дані стосовно переліку анофелогенних ділянок та їх площі відсутні.
Використання водних ресурсів.
Водопостачання міста забезпечує КП “Мала Виска Водоканал”, на балансі якого знаходиться
- 1 8 артезіанських свердловин (в тому числі 7 резервні). Експлуатуються підземні води
водоносного горизонту тріщинуватої зони кристалічних порід протерозою.
Свердловини потребують встановлення І-го поясу ЗСО радіусом 30м, який для частини
свердловин не може бути витриманий через їх розташування щільній забудові. Проект з
визначення параметрів ІІ та ІІІ-го поясів ЗСО відсутній.
Частка домогосподарств, забезпечених централізованим водопостачанням, у загальній
кількості домогосподарств об’єднаної територіальної громади складає 63%. Частина
мешканців садибної забудови користується водою з вуличних колективних установок, яких
на мережі налічується 9 одиниць.
Договір на проведення виробничого контролю якості води укладений з Новомиргородським
відділенням Новоукраїнського району ДУ «Кіровоградський ОЦКПХ МОЗ України» та
проводиться згідно графіку, в тому числі і по виробничому контролю вуличних колонок.
Водоносний горизонт на території міста Мала Виска, де провадиться водозабір, має
підвищений природній вміст заліза. Згідно результатів моніторингу вода не відповідає
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вимогам ДСаНПіНу 2.2.4-171-10 за показниками залізо загальне (з показником 0,22-0,45 при
нормі 0,2 мг/дм3, в одиночній свердловині до 1,7 мг/дм3), загальна жорсткість ( з показником
в окремих свердловинах від 8,5 до 16,2 ммоль/дмЗ при нормі 7 ммоль/дмЗ ), сухий залишок
(відмічено в свердловині мрн ”Вись”, район містечко).
В районі вул. Кошового існує локальна система водопостачання, яка обслуговує
багатоквартирну забудову по вул. Кошового та Промислова. За даними Маловисківського
районного управління ГУ ДПСС в Кіровоградській області свердловина для водопостачання
житлового сектору по вул. Кошового знаходиться без балансоутримувача, лабораторний
контроль якості питної води здійснюється.
За рік в цілому по місту піднято та подано у мережу 168,80 тис. м3 (462,30 м3/добу) води,
відпущено усім споживачам 171,5 тис.мЗ (469,86 м3/добу), у тому числі на потреби
населення 137,1 тис.мЗ (375,7 м3/добу), підприємствам, установам, організаціям на
господарсько-побутові потреби 25,1 тис. м3 (68,8м3/добу). Витік та невраховані втрати за рік
склали 24,9 м3/добу - 5,4 % від води, поданої у мережу. Власні потреби підприємства - 0,55
м3/добу.
Вуличної водопровідної мережі 54,20 км, з неї ветхої та аварійної 41,60 км (76,8%),
внутришньоквартальної та внутришньодворової мережі 2,50 км.
Охоплення населення міста Мала Виска централізованим водопостачанням складає 63 %
Каналізування м. Мала Виска здійснюється по неповній роздільній схемі. Відведення і
очищення побутових стічних вод здійснюється централізованою каналізацією міста.
В межах міста наявні 2 організовані скиди стічних вод КП ”Мала Виска Водоканал” в
поверхневі водойми - випуск №2 в районі вул. Кондратюка та випуск №3 районі
вул.Промениста. Випуски стічних вод після біологічного очищення на локальних очисних
спорудах (типу ”Біотал”), потужністю відповідно 40 та 15 м3 /добу, здійснюються в р. Мала
Вись (Маловисківське водосховище).
Головні каналізаційні очисні споруди міста розташовані за межами міста, на північнозахідній околиці, на відстані близько 300м від межі міста. Проектна потужність КОС 720
м3/добу. Фактична потужність за 2020 рік склала 154 м3/добу. Випуск стічних вод після
очищення (Випуск №1) здійснюється в р. Мала Вись.
За даними КП “Мала Виска Водоканал” протягом 2020 року було скинуто всього 50 тис.мЗ в
річку Мала Вись, в тому числі з перевищенням допустимих концентрацій речовини згідно
ГДС по речовинам БСК, Нафтопродукти, Завислі речовини, Сухий залишок, Хлорид-іони,
Нітрит-іони (випуск №1), Нітрат-іони (випуск №2), Азот амонійний, Фосфати, Залізо,
Аніонні СПАР. Обєми скидів стічних вод у 2018 році становили : Випуск №1 - скинуто 46,9
тис.мЗ; Випуск №2 - скинуто 3,1 тис.мЗ.
Головні КОС було введено в експлуатацію у 1980 році, мають знос до 90,0% та потребують
капітального ремонту. Згідно даних КП «Мала Виска Водоканал» сумарна одиночна
протяжність головних колекторів комунальної системи - 13,3 км, з них ветхих та аварійних
4,40 км (33,1%); вуличної каналізаційної мережі 4,90 км, з неї ветхої та аварійної 0,20 км
(4,1%).
Частка домогосподарств, забезпечених централізованим водовідведенням, у загальній
кількості домогосподарств територіальної громади становить 14.8 %. Частина садибної
забудови не каналізована, мешканці користуються вигребами з наступним вивозом
асенізаційними машинами на очисні споруди каналізації.
Потенційні джерела забруднення водних ресурсів.
Джерелом забруднення природної гідросфери є поверхневий стік, який формується на
території міста, виробничих майданчиках підприємств. Додатковим джерелом забруднення
водного басейну є поширення стихійних звалищ сміття та водопроникні вигрібні ями на
ділянках садибної забудови.
Відсутність проекту з визначення меж прибережних захисних смуг водотоків та водойм, з
винесенням їх в натурі, чинить негативний вплив на якість поверхневих вод, через
порушення водоохоронного законодавства при виділенні актів на права власності земельних
ділянок у прибережних зонах, а також створює відсутність законодавчих підстав в питаннях
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контролю та відповідальності за дотриманням режиму господарського використання в межах
прибережних захисних смуг.
Відсутність системи збору дощових вод з локальними очисними спорудами у місцях
випуску, недостатня ефективність очисних споруд (випуск №2 в районі вул. Кондратюка),
зношеність головних КОС (за межами міста, північно-західна околиця) призводять до
забруднення поверхневих вод. Це підвищує ризики захворювань, що передаються водою при
рекреаційному використанні водойм в місцях відпочинку.
З метою охорони водних ресурсів та їх раціонального використання в проекті Програми
визначено за необхідне виконання низки пріоритетних завдань: збільшення потужності
очисних споруд каналізації (зі збільшенням їх потужності до 300м3/добу) за рахунок
будівництва очисних споруд у м. Мала Виска з впровадженням сучасних технологій очистки
стічних вод, нарощуванням пропускної системи водовідведення, забезпеченням резерву
продуктивності міської каналізації для нового житлового будівництва, розробка та
впровадження системи моніторингу скидів виробничих стічних вод у міську каналізацію, у
першу чергу за показниками якості, для забезпечення нормального функціонування
технологічних процесів біохімічного очищення і доочищення,
впровадження
автоматизованої системи керування системою водовідведення для контролю та діагностики
роботи споруд і мереж, модернізація системи водовідведення перекладкою амортизованих
колекторів і мережі з використанням сучасних матеріалів з антикорозійною та абразивною
стійкістю, удосконалення правових і економічних основ функціонування каналізаційного
господарства.

4.2.4. Ґрунтове середовище та земельні ресурси
Характерною особливістю ґрунтового покриву є його одноманітність тут сформувались типові
ґрунти північної степової зони - чорноземи глибокі середньо- та малогумусні (на північній
околиці міста) середньо- та важкосуглинкові. Ці ґрунти відносяться до найбільш родючих і
найбільш продуктивних орних земель України - гумусовий шар досягає 100-180 см. На схилах
ці показники дещо нижчі, як наслідок інтенсивності ерозії.
Заплавні території, мають невелику площу та зайняті низькопродуктивними лучно-болотними
ґрунтами чи болотами. З точки зору раціональної планувальної організації території дані
ділянки доцільно використати для зелених насаджень загального користування.
Висока якість ґрунтів даної території свідчить про доцільність пріоритетного використання
найбільш родючих ґрунтів для сільськогосподарських цілей.
Виробничу цінність сільськогосподарських земель на території громади визначено в складі
“Технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м.Мала Виска
Маловисківської міської ради Кіровоградської області” (ДП “Кропивницький науководослідний та проектний інститут землеустрою”, м.Кропивницький, 2018р.). Згідно Наказу
Державного комітету України по земельних ресурсах від 6.10.2003 року № 245 ”Про
затвердження переліку особливо цінних груп ґрунтів” поширені на території міста
агровиробничі групи ґрунтів 53л чорноземи типові малогумусні та чорноземи
сильнореградовані легкоглинисті відносяться до особливо цінних груп ґрунтів. В межах міста
вони поширені в південній частині міста, на підвищеній вододільній ділянці, в районі вулиць
Велігіна, Першотравнева, пров. Авіаційний.
Існуюча територія Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади складає
38402,89га.
Таблиця 7
Структура земель

Площа, га

Всього земель
у тому числі:
землі сільськогосподарського призначення

38402,89

Відсотків до
загальної
площі
100,0

32626,42

84,96
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1812,0
землі житлової та громадської забудови
0,61
землі оздоровчого призначення
землі природно-заповідного та іншого природоохоронного 45,7
призначення
81,0
землі рекреаційного призначення
2151,13
землі лісогосподарського призначення
566,68
землі водного фонду
землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони 1119,35
та іншого призначення

4,71
0,015
0,12
0,21
5,6
1,97
2,91

Джерелами забруднення ґрунтів на території міста є викиди від автотранспорту, неповне
охоплення садибної забудови господарсько-фекальною каналізацією, місця видалення відходів.
За даними Маловисківського районного управління ГУ Держпродспоживслужби в
Кіровоградській області основними джерелами забруднення ґрунтів є органічне забруднення
внаслідок антропогенної діяльності (вигрібні, компостні ями, надвірні вбиральні, стихійні
смітники) на території приватного житлового сектору міста.
Несанкціоноване розміщення твердих побутових відходів населенням у посадках,
вільних від забудови місцях, переважно в балках, є характерним для території громади.
Щорічно виділяються кошти та КП «Мала Виска МКП» проводиться ліквідація
несанкціонованих сміттєзвалищ.
Звалища промислових відходів в межах території громади відсутні.
В межах міста розташований паспортизований полігон твердих побутових відходів
призначений для захоронення промислових та твердих побутових відходів (IV клас небезпеки)
зі ступенем токсичності - мало небезпечні. Територія, що відведена під полігон складає - 2га і
знаходиться на території Маловисловської міської ОТГ, на південній межі території міста
Мала Виска. Експлуатується з 1997 року, СЗЗ 500м до сельбищної зони витримується.
Комплексне геохімічне обстеження території громади не приводилось. Дані щодо
моніторингових досліджень грунтів населених пунктів відсутні. Потенційно забрудненими
ділянками грунтів можна вважати ділянку полігону ТПВ.
Збором та вивезенням ТПВ займається КП «Мала Виска Водоканал», згідно довідки
якого, по підприємству обсяги збирання та вивезення твердих побутових відходів за період
останніх років 2018 - 2020 рр, у середньому за рік, склали 3803,53 куб.м.
Розвиток системи поводження з відходами є одним із пріоритетних завдань міської ради
в сфері охорони навколишнього природного середовища вирішення якого потребує значного
фінансування.
З метою охорони ґрунтового середовища та його раціонального використання необхідне
виконання комплексу заходів: виготовлення забезпечення дієвої схеми санітарної очистки
громади з 100%-м охопленням існуючої житлової забудови та об’єктів громадського
призначення планово-подвірною системою санітарного очищення з впровадженням
роздільного збору сміття; повне охоплення міста централізованим водопостачанням та
водовідведенням; повна ліквідація несанкціонованих звалищ сміття; рекультивація та санація
ділянок місць видалення відходів що ліквідуються.
Програмою передбачено часткову реалізацію заходів: придбання контейнерів для ТПВ
та роздільного збору вторинної сировини; реалізація проекту «Будівництво очисних споруд в
місті Мала Виска Кіровоградської області потужністю до 300 м3/добу». Повне вирішення
питання ефективного поводження з відходами громади потребує значного фінансувансового
ресурсу,якого на даний час громада не має.

4.2.5. Фізичні фактори впливу
Джерелами електромагнітного випромінювання на території міста є трансформаторна
підстанція, повітряні лінії електропередачі, базові станції мобільного зв’язку.
За даними наданими «Кіровоградобленерго» на території м. Мала Виска по вулиці
Новомиргородське шосе 1, розташована ПС «Мала Виска» напругою 35/10 кВ, яка з причин
моральної та фізичної застарілості обладнання потребує оновлення. Прояв ЕМВ відбувається в
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межах технічного відводу об’єкту та не створює впливу на житлову забудову. Від ЛЕП
напругою 35 та 10кВ з метою обмеження впливу на суміжні ділянки та об’єкти, згідно з
вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.1997р. № 209 «Про затвердження
Правил охорони електричних мереж», п.5, встановлюються охоронні зони в обидві сторони
від осі ЛЕП відповідно по 15 та 10м. З метою захисту території житлової забудови від впливу
електромагнітного випромінювання, що створюють базові станції мобільного зв’язку,
оформлюються санітарні паспорти, проводяться інструментальні дослідження рівнів густини
потоку енергії ЕМВ та за необхідності встановлюються санітарно-захисні зони та зони
обмеження забудови. Згідно ДСНіП № 239-96 зі змінами (Наказ Міністерства охорони
здоров'я від 13.03.2017р. №266) - встановлення фактів дотримання граничнодопустимих рівнів
ЕМП проводиться підприємствами, установами, закладами, що уповноважені центральним
органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я.
Джерелами акустичного забруднення території міста є автомобільний та залізничний
транспорт. На південно-західній околиці міста розташований тренувальний аеродром
Кіровоградської льотної академії, який періодично створює акустичний вплив на прилеглі
території.
Ділянкою вулично-дорожньої мережі з акустичними навантаженнями, що можуть
перевищувати граничнодопустимі рівні (ГДР) через підвищення інтенсивності транспортних
потоків, є вулиці вул. Новомиргородське шосе, Містечкова, Центральна, Велігіна, по яким
проходить траса автомобільної дороги територіального значення Т-2401 сполученням
Городище - Шпола - Новоукраїнка - Бобринець - Устинівка.
Шумове забруднення від залізниці, що перетинає місто в центральній частині з півночі
на південь, має лінійно-векторне поширення і утворює зону акустичного дискомфорту. Як
планувальне обмеження по даному фактору в проекті передбачена санітарно-захисна зона
100м (у відповідності з ДБН Б.2.2-12:2019, п.10.1.6). В межах даних параметрів рівні шуму
можуть перевищувати нормативні параметри 65 дБА. В межах нормативних параметрів СЗЗ
частково знаходиться житлова та прирівняна до неї забудова. Дані щодо моніторингових
досліджень акустичного режиму на території міста відсутні.
Функціонування тренувального аеродрому Кіровоградської ЛА НАУ на південно-західній
околиці міста створює обмеження щодо територіального розвитку міста по фактору
акустичного впливу на прилеглу територію, що має епізодичний прояв. На злітнопосадковому майданчику (ЗПМ) розміщено 4 злітно-посадкові смуги, що призначені для
здійснення польотів легких повітряних суден. За даними Кіровоградської льотної академії
Проект з визначення зон обмеження забудови із умов авіаційного шуму для злітнопосадкового майданчика (ЗПМ) відсутній. Дослідження рівнів звуку на прилеглих до ЗПМ
територіях не проводились. За відсутності спеціальної документації щодо визначення зон
обмеження забудови із умов авіаційного шуму для злітно-посадкового майданчика
Кіровоградської ЛА НАУ, параметри зон обмеження забудови із умов авіаційного шуму (зона
”Г”) в даному проекті визначені як для аеродромів призначених для експлуатації легких
повітряних суден, в тому числі спортивної авіації, в розмірах бокового віддалення від ЗПМ
300м та торцевого віддалення 1000м, згідно п. 14.11.7, ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та
забудова територій». Зона акустичного впливу, з рівнями звуку що можуть перевищувати
граничнодопустимі рівні, поширюється переважно на виробничо-комунальну зону міста та

4.2.6. Рослинний та тваринний світ, біорізноманіття, ландшафт
Територія Маловисківської громади розташована в південній частині лісостепової зони
(Південна лісостепова область Придніпровської височини). В напрямку з південного сходу на
північний захід територію перетинає р. Мала Вись.
На даній території переважають типові лісостепові ландшафти в поєднанні шіроколистянолісових і лучно-степових, на яких помітне місце займають яружно-балкові комплекси, де
місцями ще збереглася трав’яниста та чагарникова степова рослинність, з осередками лісових
комплексів. Це території розчленованих лесових рівнин з чорноземами типовими
середньогумусними, з грабовими дібровами, з долинами, врізаними до кристалічних порід.
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Рослинний світ Маловисківщини незважаючи на антропогенний вплив людини на нього, є і
нині цікавим та різноманітним. Природна степова рослинність, й нині багата та різноманітна,
збереглася на схилах річкових долин та балок, на узліссях. Досить добре збереглася лучна та
болотна рослинність в заплавах річок. В степах району переважають багаторічні трав’янисті
рослини, насамперед, злаки. Степи переважно лучні (в травостої їх найбільшу роль відіграють
келерія гребінчаста, пирій середній, тонконіг вузьколистий), а на найбільш сухих та
освітлених місцях формуються угруповання ковили.
Тваринний світ району є відносно багатим, представлений численною групою ссавців. Дикі
тварини розподіляються по території району нерівномірно. Мисливські угіддя представлено
«Маловисківським Українським товариством мисливства та рибалок» і «ДП «Оникіївське
лісове господарство». Фауна району представлена такими основними мисливськими видами,
як кабан, козуля, заєць - русак, лисиця, водоплавними птахами та інші. З метою збереження
існуючих природних комплексів охорони біорізноманіття в області розроблена Регіональна
схема екологічної мережі Кіровоградської області, яка затверджена рішенням Кіровоградської
обласної ради від 23 червня 2017 року. Складовими елементами регіональної схеми екомережі
області є регіональні центри біологічного різноманіття та екологічні коридори.
Відповідно до Регіональної схеми найближчими до міста елементами екологічної мережі
області є Войківський регіональний центр біологічного різноманіття та екологічний коридор,
що проходить неподалік північно-західної околиці міста Мала Виска.
Войківський регіональний центр біологічного різноманіття біотичного типу знаходиться в
північній частині області в околицях сіл Войнівка, Комсомольське (Заповідне)
Маловисківської ТГ Новоукраїнського
району. Він має неправильно овальні обриси
зовнішнього контуру, кластерну внутрішню структуру і є середнім за розмірами.
На даній території переважають типові лісостепові ландшафти, на яких помітне місце
займають яружно-балкові комплекси.
Лісові біогеоценози представлені тут байрачними насадженнями, котрі розміщені по верхів’ях
та на схилах балок. Важлива екологічна роль цих насаджень полягає не тільки у захисті
ґрунтів від водної ерозії, покращанні кліматичних умов на прилеглих територіях, завдяки
підвищенню відносної вологості повітря та вирівнювання добових і сезонних коливань
температури. За формою вони є складними багатоярусними насадженнями, а за складом
мішаними. Головними породами в місцевих лісах є дуб черешковий, ясен звичайний, в’яз
гладенький, клен гостролистий. З супутніх деревних порід цих насаджень слід вказати липу
дрібнолисту, клена польового, клена ясенелистого, черешню, граба звичайного, грушу
звичайну. Окрім них в лісах зростають робінія несправжня акація, в’яз корковий, в’яз
граболистий, горобина звичайна, береза бородавчаста, тополя чорна, тополя тремтяча, клен
сріблястий, гледичія триколючкова та деякі інші.
Вказані деревостани окрім виконання водозахисних і водорегулюючих функцій, є осередками
біологічного різноманіття, де зосереджується велика кількість рослинних та тваринних
організмів самих різних систематичних груп і рівня розвитку - починаючи з найпростіших і
закінчуючи ссавцями. Зокрема тут виявлені такі земноводні як ропуха сіра, ропуха зелена,
жаба трав’яна, кумка червоночерева, часничниця звичайна, рахкавка звичайна, тритон
звичайний та деякі інші. З плазунів на даній території зустрічаються ящірка прудка, вуж
звичайний, черепаха болотна. Останні два види найбільш чисельні у водно-болотних біотопах.
Практично всі вони занесені до охоронного списку Бернської конвенції (1979).
З рідкісних видів тварин, котрі занесені до Червоної книги України (1994) у місцевих лісах
зустрічаються великий дубовий вусач західний, жук-олень, павиноочко мале, красотіл
пахучий, борсук звичайний.
Войківський регіональний центр біологічного різноманіття сполучається з іншими
складовими регіональної екомережі області двома екологічними коридорами, один з яких
проходить неподалік північно-західної околиці міста Мала Виска. Зокрема, екокоридором, що
поєднує з Лозоватським центром, який розташований на півдні, який базується на яружно балковій системі і долині невеликого струмка з прилеглими до нього схилами, на яких
місцями ще збереглася природна рослинність.
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Природні ландшафти на урбанізованих територіях неминуче зазнають змін в тій чи іншій мірі.
На території міста сформувався певний тип ландшафту, представлений відповідним складом
природних, напівприродних та штучних екосистем. Найбільш природні ландшафти і близькі
до них за сучасним станом території збереглися на прибережних заплавних ділянках ріки
Мала Вись та її приток, ділянки зелених насаджень загального користування. До
напівприродного стану можна віднести ділянки садибної забудови, для яких характерний
найменший коефіцієнт антропогенного навантаження. Найбільшої антропогенної
трансформації зазнали ділянки видобування надр, що відбувалось у середині 20-го сторіччя в
південно-західній частині міста, на яких частково утворились за багато років штучні
екосистеми, з трав’яною та чагарниковою рослинністю.
В межах громади зелені насадження є найважливішим елементом містобудування, фактор, що
має велике значення в санітарно-гігієнічному, архітектурно-планувальному і соціальному
відношенні. Розвиток зеленого господарства міста та сіл громади відбувається переважно за
рахунок підтримання існуючих об’єктів зеленого господарства, проведення робіт по
озелененню парків та клумб. Важливим питанням є забезпечення догляду зелених насаджень
на прибудинкових територіях житлових масивів, впродовж вулиць і доріг міста, створення
ландшафтно-рекреаційних зон.

4.2.7. Соціально-економічне становище та перспективи його розвитку
Маловисківська громада характеризується помірно достатнім рівнем соціальної сфери.
Порівнянням рівня обслуговування з нормативними показниками виявлене, що мережа
установ обслуговування достатньо розвинена та здебільшого задовольняє потреби населення в
необхідних послугах, однак їх розташування не завжди враховує максимально допустимі
радіуси обслуговування: недостатня кількість закладів дошкільної освіти (52,9% від
нормативних показників); закладів культури та дозвілля (34,0%). Показники значно вищі за
нормативні має мережа підприємств торгівлі та громадського харчування, закладів загальної
середньої освіти.
Заклади охорони здоров'я представлені КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги",
КНП «Маловисківська лікарня» на 165 ліжок, поліклінікою на 500 відвідувань за зміну,
відділенням швидкої медичної допомоги (2 автомобілі).
Соціально-економічні проблеми та ризики:
- недостатня кількість місць прикладання праці;
- вузький спектр виробничої діяльності;
- на початковій стадії розвиток інфраструктури для туризму;
- не достатньо задовільний стан дорожнього покриття вулиць міста;
- експлуатаційна зношеність міських інженерних мереж .
Маловисківська ТГ у порівнянні з іншими, однаковими за величиною громадами країни, має
функціональні особливості, що формують підґрунтя для подальшого соціально-економічного
розвитку:
- сприятливе економіко-географічне положення: через центр громади м. Мала Виска
проходить траса автомобільної дороги територіального значення Т-2401 сполученням
Городище - Шпола - Новоукраїнка - Бобринець - Устинівка; неподалік від міста проходить
міжнародна автомобільна дорога державного значення М-12 сполученням Стрий - Тернопіль Кропивницький - Знам’янка;
- розвинуте сільське господарство, що сприяє розвитку переробної промисловості;
- значний природний потенціал та потенціал для розвитку різних форм туризму;
- наявність досвіду співпраці з міжнародними партнерами.
Згідно Схеми планування території Кіровоградської області («Діпромісто», 2011 р.) м. Мала
Виска розглядається, як регіон активного розвитку сільського господарства які
стимулюватимуть розвиток інших галузей економіки.
Стратегічною ціллю розвитку господарського комплексу громади є розвиток туризму.
Відновлення пам’яті про видатні історичні події та відпрацювання на їх основі рушія для
розвитку нішового туризму, може стати значним джерелом прибутків. Програмою
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передбачається створення «знакових» туристичних об'єктів
ремонту даху будівлі маєтку поміщиків Кудашевих».

«Проведення капітального

4.2.8. Охорона здоров’я населення
На території громади продовжується робота щодо реформування галузі охорони здоров'я
в умовах запровадженого карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби ССУІВ-19.
Забезпечено функціонування закладів охорони здоров’я: комунального некомерційного
підприємства “Маловисківська лікарня”, комунального некомерційного підприємства "Центр
первинної медико-санітарної допомоги", шість фельдшерсько-акушерських пунктів, Станція
переливання крові.
КНП «Маловисківська лікарня» надає медичну допомогу населенню на 165 ліжок з
поліклінікою на 349 відвідувань в день. Забезпеченість ліжками в цілому складає - 40,1%.
Щодо загальних показників захворюваності і поширеності залишаються високими
показники серед дорослого населення. Станом на 1 липня 2021 року по причинах смертей на
першому місці знаходяться хвороби системи кровообігу (серцево-судинні захворювання), а
це становить - 58,6%, хвороби органів дихання займають - 15,5%, онкозахворювання - 12,6%,
травми та отруєння - 1,7%. На 100,0 тис. населення смертність від серцево-судинних
захворювань - 486,3 (2020 рік - 490,5), захворювання органів дихання - 128,9 (2020 рік 11,9),
онкозахворювання - 104,6 (2020 рік - 116,7), травм та отруєнь - 14,6 (2020 рік - 54,8). Питома
вага злоякісних новоутворень виявлених вперше (ІІІ - ІУ стадія) складає відповідно 6,5% 14,7%.
З метою раннього виявлення туберкульозу забезпечено флюорографічне обстеження
населення, що на 1,0 тис. населення складає 277,8.
Вжито заходи щодо поліпшення стану надання медичної допомоги хворим на ниркову
недостатність. Проводиться процедура гемодіалізу 23 особам. Проведено 1590 сеансів.
Забезпечено інсуліном 180 осіб хворих на цукровий діабет.
Проводились роботи щодо поліпшення матеріально-технічної бази лікарні: за рахунок
різних джерел фінансування закуплено медичне, технологічне обладнання; проведено
ремонтні роботи приміщень лікарні.
Основними проблемами є забезпеченість кадрами відповідного кваліфікаційного рівня;
обмеженість фінансування на медикаментозне та матеріально-технічне забезпечення;
забезпеченість санітарним транспортом; низький рівень соціальної захищеності медичних
працівників; високий рівень зайнятості медичних посад особами пенсійного віку; високий
рівень захворюваності на злоякісні захворювання, розповсюдження ВІЛ/СНІДу; високий
рівень смертності від хвороби системи кровообігу.
У 2022 році головною метою є поліпшення доступності, якості та ефективності надання
медичної допомоги усім верствам населення шляхом поліпшення матеріально - технічної
бази.
Основні завдання: реалізація заходів щодо залучення та закріплення молодих
спеціалістів - лікарів для роботи в лікарні, створення умов для праці та проживання молодих
спеціалістів; профілактика, раннє виявлення та ефективне лікування хвороб (системи
кровообігу, онкологічних захворювань, цукрового діабету); сповільнення епідемії
туберкульозу та поширення ВІЛ-інфекції; поліпшення матеріально - технічної бази лікарні;
проведення капітальних та поточних ремонтів; забезпечення санітарним транспортом.
Наявні заклади з надання медичної допомоги населенню на території Маловисківської
міської територіальної громади, їх оснащеність медичним обладнанням і технікою
створюють потенційні умови для поліпшення якості надання медичних послуг, збереження
стану здоров’я населення.

5. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та
стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу
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СЕО охоплює аналіз ймовірного впливу на стан довкілля, умови життєдіяльності та
здоров’я населення Маловисківської міської територіальної громади в результаті реалізації
Програми соціального і економічного розвитку Маловисківської міської територіальної
громади на 2022 рік, яка відображає проекти та заходи передбачені Стратегією розвитку
Маловисківської міської територіальної громади та відповідно і завдання Програми
соціального і економічного розвитку Маловисківської міської територіальної громади на
2022 рік.
SWOT-аналіз екологічної ситуації на території Маловисківської ТГ
Аналіз поточного стану навколишнього середовища, в тому числі здоров'я населення,
дозволив виявити основні соціально-економічні та екологічні проблеми, що уповільнюють
розвиток Маловисківської міської територіальної громади.
Для визначення найгостріших проблем та реальних можливих шляхів їх вирішення на рівні
місцевої влади проведено SWOT-аналіз. SWOT-матриця дозволяє виявити взаємозв’язки
між "внутрішніми" (сильні та слабкі сторони) та "зовнішніми" (можливості та загрози)
факторами, що мають стратегічне значення для громади.
Таблиця 8
Сильні сторони
Слабкі сторони
1. Недостатність забезпечення
1. Зручне географічне розташування у
центрі Кіровоградської області, в центрі місцевими водними ресурсами
України
та
розвинене
транспортнологістичне сполучення
2. Одні з найбільших площ родючих
2. Забруднення поверхневих і підземних
земель
вод, цвітіння води у річках та ставках
3. Наявність унікальних обєктів
3. Забруднення атмосферного повітря
викидами автотранспорту
природно-рекреаційного значення,
об'єктів туризму
4. Наявність потенційно вільних
4. Обмеженість об'єктів туристичної
територій для розвитку рекреації
інфраструктури
(готелів,
об’єктів
придорожнього сервісу тощо) та послуг для
їх клієнтів
5. Недостатній рівень забезпеченості
населених пунктів області
централізованим водопостачанням та
не відповідність джерел питного
водопостачання санітарним нормам
6. Неналежний технічний стан більшості
об’єктів дорожньої інфраструктури

Таблиця 9
Можливості
1. Забезпечення споживачів громади
питною водою нормативної якості

Загрози
1. Складна демографічна ситуація.
Зростання рівня захворюваності у
населення внаслідок забруднення
довкілля
2. Проведення робіт з очистки джерел 2. Висока розораність сільськогосподарських
водопостачання питної води
угідь, що призводить до деградації земель та
створює загрозу екологічній безпеці
громади
3. Впровадження комплексного плану 3 . Забруднення водних обєктів скидами
поводження з відходами
забруднюючих речовин зі зворотними
водами підприємств житлово-комунального
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4. Використання альтернативних джерел
енергії. Збільшення частки
використання енергії, що виробляється з
відновлювальних джерел та інших
альтернативних видів палива

5. Зростання популярності сільського
зеленого туризму, об’єктів культурної і
архітектурної спадщини серед населення
області,України та іноземних туристів
6. Залучення коштів державного
бюджету, грантових коштів на
реалізацію проектів розвитку

7. Проведення моніторингу якості
води
для
задоволення
питних
господарськопобутових потреб населення

господарства
4. Замулення річок, ставків, що призводить
до підняття рівня грунтових вод та як
наслідок - матеріальних збитків, виникнення
соціальної напруги у місцях проживання
людей, де мають місце процеси підтоплення
поверхневими та підземними грунтовими
водами
5. Відсутність сучасної комплексної системи
поводження з твердими побутовими
відходами, накопичення великої їх
кількості у місцях видалення відходів
6. Зростання кількості аварійних
ситуацій через значний ступінь зносу
основних засобів об’єктів інфраструктури у
галузі житловокомунального господарства, у
першу чергу систем водопостачання і
водовідведення
7. Низький рівень обізнаності
і населення щодо цінності територій та
об’єктів природно-заповідного фонду та
стану довкілля

Виявлені при проведенні SWOT-аналізу слабкості, можливості і загрози можуть бути
використані при прийнятті стратегічних, коротко- та довгострокових управлінських рішень.
На основі здійсненого аналізу поточного стану довкілля Маловисківської міської
територіальної громади, у тому числі здоров'я населення (атмосферне повітря, водні та
земельні ресурси, грунти, кліматичні фактори, рівня забруднення довкілля та здоров'я
населення) та SWOT-аналізу сукупний вплив від реалізації Програми є екологічно
допустимим.
Виконання заходів Програми, буде спрямовано на виконання екологічних індикаторів та
передбачє реалізацію заходів, спрямованих на покращення енергопостачання та розвиток
альтернативної енергетики, створення комплексної системи поводження з твердими
побутовими відходами, раціональне використання водних ресурсів, зменшення забруднення
навколишнього середовища стічними водами, розширення територій та об'єктів
рекреаційного призначення, буде мати незначний вплив на стан довкілля.

6. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я
населення, які стосуються Програми
Під час розробки звіту про стратегічну екологічну оцінку були визначені основні проблеми
для навколишнього середовища та охорони здоров'я населення, надані характеристики даних
впливів, проаналізовані їх територіальні аспекти.
До екологічних проблем, що стосуються документу державного планування вирішення яких в
певній мірі може бути запроваджене в Програмі відносяться наступні:
1. На стан атмосферного повітря впливають викиди від стаціонарних і пересувних джерел, що
є одним із чинників що провокують захворювання органів дихання людини.
Підприємства міста, згідно з класифікацією ДСП №173, відноситься переважно до IV та V
класів шкідливості, що мають нормативні параметри СЗЗ відповідно 100 та 50м.Підприємства
харчової та сільськогосподарської промисловості, транспортні та інші підприємства
відносяться до V класу шкідливості з СЗЗ 50 метрів. Робота частини підприємств в останні
роки характеризується неповним завантаженням виробничих потужностей, неритмічністю
роботи та припиненням роботи окремих підприємств.
25

На всій території громади найбільш шкідливими є системи опалення приватних
домогосподарств та індивідуальні котельні суб’єктів господарювання, що використовують
тверді види палива, місця спалювання сухої рослинності.
До пересувних джерел забруднення атмосферного повітря, що здійснюють найбільший внесок
шкідливих речовин у повітря та мають потенційний вплив на здоров’я населення, відноситься
автомобільний транспорт.
2. Негативні тенденції у демографічному розвитку Маловисківської міської триторіальної
громади. Зокрема, через низькі темпи народжуваності посилюється старіння населення;
збільшується навантаження особами старше працездатного віку на працездатний вік, що
загострює проблеми трудових ресурсів та соціального забезпечення населення;
- недостатній розвиток перспективних невиробничих видів економічної діяльності: курортнорекреаційного господарства, фінансової сфери, ринкової інфраструктури та інших;
- відсталість структури господарського комплексу громади, зокрема домінування
сировинноємних галузей, що зумовлює несприятливу екологічну ситуацію, а також незначна,
у тому числі через невисокий науково-технічний потенціал, частка інноваційноємних
виробництв. Проте на даний час відбувається поступове заміщення колишніх екофобних
підприємств об’єктами сонячної енергетики та інше.
3. Стан поверхневих вод обумовлений загальним поверхневим стоком, що формується на
міській території та присадибних ділянках, розташованих в межах водозбірної площі басейну
р. Мала Вись, зношеністю системи каналізаційної мережі, незначним відсотком охоплення .
Відсутність мереж дощової каналізації з очисними спорудами у місцях випуску негативно
впливає на стан поверхневих водойм, та створює ризики для здоров'я населення в місцях
водокористування. Відсутність встановлених прибережних захисних смуг водойм на території
міста з винесенням їх меж в натурі та недотримання режиму господарської діяльності в їх
межах негативно впливає на санітарно-гігієнічний стан водойм та прибережних ділянок.
Значний відсоток ветхої та аварійної водопровідної мережі (76%), що призводить до
нераціонального використання водних ресурсів.
4. Серед ризиків впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного
планування, можна віднести: неповне охоплення населення системою централізованого
водопостачання, лише 63 %, (частина населення користується водою з децентралізованих
джерел постачання, які не мають систематичного моніторингу контролю якості води).
5. Територія міста розташована в умовах середньої складності інженерно-геологічних умов
для освоєння. Основними факторами, що ускладнюють господарське використання територій,
будівництво та експлуатацію будівель і споруд, є умови рельєфу, ерозійні процеси, затоплення
паводковими водами і підтоплення заплавних територій, наявність 29 порушених ділянок. Всі
ці фактори мають локальний прояв і потребують при освоєнні проведення заходів з
інженерної підготовки та захисту території різного ступеню складності.
6. Що стосується територій з природоохоронним статусом слід зазначити, що за даними
Департаменту екології, природних ресурсів та паливно-енергетичного комплексу
Кіровоградської ОДА на території та поблизу м. Мала Виска, об’єкти природно-заповідного
фонду відсутні.
Для невідкладного вирішення екологічних проблем необхідна широкомасштабна система
комплексних заходів економічного, соціально-політичного, технологічного та культурного
характеру. Їх продуктивному вирішенню та піднесенню ефективності управління
природоохоронною справою на державному та регіональному рівнях у найближчій
перспективі сприятиме забезпечення виконання заходів, передбачених державними,
обласними та цільовими програмами громади щодо охорони та відтворення довкілля, у першу
чергу:
Стратегією розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки;
Програмою розвитку комунального підприємства Мала Виска ВОДОКАНАЛ на 2021- 2023
роки;
Програмою розвитку комунального підприємства Мала Виска МКП на 2021-2023 роки;
Комплексною Програмою розвитку культури, краєзнавства та туризму у Маловисківській
міській об’єднаній територіальній громаді на 2021 - 2023 роки та іншими.
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7. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із
запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на
міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються Програми.
В розділі висвітлюється інформація про різноманітні стратегії, плани і програми, що діють
на національному, регіональному та місцевому рівнях, які в тій чи іншій мірі визначають
передумови для прийняття проектних рішень в даному проєкті Програми. Головні стратегічні
державні документи, що мають відношення до проекту Програми соціального і економічного
розвитку Маловиківської міської територіальної громади на 2022 рік перераховані нижче:
закони України: "Про стратегічну екологічну оцінку"; "Про охорону навколишнього
природного середовища"; "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики
України на період до 2030 року"; "Про ратифікацію Рамкової конвенції ООН про зміну
клімату"; "Про ратифікацію Кіотського протоколу до Рамкової Конвенції Організації
Об'єднаних Націй про зміну клімату"; "Про ратифікацію Паризької угоди"; "Про природнозаповідний фонд"; "Про охорону культурної спадщини"; "Про охорону археологічної
спадщини"; "Про охорону атмосферного повітря"; "Про відходи"; "Про надра"; "Про питну
воду та питне водопостачання"; "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного
благополуччя населення"; "Про екологічний аудит"; "Про рослинний світ"; "Про тваринний
світ"; "Про регулювання містобудівної діяльності"; "Про основи містобудування"; "Про
інвестиційну діяльність";
Указ Президента України "Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року" (№
722/2019);
Цілі сталого розвитку: Україна-2030 (Ціль 13. "Пом’якшення наслідків зміни клімату");
Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі
(Закон України № 436/96-ВР (436/96-ВР) від 29 жовтня 1996 року);
Національний план дій управління відходами до 2030 року, затверджений Кабінетом Міністрів
України 20 лютого 2019 року;
Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затверджена постановою
Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року №695;
постанови Кабінету Міністрів України від: 11 вересня 1996 року № 1100 "Про Порядок
розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих
речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується" (із змінами); 78
Стратегія розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки (далі - Стартегія - 2027),
План заходів на 2021-2023 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на
2021-2027 роки, затверджених рішенням обласної ради від 12 березня 2020 року № 743
Положення Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затверджене
постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року № 695,
Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки, затверджено
постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року № 671
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 .
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 нормативноправових актів:
Програма розвитку комунального підприємства Мала Виска ВОДОКАНАЛ на 2021- 2023
роки;
Програма розвитку комунального підприємства Мала Виска МКП на 2021-2023 роки;
Комплексна Програма розвитку культури, краєзнавства та туризму у Маловисківській
міській об’єднаній територіальній громаді на 2021 - 2023 роки
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та іншими.
При проведенні СЕО проєкту Програми соціального і економічного розвитку
Маловисківської міської територіальної громади на 2022 рік розглядались можливі шляхи
вирішення екологічних проблем громади, що забезпечать досягнення цілей державної
екологічної політики.
Таблиця 10
Цілі
Екологічні
Врахування
екологічної Шляхи вирішення
в Програмі
проблеми
політики
- скорочення викидів в атмосферне повітря
від автотранспорту;
Забруднення
чисте
- збільшення використання відновлювальатмосферного
атмосферне
Враховано
них джерел енергії;
повітря
повітря
- підвищення
екологічної
культури
і управління
- збільшення
доступу
населення
до
централізованих систем водовідведення;
Забруднення
якісні водні - зменшення скидів забруднених стічних
Враховано
ресурси
вод у водні об’єкти;
вод
- підвищення екологічної культури і
управління
- ліквідація несанкціонованих звалищ;
- впровадження роздільного збору відходів;
- оновлення спецтехніки з вивозу побутових
Накопичення
запровадження
відходів;
твердих
системи
побутових та
- проведення реконструкції полігону;
Враховано
управління
промислових
підвищення
обізнаності
мешканців
відходами
відходів
громади щодо належного поводження з
відходами,
підвищення
екологічної
культури і управління
невиснажені
Забруднення
родючі
- підвищення екологічної культури і Враховано
ґрунтів
ґрунти
управління
- збереження та збільшення площ земель
Зменшення
природно-заповідного фонду та площ
відновлене
біологічного
територій
національної
екологічної
біологічне та
та
Враховано
ландшафтне
мережі;
ландшафтного
різноманіття - підвищення екологічної культури і
різноманіття
управління

8. Опис наслідків проєктних рішень Програми для довкілля, а також для
здоров’я населення,у тому числі позитивних і негативних наслідків
Програма соціального і економічного розвитку Маловисківської міської територіальної
громади на 2022 рік розроблена на короткострокову перспективу, визначає пріоритетні
напрями соціального і економічного розвитку, враховує екологічні завдання в інтересах
ефективного, стабільного соціально-економічного розвитку громади та підвищення якості
життя населення. Реалізація заходів Програми при існуючому стані дозволяє покращити
соціально-економічні умови життя і діяльності Маловисківської міської територіальної
громади.
У цьому розділі наведений короткий огляд оцінки ризиків та потенційних впливів на
навколишнє середовище.
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Згідно з "Методичними рекомендаціями із здійснення стратегічної екологічної оцінки
документів державного планування»", затвердженими Наказом Міністерства екології та
природних ресурсів України від 10.08.201 N 0 296) наслідки для довкілля, у тому числі для
здоров'я населення - будь-які ймовірні наслідки для флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту,
клімату, повітря, води, ландшафту (включаючи техногенного), природних територій та
об'єктів, безпеки життєдіяльності населення та його здоров'я, матеріальних активів, об'єктів
культурної спадщини та взаємодія цих факторів.
Згідно статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" для проєктних об'єктів є
обов’язковим подальше здійснення оцінки впливу на довкілля у процесі прийняття рішень про
провадження планованої діяльності.
За походженням екологічний вплив може бути первинним, тобто безпосередньо пов’язаним з
впливом розміщення існуючих і проєктних об’єктів на екосистему (забруднення атмосфери
при будівництві та експлуатації) і вторинним, що є наслідком первинних змін в екосистемі
(можливе збільшення бронхо-легеневих захворювань серед населення внаслідок забруднення
атмосфери).
Під кумулятивним впливом розуміється сукупність впливів від реалізації планованої
діяльності та інших, що існують або плануються в найближчому майбутньому видів
антропогенної діяльності, які можуть призвести до значних негативних або позитивних
впливів на навколишнє середовище або соціально-економічні умови. Кумулятивні ефекти
можуть виникати з незначних за своїми окремими діями факторів, які впливають одночасно
протягом тривалого періоду часу поступово накопичуючись, підсумовуючись можуть
викликати значні наслідки. Акумуляція впливів відбувається в тому випадку, коли
антропогенний вплив або інші фізичні або хімічні впливи на екосистему протягом часу
перевершують її можливість їх асиміляції або трансформації.
При дотриманні та виконанні всіх передбачених комплексних захисних і охоронних заходів,
що відповідають діючим нормативним вимогам, можливість виникнення кумулятивного
впливу, який супроводжуються негативними екологічними наслідками та понаднормативними
викидами в атмосферне повітря забруднюючих речовин не передбачається. Детальна оцінка
кумулятивного впливу буде можлива в процесі експлуатації існуючих та проєктних об’єктів з
урахуванням даних моніторингу навколишнього середовища та проведення відповідних
розрахунків. Змін клімату і мікроклімату в результаті планованої діяльності не очікується.
Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів планованої
діяльності на навколишнє середовище, відсутні.
Потужний потенціал озеленених територій в межах населеного пункту, дотримання
упорядкування цих територій є компенсаційним заходом щодо наслідків будь-яких впливі на
оточуюче середовище.
Ймовірні наслідки для довкілля від реалізації Програми визначалися відповідно до
контрольного переліку, наведеного в таблиці
Таблиця 11
Негативний
вплив
Чи може реалізація Програми спричинити:
Гак

Й м ові
рно

П о м ’я к ш е н 
ня
Ні

іс н у ю ч о ї

с и т у а ц ії

Повітря
1
2
3

Збільшення викидів забруднюючих речовин
від стаціонарних джерел
Збільшення викидів забруднюючих речовин
від пересувних джерел
Погіршення якості атмосферного повітря

•

+

•

+

•

+
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Негативний
вплив
Чи може реалізація Програми спричинити:
Гак

Й м ові
рно

Ні

4

Появу джерел неприємних запахів

•

5

Зміни повітряних потоків, вологості, температури або
ж будь-які локальні чи регіональні зміни клімату

•

Пом’якшен
ня існуючої
ситуації

Водні ресурси
б

Збільшення обсягів скидів у поверхневі води

Будь-які зміни якості поверхневих вод (зокрема таких
показників, як температура, розчинений кисень,
прозорість, але не обмежуючись ними)
Значне
зменшення
кількості
вод,
що
8
використовуються для водопостачання населенню
Збільшення навантаження на каналізаційні системи та
9
погіршення якості очистки стічних вод
Відходи
Збільшення
кількості
утворюваних
твердих
10
побутових відходів
7

•
•

•

+

•

+

•

+

Земельні ресурси
11

Порушення, переміщення, ущільнення ґрунтового
шару

•

12 Будь-яке посилення вітрової або водної ерозії ґрунтів

•

13

Зміни в топографії або в характеристиках рельєфу

•

14

Суттєві зміни в структурі земельного фонду, чинній
або планованій практиці використання земель

•

Біорізноманіття та рекреаційні зони
Негативний вплив на об’єкти природно-заповідного
фонду (зменшення площ, початок небезпечної
15
діяльності у безпосередній близькості або на їх
території тощо)
Зміни у кількості видів рослин або тварин, їхній
1б
чисельності або територіальному представництві
17

Порушення або деградацію середовищ існування
диких видів тварин

Будь-який вплив на кількість і якість наявних
рекреаційних можливостей
Будь-який вплив на наявні об’єкти історико19
культурної спадщини
Інші негативні впливи на естетичні показники
об’єктів довкілля (перепони для публічного огляду
мальовничих
краєвидів,
появу
естетично
20
неприйнятних місць,
руйнування пам’ятників
природи тощо)
18

•

+

•

+

•
•

+

•

+

•

+
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Негативний
вплив
Гак Ймові Ні
рно

Чи може реалізація Програми спричинити:

Пом’якшен
ня існуючої
ситуації

Населення та інфраструктура
Зміни в локалізації, розміщенні, щільності та
21 зростанні кількості населення будь-якої території
громади
Вплив на нинішній стан забезпечення житлом або
22
виникнення нових потреб у житлі
для

•

•

23

Необхідність проведення ремонтів об’єктів
забезпечення транспортних сполучень

24

Потреби в нових або суттєвий вплив на наявні
комунальні послуги

•

+

25

Появу будь-яких реальних або потенційних загроз
для здоров’я людей

•

+

+

•

Екологічне управління та моніторинг
Послаблення правових і економічних механізмів
контролю в галузі екологічної безпеки
Стимулювання розвитку екологічно небезпечних
27
галузей виробництва
26

•
•

Інше
28 Суттєве вилучення будь-якого невідновного ресурсу
29

Збільшення споживання значних обсягів палива або
енергії

30 Суттєве порушення якості природного середовища
Появу можливостей досягнення короткотермінових
цілей,
які
ускладнюватимуть
досягнення
довготривалих цілей у майбутньому
Впливи на довкілля або здоров’я людей, які самі по
собі будуть незначними, але у сукупності викличуть
32 значний негативний екологічний ефект, що матиме
значний негативний прямий або опосередкований
вплив на добробут людей
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•
•

+

•

+

•

•

8.1. Оцінка ключових наслідків для довкілля, в тому числі для здоров’я
населення
На основі експертних оцінок, представлених в таблиці, можна зробити наступні висновки
щодо ймовірного впливу Програми на довкілля:
Вплив на атмосферне повітря. В результаті реалізації Програми не передбачається
збільшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та погіршення його стану.
Можливе, навіть, зменшення викидів забруднюючих речовин від пересувних джерел і
покращення якості атмосферного повітря внаслідок розбудови і модернізації транспортної
інфраструктури.
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Вплив на водні ресурси. Програма не передбачає створення підприємств, діяльність
яких призведе до збільшення обсягів скидів забруднених вод у поверхневі води.
Тому, реалізація Програми не має призвести до погіршення стану водних ресурсів.
Разом з тим, Програмою передбачено заходи,відповідно до операційної цілі 3, стратегічної
цілі 5 Страткгії розвитку Маловисківської ТГ «Вдосконалення надання публічних послуг
та розвиток інфраструктури», які передбачають реконструкцію водопровідних мереж
вулиць міста Мала Виска, с. Заповідне(Комсомольське) та с.Вишневе (Ульяновка),
Маловисківського району , Кіровоградської області (коригування); реалізацію проекту
«Будівництво очисних споруд в місті Мала Виска Кіровоградської області потужністю до
300 м3/добу»
Відходи. Реалізація цілі 5 Стратегії має сприяти зменшенню обсягів утворення ТПВ
шляхом формування сучасної та ефективної політики поводження з ТПВ, Програмою
передбачено придбання контейнерів для ТПВ та роздільного збору вторинної сировини;
введення в експлуатацію спецтехніки-сміттєвоза КП «Мала Виска водоканал»
Вплив на земельні ресурси. Внаслідок реалізації Програми не передбачається змін у
топографії або в характеристиках рельєфу.
Вплив на біорізноманіття та рекреаційні зони. В Програмі не передбачається
реалізація завдань, які можуть призвести до негативного впливу на біорізноманіття.
Натомість заходи, щодо озеленення парків та рекреаційних зон громади, зокрема в ході
реалізації проєкту «Облаштування туристичного об’єкту -українського етно-дворику у стилі
кінця ХУШ-початку XIX століття» передбачають озеленення новоствореної зони
відпочинку. Виконання цих цілей має сприяти зростанню кількості та якості наявних
рекреаційних можливостей та створенню нових «зелених зон».
Вплив на культурну спадщину. Реалізація Програми не має призводити до
негативного впливу на наявні об’єкти історико-культурної спадщини. Натомість досягнення
стратегічної цілі 4 Підтримка нішового туризму на основі історичних традицій та
реалізація проєкту «Капітальний ремонт даху будівлі
колишнього маєтку поміщиків
Кудашевих з виготовленням проектно-кошторисної документації» має сприяти збереженню
культурної спадщини.
Вплив на населення та інфраструктуру. Програма не передбачає появу нових
ризиків для здоров’я населення Маловисківської міської територіальної громади. Натомість
реалізація
заходів,
щодо
реконструкції
водопровідних
мереж,
дорожної
інфраструктури,втановлення та модернізація вуличного освітлення на території населених
пунктів громади може сприяти підвищенню якості та тривалості життя мешканців.
Екологічне управління, моніторинг. Програма не передбачає послаблення правових
і економічних механізмів контролю в галузі екологічної безпеки, натомість передбачає
підвищення енергоефективності управління міським господарством.
Кумулятивний вплив. Ймовірність того, що реалізація Програми призведе до таких
можливих впливів на довкілля або здоров’я людей, які самі по собі будуть незначними, але у
сукупності матимуть значний сумарний (кумулятивний) вплив на довкілля, є незначною.

8.2. Висновки з результатів оцінки
З боку соціально-економічних умов збереження діяльності і при реалізації Програми
соціального і економічного розвитку Маловисківської міської територіальної громади на
2022рік буде мати позитивний наслідок планованої діяльності, так як це забезпечить сталий
показник забезпеченості роботою працездатного населення та збільшить кількість робочих
місць, дасть можливість наповнювати місцеві бюджети за рахунок відповідних податків.
При виконанні підготовчих та будівельних робіт вплив на навколишнє середовище на
атмосферне повітря матиме короткочасний та локальний характер (тимчасові наслідки для
довкілля), викиди здійснюватимуться при роботі ДВЗ будівельних машин та механізмів.
Значного негативного впливу під час планованої діяльності на довкілля та здоров’я населення
не передбачається.
Таким чином, реалізація Програм соціального і економічного розвитку Маловискіської
міської територіальної громади на 2022 рік не має супроводжуватися появою нових
32

негативних наслідків для довкілля. Разом з тим, реалізація багатьох оперативних цілей
Стратегії та заходів передбачених Програмою може призвести до покращення екологічної
ситуації в територіальній громаді.

9. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та
пом’якшення негативних наслідків виконання Програми
На основі аналізів, представлених у попередніх розділах, та з метою сприяння
досягненню цілей екологічної політики, встановлених на національному та місцевому рівнях,
запропоновано ряд заходів для пом'якшення виявлених потенційних негативних наслідків
для навколишнього середовища та здоров'я населення, що випливають з реалізації Програми
соціального і економічного розвитку Маловисківської міської територіальної громади на
2022 рік, що включає:
Ресурсозберігаю чі заходи: збереження і раціональне використання земельних та
водних ресурсів, повторне їх використання та ін.;
Захисні і планувальні заходи:
- дотримання пропозицій щодо планувальної структури населених пунктів;

- забезпечення виконання заходів із охорони атмосферного повітря, грунтів, охорони
водного басейну;
- організація збору побутових відходів з наступним вивезенням відповідно класу
небезпеки на полігон ТПВ або на утилізацію, за договорами;
- організація збору і очищення зливових стоків з території підприємств та
господарсько-побутових стоків на очисних спорудах;
- постійне підтримання санітарно-захисної зони у відповідності до вимог
природоохоронного законодавства і нормативно-правових документів;
- тверде покриття вулично-дорожньої мережі та території громади;
Відновлю вальні заходи: створення нових територій зелених насаджень різного
призначення, улаштування озеленених територій населених пунктів громади із
влаштуванням газонів посівом багаторічних трав та висадка дерев і чагарників.
О хоронні заходи: містять, головним чином з впровадженням заходів по обмеженню
та недопущенню негативного впливу господарської діяльності на навколишнє природне
середовище.
На всіх етапах реалізації Програми соціального і економічного розвитку
Маловисківської міської територіальної громади на 2022 рік проєктні рішення будуть
здійснюватись у відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і
вимог екологічної безпеки, в тому числі вимоги Закону України "Про охорону земель";
Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища"; Закону України
"Про охорону атмосферного повітря" тощо.

10. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися,
опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому
числі будь які ускладнення
В процесі здійснення стратегічної екологічної
оцінки Програми соціального і
економічного розвитку Маловисківської міської територіальної громади на 2022 рік були
вивчені наступні альтернативи та їх можливий вплив на навколишнє середовище:
- "Варіант нульової альтернативи";
-"Варіант реалізації проекту «Програми соціального і економічного розвитку
Маловисківської міської територіальної громади на 2022 рік ".
1. У варіанті "нульової альтернативи" розглядалася ситуація гіпотетичного сценарію, за яким
Програма соціального і економічного розвитку Маловисківської міської територіальної
громади на 2022 рік не буде затверджена, а заходи не будуть реалізовані. Цей сценарій
можна розуміти, як продовження поточних (частково незадовільних) екологічних тенденцій.
Результати аналізу показують, що в рамках сценарію "нульової альтернативи" подальший
сталий розвиток громади є дещо ускладненим. Також ця альтернатива провокує хаотичну
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ситуацію, призводить до неефективного використання земельних ресурсів та погіршення
екологічної ситуації території.
2. При розвитку сценарію реалізації проекту Програми соціального і економічного розвитку
Маловисківської міської територіальної громади на 2022 рік передбачається соціальноекономічний розвиток території. При цьому визначається комплекс заходів для забезпечення
природоохоронного законодавства та певною мірою регулює засади господарської
діяльності.
В ході проведення СЕО проведено оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан
довкілля, враховано екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного та сталого
розвитку громади та підвищення якості життя населення.
Ускладнення, що виникли в процесі.
Серед ускладнень що виникли в процесі проведення стратегічної екологічної оцінки можна
виділити: відсутність офіційних статистичних даних окремо по Маловисківській міській
територіальній громаді, через те що встановлені форми державної статистичної звітності
передбачають збір, обробку та офіційну звітність лише по містам обласного підпорядкування
та адміністративним районам.

11.
Заходи передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання
Програми для довкілля, у тому числі для здоров’я населення
Відповідно до Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку" замовник в межах
своєї компетенції здійснює моніторинг наслідків виконання документа державного
планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, один раз на рік оприлюднює
його результати на своєму офіційному веб-сайті у мережі Інтернет та у разі виявлення не
передбачених звітом про стратегічну екологічну оцінку негативних наслідків для довкілля, у
тому числі для здоров’я населення, вживає заходів для їх усунення.
Порядок здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного
планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, затверджує Кабінет Міністрів
України.
Загальною метою моніторингу екологічних та соціальних аспектів даного проєкту є
забезпечення/гарантування того, що всі заходи пом’якшення та мінімізації впливів та
наслідків успішно втілюються та вони є ефективними та достатніми.
Екологічний та соціальний моніторинг також передбачає своєчасне виявлення нових
проблем та питань, що викликають занепокоєння. Моніторинг має відбуватись на декількох
рівнях та передбачати можливі екологічні загрози та/або виявляти під час його здійснення
впливи, що не були передбачені раніше.
Оцінка фактичного впливу здійснюється на підставі та з урахуванням результатів
моніторингу стану навколишнього природного середовища щодо реалізації господарської
діяльності.
Моніторинг впливу на довкілля є обов’язковою умовою при здійсненні планованої
діяльності та включатиме:
- проведення моніторингу стану здоров’я населення;
- проведення контролю якості повітря, об’єктів що здійснюють викиди, на межі
санітарно - захисної зони та найближчої житлової забудови;
- контроль за дотриманням допустимих рівнів і тривалості дії шуму;
- щорічне проведення контролю якості стічних вод після очисних споруд.
СЕО Програми соціального і економічного розвитку Маловисківської міської
територіальної громади
на 2022 рік не завершується прийняттям рішення про його
затвердження. Значущі наслідки для довкілля, в тому числі для здоров'я населення, повинні
відслідковуватися під час реалізації Програми, зокрема, з метою виявлення непередбачених
несприятливих наслідків і вжиття заходів щодо їх усунення.
Моніторинг може бути використаний для:
• порівняння очікуваних і фактичних наслідків, що дозволяє отримати
інформацію про реалізацію Програми;
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•

отримання інформації, яка може бути використана для поліпшення майбутніх
оцінок (моніторинг як інструмент контролю якості СЕО);
• перевірки дотримання екологічних вимог, встановлених відповідними
органами влади;
• перевірки того, що Програма виконується відповідно до затвердженого
документу, включаючи передбачені заходи із запобігання, скорочення або
пом'якшення несприятливих наслідків.
Моніторинг базується на розгляді обмеженого кола відібраних показників (індикаторів)
за кожним зі стратегічних напрямів і аналізі досягнення запланованих результатів. Система
запропонованих в Стратегії індикаторів може включати еколого-економічні та екологічні
індикатори:
• економія бюджетних коштів в результаті впровадження енергоефективних заходів;
• економія енергетичних ресурсів в результаті впровадження енергоефективних
заходів;
• обсяги коштів міжнародної технічної допомоги, кредитів, інвестиційних ресурсів
фінансових установ в проєкти енергоефективності, залучені громадою;
• обсяги коштів, залучених населенням в рамках «теплих кредитів»;
• зменшення / збільшення обсягів викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними та пересувними джерелами забруднення;
• обсяг фінансування заходів з охорони навколишнього природного середовища;
• кількість осіб, залучених до заходів з екологічної освіти.
Кількість індикаторів пропонується розширити шляхом використання екологічних
індикаторів.
Таблиця 12
Екологічні індикатори для моніторингу виконання Програми
№

Індикатор

Забруднення повітря
1. Частка відновлювальних джерел енергії
2.
Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел
3. Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від пересувних джерел
4.
Споживання енергоресурсів бюджетними установами
Водні ресурси
5.
Сільське населення, яке має доступ до покращених умов санітарії
6. Міське населення, яке має доступ до централізованих систем водовідведення
7.
Скиди забруднених стічних вод у водні об’єкти
8.
Обсяги забору та використання свіжої води
Озеленення/Лісистість
9. Рівень озеленення території громади
10. Площа земель природно-заповідного фонду
Грунти
Питома вага площі сільськогосподарських угідь екстенсивного використання
11.
(сіножатей, пасовищ) у загальній території країни
12. Питома вага площі деградованих земель
Відходи
13. Обсяги утворення ТПВ на території громади
Здоров’я населення
16. Рівень захворюваності населення громади
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12. Опис ймовірних транскордонних наслідків для
довкілля, у тому числі для здоров’я населення
Маловисківська міська територіальна громада розташована в північно-західній
частині Кіровоградської області, на відстані близько 200 км до найближчого (південнозахідного) кордону держави. Враховуючи географічне місце розташування населеного
пункту ймовірні транскордонні наслідки виконання програми відсутні, та її виконання не
матиме наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, сусідніх держав.

13. Резюме нетехнічного характеру, розраховане на широку аудиторію
1. За підсумками СЕО підготовлено "Звіт стратегічної екологічної оцінки Програми
соціального і економічного розвитку Маловисківської міської територіальної громади на
2022 рік" щодо якого організовано інформування та обговорення громадськості регіону. Під
час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначено доцільність і прийнятність
планової діяльності і обгрунтування економічних, технічних, організаційних, та інших
заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища, а також оцінено вплив на
навколишнє середовище в період функціонування будівель і споруд підприємств, надано
прогноз впливу на оточуюче середовище, виходячи із особливостей планової діяльності з
урахуванням природних, соціальних та техногенних умов. Основним критерієм під час
стратегічної екологічної оцінки є її відповідність законодавству у сфері охорони
навколишнього природного середовища. В ході проведення СЕО здійснено оцінку факторів
ризику і потенційного впливу на стан довкілля, враховано екологічні завдання місцевого
рівня в інтересах ефективного та стабільного соціально-економічного розвитку
Маловисківської міської територіальної громади та підвищення якості життя населення.
2. Програма соціального і економічного
розвитку Маловисківської міської
територіальної громади на 2022 рік враховує принцип екологічної збалансованості (сталого
розвитку) території та зорієнтована на зниження антропогенного впливу на довкілля. У
структурі Програми є окремий Підрозділ 4. «Охорона
навколишнього природного
середовища», в якому визначені основні завдання та заходи щодо розвитку сфери діяльності,
очікувані результати та ключові індикатори оцінки виконання запланованих заходів за умов
їх планомірної реалізації, буде забезпечено дбайливе використання ресурсів, зберігання і
поліпшення екологічного стану.
3. Програма соціального і економічного
розвитку Маловисківської міської
територіальної громади на 2022 рік відповідає принципам, пріоритетам, стратегічним,
операційним цілям та завданням Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027
роки, Стратегії регіонального розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки та Плану
заходів з її реалізації на 2021-2023 роки та достатньо добре узгоджуються з національними
стратегічними екологічними цілями. Заходи Програми відповідають стратегічним цілям
державної екологічної політики, визначеним Законам України "Про Основні засади
(стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року".
4. Основними екологічними проблемами громади є забруднення атмосферного
повітря, водних об’єктів і питної води, застарілі системи водопостачання і водовідведення,
проблема поводження з побутовими відходами.
5. Основні зобов’язання у сфері охорони довкілля території громади визначаються
законами України "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України
на період до 2030 року", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про
охорону атмосферного повітря", "Про стратегічну екологічну оцінку", "Про оцінку впливу на
довкілля", "Про відходи", "Про інвестиційну діяльність", Водним кодексом України, Цілями
сталого розвитку України на період до 2030 року (проголошені резолюцією Генеральної
Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 25 вересня 2015 року № 70/1 та адаптовані з
урахуванням специфіки розвитку України, викладені у Національній доповіді "Цілі сталого
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розвитку: Україна"), Указом Президента України "Про Цілі сталого розвитку України на
період до 2030 року" .
6. Реалізація Програми не призведе до появи нових негативних впливів на довкілля, у
тому числі на здоров’я населення, але за умови пріоритетного фінансування реалізації всіх
основних завдань та заходів, які викладені у Підрозділ 4. «Охорона навколишнього
природного середовища»
7. Ймовірність того, що реалізація Програми призведе до таких можливих впливів на
довкілля або здоров’я людей, які самі по собі будуть незначними, але у сукупності матимуть
значний сумарний (кумулятивний) вплив на довкілля, є незначною.
8. Реалізація багатьох основних завдань та заходів Програми має призвести до
покращення екологічної ситуації на території громади.
9. Моніторинг екологічних індикаторів ефективності впровадження Програми є
важливою формою контролю того, який фактичний вплив на довкілля матиме Програма.
Система запропонованих у Програмі ключових індикаторів оцінки виконання запланованих
заходів включає екологоекономічні та екологічні індикатори. Кількість екологічних
індикаторів можна розширити шляхом використання таких індикаторів, для яких є
моніторингові дані.
Забезпечення доступу та врахування думки громадськості під час розроблення ДДП та
здійснення СЕО
В рамках проведення процедури стратегічної екологічної оцінки ДДП "Програма
соціального і економічного розвитку Маловисківської міської територіальної громади на
2022 рік": відповідно до статті 8 та статті 10 Закону України "Про стратегічну екологічну
оцінку" щодо повноваження обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій (відповідних підрозділів з питань охорони навколишнього природного
середовища та з питань охорони здоров’я) та визначення обсягу стратегічної екологічної
оцінки:
1) надіслано заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки ДДП органам
виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього
природного середовища (департаменту екології, природних ресурсів та паливноенергетичного комплексу Кіровоградської обласної державної адміністрації лист від 02
листопада 2021 року № 12-06/3295) та у сфері охорони здоров’я (департаменту охорони
здоров’я Кіровоградської обласної державної адміністрації від 02 листопада 2021 року № 1206/3294).
Отримано пропозиції стосовно визначення обсягу дослідження та рівня деталізації
інформації, що має бути включена до Звіту про стратегічну екологічну оцінку, та визначена
низка питань, яким необхідно приділити увагу під час виконання стратегічної екологічної
оцінки. Надані пропозиції були враховані під час здійснення СЕО та підготовки звіту, у
відповідності до вимог діючого природоохоронного законодавства, Закону України "Про
стратегічну екологічну оцінку" та з урахуванням "Методичних рекомендацій із здійснення
стратегічної екологічної оцінки документів державного планування", затверджених
Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України. (листи від департаменту
екології, природних ресурсів та паливно-енергетичного комплексу Кіровоградської обласної
державної адміністрації від
2021 року №
та департаменту охорони здоров’я
Кіровоградської обласної державної адміністрації від 2021 року № )
2)
З метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості Замовником
ДДП - Маловисківська міська рада 18 жовтня 2021 року оприлюднено заяву про визначення
обсягу СЕО проєкту документу державного планування "Програма соціального і
економічного розвитку Маловисківської міської територіальної громади на 2022 рік" шляхом
розміщення на офіційному веб-сайті Маловисчківської міської ради, з яким можна
ознайомитися за посиланням: https://mviskarada.gov.ua/files/Favli-2021/2022.pdf
Замовником ДДП -забезпечується вільний доступ громадськості до документів протягом
усього строку громадського обговорення в приміщені Маловисківської міської ради за
адресою: Кіровоградська область, м. Мала Виска, вул.Спортивна,6
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Протягом строку громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної
екологічної оцінки (15 календарних днів) звернень, зауважень та пропозицій від
громадськості не надходило.
Відповідно до статті 11 Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку" щодо звіту
про стратегічну екологічну оцінку:
3) складено звіт про стратегічну екологічну оцінку після врахування зауважень і пропозицій,
отриманих у процесі громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної
екологічної оцінки.
Відповідно до статті 12 щодо громадського обговорення у процесі стратегічної
екологічної оцінки:
4) підготовлено повідомлення про оприлюднення проєктів Програми та Звіту про СЕО та
опубліковано у друкованих засобах масової інформації;
5) розміщено на офіційному веб-сайті Маловисківської міської ради в розділі «Соціальноекономічний
розвиток
Маловисківської
громади»
за
посиланням
https://mviskarada.gov.ua/socio-economic-development-of-the-maloviskiv-community
Громадське обговорення Проекту програми та звіту про СЕО буде тривати з 17 листопада до
16 грудня 2021 року на сайті Маловисківської міської ради (30 днів).
Відповідно до статті 13 Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку" щодо
проведення консультації з органами виконавчої влади у процесі стратегічної екологічної
оцінки:
6) надіслано проєкти Програми та Звіту про СЕО та повідомлення про оприлюднення цих
документів (на паперових носіях та в електронному вигляді): центральним органам
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього
природного середовища (Міністерству довкілля України) та та у сфері охорони здоров’я
(Міністерству охорони здоров’я України), органам виконавчої влади, що реалізують
державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища (департаменту
екології, природних ресурсів та паливно-енергетичного комплексу Кіровоградської обласної
державної адміністрації) та у сфері охорони здоров’я (департаменту охорони здоров’я
Кіровоградської обласної державної адміністрації)

38

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Закон України "Про стратегічну екологічну оцінку". - Режим доступу:
https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/2354-19
Про затвердження Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної
екологічної оцінки документів державного планування: наказ Міністерства
екології та природних ресурсів України від 10.08.2018 № 296. - Режим доступу:
https://mepr.gov.ua/files/docs/nakazy/2018/nakaz 296.pdf
Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки. - Режим
доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text
Стратегія розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки та План
заходів на 2021-2023 роки з її реалізації. - Режим доступу:
https://oblrada.kr.ua/decission/2565/pro-strategiyu-rozvitku-kirovogradskoi-oblastina-2021-2027roki-17-03-2020
Стратегії розвитку Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади
Кіровоградської області на 2017 - 2025 роки, схвалена Рішенням 20 сесії міської ради VП
скликання № 554 від 30 березня 2017 року: https://mviskarada.gov.ua/files/Public/554.pdf
Програма розвитку комунального підприємства «Мала Виска Водоканал» на 2021-2023
роки, схвалена Рішенням 72 сесії міської ради VII скликання № 2582 від 22 жовтня 2020
року.
Програма розвитку комунального підприємства Мала Виска МКП на 2021-2023 роки,
схвалена Рішенням 72 сесії міської ради VП скликання № 2583 від 22 жовтня 2020 року.
Комплексна Програма розвитку культури, краєзнавства та туризму у Маловисківській
міській об’єднаній територіальній громаді на 2021 - 2023 роки, схвалена Рішенням 72
сесії міської ради VII скликання № 2575 від 22 жовтня 2020 року.
Генеральний план м. Мала Виска, (“ДІПРОМІСТО”, м. Київ, 2020р.).

39

Голова робочої групи,
перший заступник міського голови
з питань органів виконавчої влади

О.М.Бакалінський

Члени робочої групи:
Спеціаліст ІІ категорії відділу
містобудування, архітектури,
будівництва та житлово-комунального
господарства

О.М.Барановський

Начальник відділу
містобудування, архітектури,
будівництва та житлово-комунального
господарства

В.Г.Білоног

Спеціаліст ІІ категорії відділу
містобудування, архітектури,
будівництва та житлово-комунального
господарства
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Член ГО «Простір ідей»

1. В.Кудря

Економіст КП «Мала Виска Водоканал»

0.

Спеціаліст ІІ категорії
відділу земельних відносин

С.О.Тамко

Начальник відділу земельних відносин

1. А.Цибульський

Ф.Горбунов

0.Науменко
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