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План перспективного розвитку території розроблений 

 

на виконання Указу Президента України від 06 грудня 2018 року 

№412/2018 "Про додаткові заходи щодо забезпечення реформ із 

децентралізації влади", рішення ради регіонального розвитку 

Кіровоградської області від         06 грудня 2018 року № 3 "Про 

підсумки економічного і соціального розвитку за 2014-2018 роки 

та стратегічні завдання щодо забезпечення сталого розвитку 

області у 2019-2021 роках» 



Д 

План перспективного розвитку території розроблений  

з урахуванням: 
- пріоритетів, стратегічних цілей, проектів регіонального розвитку, визначених 

Стратегією регіонального розвитку області до 2020 року 

- Стратегії розвитку Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади 

Кіровоградської області  на 2017 – 2025 роки 

                                          СФЕРИ  РОЗВИТКУ: 

1. Екологія, підтримка  енергетичної ефективності, розвиток Відновлювальних 

Джерел Енергії та сучасних технологій в галузі енергоефективності. 

2. Всебічна підтримка сільськогосподарської і несільськогосподарської 

діяльності, малого та середнього бізнесу. 

3. Розвиток освіти, культури, охорони здоров’я та підтримка інституцій 

громадянського суспільства. 

4. Підтримка нішового туризму на основі історичних традицій. 

5. Вдосконалення надання публічних послуг та розвиток інфраструктури. 

Забезпечення цивільного захисту населення Маловисківської ОТГ. 

 

 

 



 

План перспективного розвитку території розроблений 

згідно з рекомендованою структурою: 

 

 

  

I. Пріоритети розвитку 

II. Проекти економічного напрямку , які передбачається 

реалізувати у 2019-2020 роках, відповідно до визначених 

пріоритетів розвитку ОТГ 

III. Інфраструктурні проекти , які передбачається реалізувати у 

2019-2020 роках, відповідно до визначених пріоритетів 

розвитку ОТГ 

IV. Індикатори успіху розвитку ОТГ  на  2019-2021 роки  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

№ 
п/
п 

Найменування заходів   Перспективного 
Плану Маловисківської ОТГ 

Держав
ний 
бюджет 
(орієнто
вно), 
тис.грн. 

Місцев
ий 
бюджет 
(орієнто
вно), 
тис.грн. 

Міжнарод
на 
технічна  
допомога 
(тис.грн.) 

1 Забезпечити  реалізацію проекту місцевого економічного 
розвитку  «Туристичний кластер  «Маєток Кудашевих»  -  
інновація  економічного розвитку Маловисківської ОТГ в рамках   
проекту DOBRE.  

  

  633,0 1480,0 

  

2 Забезпечити реалізацію проекту  «Створення медового 
кооперативу» 

    760,8 
  

Розвиток інфраструктури та благоустрою     

1 Виготовлення генерального плану  Маловисківської  міської 
об’єднаної територіальної громади. 

  1000,0   

2 Кпітальний ремонт  дорожнього покриття  вул. Центральна с. 
Краснопілка Кіровоградської області   

  1480,2   

3 Капітальний ремонт дорожнього покриття    по  провулку Лесі  
Українки , с. Паліївка Маловисківського району Кіровоградської 
області; 

  816,7   



4 Капітальний  ремонт  дорожнього покриття  по вул. Київській 
м. Мала Виска Кіровоградської області 

  89,0   

5 Капітальний ремонт   автомобільної дороги  Мала Виска - 
Паліївка 
  

13652,9 1517,0   

6 Реконструкція водопровідної мережі  вулиць м.Мала Виска, с. 
Заповідне та с.Вишневе 

 15270,6  1696,7   

7 Капітальний  ремонт  дорожнього покриття  по вул.. 
Спортивній м. Мала Виска Кіровоградської області 

   243,0   

8 Будівництво очисних споруд  в м. Мала Виска потужністю до 
300 м3 

15989,2     

9   Будівництво водогону в м. Мала Виска (Осипенка, Тобілевича). 
  

2700,0     

10   «Удосконаленню послуги водопостачання   в Маловисківській 
ОТГ»  в рамках   проекту DOBRE; 

  960,0 2240,0 

11 Арт платформа  - створення культурного комунікативного 
простору 
В рамках проекту DOBRE 

  300,0 700,0 

12 Придбання спецтехніки для комунальних підприємств  3150,0 350,0    



  Розвиток освіти та культури       

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

10929,2 1214,0   

2 Капітальний ремонт Маловисківського ДНЗ №5 «Чебурашка», 
зовнішнє утеплення стін приміщення та реконструкція запасних 
виходів (сходів) в м. Мала Виска, Маловисківського району, 
Кіровоградської області по вул. Шевченка 7б( завершення 
ремонту будівлі ) 

 550,0   

3 Капітальний ремонт даху ЗОШ №4 І-ІІІ ст  вул. Європейська, 
м.Мала Виска Кіровоградської області 

1486,0     

4 Капітальний ремонт  ДНЗ «Ромашка « (завершення утеплення 
фасаду) 

1495,0     

5 Капітальний  ремонту частини   Краснопільського  сільського  
клубу 

485,5     

6 Капітальний  ремонт  Вишневського  сільського  клубу 1099,8     

  ВСЬОГО 66258,2 10849,6 5180,8 



                                      

 Індикатори 

успіху реалізації проектів Плану перспективного розвитку 
Маловисківської ОТГ 

 

-  Якість освіти 

-  Соціальне середовище 

-  Розвиток культури і туризму 

-  Якість та доступність транспортної інфраструктури 

-  Житлово-комунальне господарство 

-  Енергоефективність та енергозбереження 

-  Промисловість 

-  Сільське господарство 

 



 

Очікуваний результат реалізації  перспективного  

Плану розвитку Маловисківської ОТГ 
 

-  зміцнення спроможності та ефективності Маловисківської 

міської ради як органу місцевого самоврядування  

-  забезпечення  сталого  розвитку  території  

Маловисківської ОТГ з урахуванням  Стратегії регіонального 

розвитку Кіровоградської області  

-  запровадження додаткових механізмів для прискорення 

соціально-економічного розвитку території  ОТГ 
 



 

 

Дякуємо  за  увагу. 


