
 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА 

МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ  

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШІСДЕСЯТА  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  28 листопада 2019 року                      №1880 

м.Мала Виска 

 

 

Про Програму забезпечення участі 

Маловисківської  міської ради  в Асоціації  

міст  України та Асоціації «Сталі та 

розумні міста  України»   на  2020- 2022 

роки 

 

 

Керуючись п.21 ст. 25  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

Законом України «Про асоціації органів місцевого самоврядування», ст.91 Бюджетного  

кодексу України,  з метою  забезпечення більш ефективного Маловисківською міською радою 

здійснення своїх повноважень, узгодження своїх дій з іншими органами місцевого 

самоврядування  задля захисту прав та інтересів Маловисківської територіальної громади,  для 

продовження членства Маловисківської міської ради у асоціаціях органів місцевого 

самоврядування – «Асоціації  міст  України»  та  Асоціації  «Сталі та розумні міста  України» 

та дотримання своїх статутних обов’язків – сплати членських внесків,   міська рада  

ВИРІШИЛА:   

 

1. Затвердити Програму забезпечення участі Маловисківської  міської ради  в Асоціації  

міст  України та Асоціації  «Сталі та розумні міста  України»  на  2020- 2023 роки.  

2.  Контроль за виконанням рішення покласти на  постійні  комісії  з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально - економічного розвитку (голова Прилуцький М.М.), з 

питань  прав людини, законності, депутатської діяльності та етики  (голова Ніколенко 

О.В.),  та на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради Жовтило А.В.  

 

 

 

Міський голова                                                                                              Ю.Л.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням   Маловисківської  міської ради 

від листопада 28 листопда 2019 року № 1880 

Секретар ради  

Леся ПОСТОЛЮК 

_________________ 

 

 

ПРОГРАМА 

забезпечення участі  Маловисківської  міської ради в Асоціації міст України та  Асоціації 

«Сталі та розумні міста України» на 2020-2022 роки 

 
ПАСПОРТ 

Програми забезпечення участі  Маловисківської  міської ради  в Асоціації  міст України та Асоціації 

 « Сталі та розумні  міста  України на 2020- 2022 роки» 

 

 

1. Назва Програми  Програми забезпечення участі  Маловисківської  міської 

ради  в Асоціації  міст України та Асоціації « Сталі та 

розумні  міста  України на 2020- 2023 роки» 

2. Ініціатор розроблення 

програми  

Сектор соціально - економічного розвитку, інвестицій та 

проектної діяльності. 

3. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади про 

розроблення програми 

Розпорядження міського голови №    від   10.19р. 

4. Головний розробник  

програми 

Сектор соціально- економічного розвитку, інвестицій та 

проектної діяльності 

5. Співрозробники програми  - 

6. Відповідальний виконавець 

програми 

заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради Жовтило А.В. 

7. Співиконавці Програми Сектор соціально- економічного розвитку, інвестицій та 

проектної діяльності 

8. Термін реалізації програми 2020-2022  роки 

9. Мета  Забезпечення членства Маловисківської  міської ради в 

ВАОМС «Асоціація міст України» (далі – Асоціація міст 

України) та  Кіровоградського регіонального  відділення  

Асоціації міст України ( далі -  КРВ АМУ) , з метою 

сприяння утвердженню в Україні інституту місцевого 

самоврядування, міжнародній співпраці та обміну 

досвідом, а також забезпечення членства в  Асоціації 

«Сталі та розумні міста України» з метою задоволення 

потреб територіальної громади у сучасній інформації, 

нових технологіях, інвестиціях, розвитку співробітництва 

та обміну досвідом кращих практик органів місцевого 

самоврядування   



10. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми , всього: 

В тому числі :кошти  

міського бюджету 

кошти  державного бюджету 

кошти  позабюджетних 

джерел 

Кошти місцевого бюджету 

48 000 грн.. 

 

48 000 тис. грн.. 

11 Очікувані результати  

виконання  

Забезпечення  участі Маловисківської  міської ради у 

Всеукраїнській  асоціації органів місцевого самоврядування 

«Асоціація міст України» та Асоціації «Сталі та розумні міста 

України» .     

12 Ключові показники 

ефективності 

Отримання методичної, правової та інформаційної допомоги  

від  асоціацій місцевого самоврядування 

Отримання   сприяння  у підготовці та перепідготовці 

посадових осіб місцевого самоврядування, підвищення їх 

кваліфікації 

Узагальнення та поширення  асоціаціями  досвіду роботи 

Маловисківської міської ради, як органу місцевого 

самоврядування з питань соціально – економічного розвитку  

території  

Отримання від асоціацій ОМС  сприяння в  підготовці проектів  

місцевих нормативних актів Маловисківської міської ради  

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання  якої  спрямована програма 

Налагодження  тісної взаємодії та співпраці між органами місцевого самоврядування , більш 

ефективного здійснення органами місцевого самоврядування міст своїх повноважень, захисту 

прав та інтересів територіальних громад.  

 

3. Мета програми 

Забезпечення членства Маловисківської  міської ради в ВАОМС «Асоціація міст України» 

(далі – Асоціація міст України) та  Кіровоградського регіонального  відділення  Асоціації міст 

України ( далі -  КРВ АМУ), з метою сприяння утвердженню в Україні інституту місцевого 

самоврядування, міжнародній співпраці та обміну досвідом. Забезпечення членства 

Маловисківської міської ради в  Асоціації «Сталі та розумні міста України» з метою 

задоволення потреб територіальної громади у сучасній інформації, нових технологіях, 

інвестиціях, розвитку співробітництва та обміну досвідом з українськими та закордонними 

партнерами в ділянках ефективного та раціонального використання місцевих бюджетів та 

місцевих ресурсів, соціального захисту населення, надання якісних муніципальних послуг, 

захисту довкілля, підвищення енергетичної безпеки та забезпечення сталого розвитку 

території. 

 

4. Обгрунтування  шляхів і засобів  розв’язання  проблеми, показники  результативності 

Основними засобами  розв’язання проблем  програми є: 



- становлення та розвиток місцевого самоврядування; 

- запозичення передового досвіду ефективного впровадження в життя програм розвитку 

місцевого самоврядування в місті, підвищення добробуту жителів міста; 

- сприяння підготовці та підвищенню кваліфікації спеціалістів для органів місцевого 

самоврядування; 

- співпраця з органами місцевого самоврядування зарубіжних країн, їх асоціаціями та 

міжнародними організаціями з питань розвитку місцевого самоврядування. 

 

5. Проведення  оцінки  соціально - гендерного впливу заходів Програми  
Для впровадження на території громади  механізму рівного доступу та участі у сучасній 

інформації, нових технологіях, інвестиціях, розвитку співробітництва та обміну досвідом з 

українськими та закордонними партнерами в ділянках ефективного та раціонального 

використання місцевих бюджетів та місцевих ресурсів, соціального захисту населення, 

надання якісних муніципальних послуг, захисту довкілля, підвищення енергетичної безпеки та 

забезпечення сталого розвитку територіальної громади, зокрема    всіх цільових  груп  (як 

чоловіків  так і жінок) з  урахуванням  гендерної рівності та залученням уразливих груп населення: 

молодь віком від 18 до 35 років – 2900 чол;дорослі віком від 35 – 60 років(і старші) – 7660 чол;особи з 

обмеженими можливостями – 132 ; внутрішньо-переміщені особи - 89 .   

 

6.  Очікувані  результати  виконання  програми 

Забезпечення участі Маловисківської  міської ради у Всеукраїнській  асоціації органів 

місцевого самоврядування «Асоціація міст України» та Асоціації «Сталі та розумні міста 

України» .     

 

7. Обсяги та джерела фінансування  

Фінансування  заходів на виконання зазначеної програми здійснюється за рахунок коштів 

загального фонду  міського бюджету. 

Обсяг асигнувань  направлені на сплату  щорічних членських внесків до Асоціації міст 

України,  Кіровоградського  регіонального відділення АМУ та Асоціації «Сталі та розумні 

міста України», які наведені у дод.4 

 

8. Строки та етапи виконання програми 

Програма розрахована на три  роки. Членські внески до Асоціації міст України , 

Кіровоградського  регіонального відділення АМУ, та   Асоціації «Сталі та розумні міста 

України»   сплачуються щорічно до 1 березня  відповідного року.  

 

9. Координація та контроль  за ходом виконання  програми 

Контроль за виконанням  заходів Програми   покладено на відділ бухгалтерського обліку, 

фінансів та звітності.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 до Програми 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАХОДИ   

РЕАЛІЗАЦІЇ  ПРОГРАМИ 

 

№ 

№з/

п 

Завдання Зміст 

заходів 

Цільова 

група 

Термін 

виконання 

Викона

вці 

Джерела 

фінансува

ння 

Обсяги фінансування по роках, тис. грн. Очікуваний 

результат 

 
1 рік       ІІ рік  ІІІ рік  всього 

1 кв. 

 

 

2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

9 10 11 12 13 14 15 

1 Забезпечення 

членства  

Маловисківсь

кої ОТг  В 

ВАОМС, КРВ 

АМУ та Сталі  

розумні міста 

Членські 

внески  

до 

Асоціації 

міст 

України   

 Щороку до1 

березня 

 Місцевий 

бюджет 
6500 0 0 0 6500 6500 19500  

  Членські 

внески 

до  

Кіровогр

адського   

регіональ

ного 

відділенн

я  АМУ                                                           

 Щороку до1 

березня 

 Місцевий 

бюджет 

3400 0 0 0 3400 3400 10200  

  Членські 

внески 

до  

Асоціації 

«Сталі та 

розумні 

міста 

України»    

 Щороку до1 

березня 

 Місцевий 

бюджет 

6100 0 0 0 6100 6100 18300  



Додаток №3  до  Програми  

ПОКАЗНИКИ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  ПРОГРАМИ 

№ 
з/п 

Назва 

показника 

Одиниця 
виміру 

Вихідні дані 

на початок 

дії програми 

І етап виконання програми 
II етап (20_-20_роки) 

III етап (20_-

20_роки) 

2021    рік 2022    рік 2023    рік 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 І. Показники затрат  

1 

Членські внески  

до Асоціації міст 

України 

 

до Асоціації міст 

України                                     

грн. 5910 6500 6500 6500   

2 

Членські внески 

до  

Кіровоградського   

регіонального 

відділення  АМУ                                                           

   відділення АМУ 

 
2955 3400 3400 3400  

 

3 

 Членські внески 

до  Асоціації 

«Сталі та розумні 

міста України»    

 

5500 6100 6100 6100   

 II Показники продукту  

1 
Кількість отриманих 

інформаційно- 

консультаційних допомог 

Од. 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 
 

2 
Кількість навчальних 

заходів для посадових осіб 

Маловисківської 

міськради 

 

 

 

 

 

5 5 5 5 5  
 

 
       

 



 III. Показники ефективності  

1  

% 100 100 100 100 
  

2         

 IV Показники якості  

1         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №4 до Програми 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

 

  

Обсяг коштів, що 

пропонуються 

залучити  на 

виконання Програми  

Етапи виконання програми Всього 

витрат на 

виконання 

Програми 

І ІІ ІІІ 

2020рік 2021 рік 2022рік 

1 2 3 4 5 6 7 

Обсяг ресурсів всього, 

у тому числі 

48000 48000 48000   48000 

Державний бюджет       

Міський бюджет 48000 48000 48000   48000 

Кошти  не бюджетних 

джерел 

      

 

 


