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ЗВІТ  

про  виконання Програми 

соціально-економічного  

і культурного розвитку території 

Маловисківської міської ради 

за  2018  рік.  

 



Демографічна ситуація   
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Основні  показники  виконання бюджету  2018 року 
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Рівень дотаційності бюджету  (питома вага базової/ 

реверсної дотації, %) 
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Динаміка надходження субвенції з 

державного бюджету на формування   

інфраструктури  ОТГ 
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Використання  інфраструктурної  субвенції 

 
У 2018 році освоєно субвенції з державного бюджету на розвиток 
інфраструктури ОТГ   -   2112,3 тис.грн.,   
реалізовано  2 проекти 
«Одностадійний проект на капітальний ремонт Маловисківського ДНЗ 
«Чебурашка»    -    1466,8 тис. грн. 
«Капітальний ремонт дорожнього  покриття  
  по вул.Київська»     -       645,5 тис. грн. 



Інвестиційна  діяльність 

 

      Програма DOBRE  -  залучені  кошти  МТД   в сумі   -  536,3 тис.грн. 

та реалізовано 2 проекти: 

-  «Здорова молодь – запорука  майбутнього нашої  громади та  нашої  країни.» - 231,8 тис.грн. 

-  «Інформаційний  екран  Маловисківської  громади» - 304,5 тис.грн. 

 

       Розпочата робота над проектами 

- По стратегічним приорітетам: «Арт-платформа –створення культурного та  

комунікативного простору» 

- «Закупівля планшетних ПК з метою проведення опитування громадян щодо якості 

послуг» 

- По удосконаленню послуги водопостачання: «Питна вода  -  понад усе» 

- По МЕР:  «Туристичний кластер «Маєток  поміщиків  Кудашевих» - інновація  

     економічного розвитку Маловисківської ОТГ» 

-   Створення медового кооперативу «Бджола і ше» 

      



Проекти, які реалізовані  в рамках Програми економічного  

і соціального  розвитку Кіровоградської  області   

на території  Маловисківської ОТГ 

* Капітальний ремонт Маловисківського ДНЗ «Чебурашка» 

      зовнішнє утеплення стін, м.Мала Виска,вул.Шевченка,7б 

*Капітальний ремонт автомобільної дороги Мала Виска-Паліївка 

* Капітальний ремонт доріг комунальної власності по вул.Київська, 

пров.Професійний 

* Проведення поточного ремонту доріг комунальної власності по 

м.Мала Виска Кіровоградської області 

* Реконструкція будівлі колишньої Первомайської ЗОШ І ст. для  

розміщення  Центру  Активності  Громади 

* Придбання спецтехніки для потреб комунального господарства 



Регуляторна політика 
  

  

 

 

 

 

 

 

ВІДСТЕЖЕНО 

БАЗОВІ - 3  ПОВТОРНІ - 3 

ПРИЙНЯТО 

18  регуляторних актів 

ЗАПЛАНОВАНО  РОЗРОБКУ 

18  регуляторних актів 



ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

• Поточний ремонт будинкуів та майданчиків 
прибудинкових територій – 138,7 тис.грн. 

• Ремонт та заміна внутрішньобудинкових водопровідних 
та каналізаційних мереж- 14,1 тис.грн.  

КП «Мала 
Виска 
ЖЕД» 

• Отримано та використано з міського бюджету 276,1 тис.грн.з 
них відшкодування різниці в тарифах – 165,5 тис.грн. та очистка 
каналізаційної мережі 110,6 тис.грн. 

• Постійно проводяться роботи по ремонту мереж за власні 
кошти КП. 

• Середньомісячна з/плата 1 штатного працівника складає: 2018 
р.- 4548,0 грн., що на 17,2% більше 2017 р. (3880,0 грн.) 

КП «Мала 
Виска 

Водоканал
» 

• Придбано спецтехніки 3 од. на суму 645,0 тис.грн. 

• Укладено тротуарної плитки 1250 м2 на суму – 130,0 тис.грн. 

• Озеленення міста -12,0 тис.грн. 

• Благоустрій території ОТГ та інші витрати – 1157,1 тис.грн. 

• Середньомісячна з/плата 1 штатного працівника складає: 2018 
р.- 4372,0 грн., що на 19,6% більше 2017 р. (3654,0 грн.) 

 

КП «Мала 
Виска 
МКП» 



. 

     ТРАНСПОРТ  ТА  АВТОМОБІЛЬНІ  ДОРОГИ 

                    РЕМОНТ  ДОРІГ 

КАПІТАЛЬНИЙ 
1981,7 тис.грн.  4800 м2 

ПОТОЧНИЙ 
1247,1 тис.грн.  5200 м2 

м.Мала Виска – 1486,8 тис.грн. 2 вулиці 
пров.Професійний, вул.Київська 

с.Краснопілка – 494,9 тис.грн. 
вул.Центральна 

м.Мала Виска – 847,8 тис.грн.  
6 вулиць  

с.Паліївка – 390,3 тис.грн. – 4 вулиці 

с.Олександпівка – 9,0 тис.грн. 
 1 вулиця 



 

 

ОСВІТА 
 
 
 

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА 
ДНЗ  «Чебурашка» 
Проведено  часткове  утеплення  фасаду   - 1466,8 тис.грн. 
Встановлено відеоспостереження -  18,2 тис. грн. 
Встановлена пожежна сигналізація  - 10,0 тис. грн. 



 











КУЛЬТУРА  І  МИСТЕЦТВО 

 

Проведено загальноміських,культурно-масових 
заходів -  63  

• Кількість відвідувачів – 18 тис.осіб 

  

• 95 вихованців ДШМ взяли участь у 2 обласних,  
у 6 всеукраїнських та в 1 міжнародному 
музичних конкурсах 

 
Проведено заходів на покращення матеріально-
технічної бази закладів   на суму  -  114,2 тис.грн.  



Соціальний захист 
 Відділом соціального захисту населення,  праці та охорони здоров’я 

прийнято та оброблено  документів від 802 отримувача державних 

соціальних допомог, 2298 отримувачів субсидій та 205 громадян, які 

мають право на пільги.  

Виплати 
інвалідам,ве

теранам, 
учасникам 

ВВВ на суму 
21,9 тис.грн. 

Компенсація за 
пільговий проїзд 
автомобільним 

транспортом 
окремим 

категоріям 
громадян на 
приміських 
маршрутах  

на суму  

75,9 тис. грн. 

Виплати до 
дня людей 

похилого віку 
177 особам 
сума – 37,6 
тис.грн.,  

до дня інваліда 
151 особі сума 
– 46,4 тис.грн., 

до дня 
захисника 

України 76 
особам на суму 

49,0 тис.грн. 

Виплати 
учасник

ам 
ліквідаці
ї аварії 

на ЧАЕС 
110 

особам 
сума – 

26,1 
тис.грн. 

Виплати 
іншим 

пільговим 
категорія

м 
громадян 

в сумі – 
15,2 

тис.грн. 



                  Соціальний захист 

В рамках пілотного  проекту  щодо діяльності ОТГ у сфері 
соціального захисту населення та захисту прав дітей (всього 40 
громад по Україні)  Проект реалізується Міністерством соціальної 
політики України із залученням міжнародної технічної допомоги 
Ради Європи та Світового Банку - отримано  12 одиниць 
компютерної технікина суму 211,0 тис.грн. 

 Міністерством соціальної політики України 
виділено спеціально обладнаний  автомобіль 
для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з 
інвалідністю, які мають порушення опорно-
рухового апарату, для Маловисківської ОТГ.  

Введена перша по області  посада Інспектора праці   
при ОМС, яким постійно  проводяться  перевірки,  
 інформаційно-роз’яснювальні бесіди  з питань легалізації   
працевлаштування. 
В результаті проведеної роботи оформлено  трудові 
відносини з 17  особами – легалізація праці. 



Молодіжна і сімейна  політика 

Обстежено 119 сімей, з яких 29 перебувають на обліку у службі 
справах сім’ї та дітей. 
Проведено 12 засідань комісії з прав захисту дітей 
Проведено 14 рейдів за участю поліції 

За рахунок державного бюджету  
Дитячий центр «Артек», 

«Молода гвардія» 
5 дітей 

За рахунок обласного бюджету 76,650 тис.грн. 

Табір «Бригантина» 10 дітей 

 

За рахунок міського бюджету  198,4 тис.грн. 
 Табір «Лісова пісня» 32 дітей  



  
На території  Маловисківської  ОТГ  діяли   

31 програма галузевого розвитку: 

  

  

    

    

    

    

    

 
 

- Освіти   –  9  

- Культури  - 2 

- Спорту  -  2 

- Соціального захисту  

     населення - 7  

- Охорона здоров’я   – 1 

- У справах дітей   -  5 

- ЖКГ  -  5 
  

ПРОГРАМИ МАЛОВИСКІВСЬКОЇ  ОТГ 



БЮДЖЕТ  УЧАСТІ 

В рамках міської програми Конкурс міні-грандів «Майбутнє громади в моїх руках» 

2018 рік – зареєстровано 13 проектів, відібрано - 4 

Реалізовано – 4, на загальну суму 199,6 тис. грн. : 

1 .«Сквер для сімейного відпочинку (встановлення ігрового майданчику) на березі 

р. Вись маєток Кудашевих» 

2. «Спорт в народ» 

3. «Куточок козацького побуту» 

4. «Місто мрії на деревах». 



ДЯКУЄМО  ЗА  УВАГУ  


