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ВСТУП 

Програма місцевого економічного розвитку (МЕР) Маловисківської міської 

об'єднаної територіальної громади (далі – Програма) розроблена з метою 

координації зусиль щодо всебічного розвитку території  громади на найближчу 

перспективу 2018-2023 рр., реалізації завдань і проектів стратегії розвитку ОТГ до 

2025 року, що вимагатиме налагодження конструктивної співпраці з усіма 

органами влади, підприємствами, установами та організаціями міста усіх форм 

власності. Законодавчою основою для розроблення Програми є Закони України 

"Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального 

розвитку України", "Про добровільне об`єднання громад", постанова Кабінету 

Міністрів України від 26 квітня  2003 року № 621 "Про розроблення прогнозних і 

програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту 

державного бюджету" (зі змінами та доповненнями). 

Основними причинами розробки Програми місцевого економічного 

розвитку ОТГ, що відбувається в рамках проекту USAID «Децентралізація 

приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) є бажання громади оцінити 

більш детально свій економічний потенціал, підтримати представників місцевого 

бізнесу в т. ч.  різного віку, статі, стану здоров’я, місця проживання. 

 та стимулювати розвиток підприємництва, що призведе до покращення якості 

життя мешканців громади різного віку, статі, стану здоров’я, місця проживання. 

 

У зв’язку із проведеною роботою підготовлено Економічний профіль 

Маловисківської ОТГ. Економічний профіль громади містить зведену інформацію 

про ресурси громади: місцеве економічне середовище, населення, трудові ресурси   

т.ч. жінок - 1805 , та чоловіків - 1384 .,, ринки, економічну базу, інфраструктуру, 

комунікації та комунальні послуги, навколишнє середовище, життя в громаді, 

https://drive.google.com/open?id=1Hl4oMMTV9J5VU-k6kfXv4a9zvj_JOtOu
https://drive.google.com/open?id=1Hl4oMMTV9J5VU-k6kfXv4a9zvj_JOtOu


  

  

Підготовлено Робочою групою МЕР ОТГ спільно з Одеським національним економічним університетом 

в рамках програми «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), що 

виконується міжнародною організацією ГлобалКом’юнітіз (GlobalCommunities) та фінансується 

Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). 

4 

 

професійні послуги, соціальний капітал, місцеве самоврядування, податки, 

громадські організації, природні ресурси, а також інформацію про стратегію 

розвитку ОТГ, SWOT аналіз громади. Підтримання Профілю в актуальному стані 

та регулярне оновлення його даних є абсолютно необхідним, і це є завданням 

Робочої групи з МЕР. 

Програма економічного розвитку Маловисківської міської об'єднаної 

територіальної громади увібрала в себе результати спільної роботи членів робочої 

групи з місцевого економічного розвитку та консультантів від організацій-

партнерів програми DOBRE над пілотними проектами, реалізація яких сприятиме 

розвитку бізнес-середовища громади. Вона містить коротку характеристику 

економічного потенціалу громади, стратегічне бачення місцевого економічного 

розвитку, перелік пріоритетів, стратегічних цілей та оперативних завдань, а також 

план дій за проектами, які громада планує реалізувати найближчим часом, та 

реалізація яких вимагає співфінансування від Програми DOBRE. 

Програма МЕР повністю відповідає Стратегії розвитку громади і розроблена 

на її виконання в частині розвитку місцевої економіки. За потреби можна вносити 

зміни у Програму, але ці зміни обов’язково мають відповідати Стратегії розвитку 

громади.  

Метою Програми місцевого економічного розвитку є: 

 Підтримка існуючого бізнесу в т.ч. чоловіків та жінок, молоді та 

внутрішньо переміщених осіб; 

 Стимулювання підприємницької діяльності та появи нового бізнесу, 

підтримка їх розвитку; 

 Розвиток трудових ресурсів, в тому числі молоді, жінок та чоловіків ; 
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 Залучення нового бізнесу та інвестицій, враховуючи екологічні 

стандарти та підвищення конкурентоздатності громади. 

 

 

 

 

 

ЧАСТИНА І.  

ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГРОМАДИ 
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Мала Виска – районний центр у Кіровоградській області, центр міської 

об'єднаної територіальної громади. Місто розташоване на річці Мала Вись, 

притоці Великої Висі, в басейні Південного Бугу.  

 

Рис. 1. Межі населених пунктів  

Маловисківської міської об'єднаної територіальної громади 

 

Назва походить від назви річки (Вись у перекладі з давньослов'янського 

означає вода). Місто засноване у 1752 році. Територія, на якій розміщене сучасне 

місто, була заселена в глибоку давнину (20 - 40 тисяч років до н.е.). На території 

громади збереглися також захоронення у вигляді курганів. Деяким з них по 5 

тисяч років. Багато курганів залишили скіфи. З ХVІ до початку ХVІІІ ст. на 

території нинішньої Маловисківської громади запорізькі козаки розміщували свої 

зимівники. Вздовж Малої Висі проходив торговий шлях, що увійшов в історію як 

Шпаків. Шпаковим шляхом йшли товари в Україну, Росію, Литву. Інтенсивність 

руху вздовж Висі була досить великою. Територія Маловисківської громади 
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розташована на Придніпровській височині. Поверхня - підвищена полого-хвиляста 

лісова рівнина, розчленована ярами. Частина Лісостепової зони України. Клімат 

помірно-континентальний, недостатньо вологий. 

Суспільство (демографічна ситуація, ринок праці, суспільна активність 

мешканців). 

 Чисельність населення Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади станом на 1 січня 2017 року складала 13 607 осіб (табл. 1). 

Чисельність населення Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади 

                                                                                  Таблиця 1 

Порядковий 

номер 

Найменування населених 

пунктів, що входять до складу 

громади 

Чисельність 

населення станом на 

1 січня 2017 р. 

Відстань до 

адміністративного центру 

громади, кілометрів 

1 м. Мала Виска 10729 - 

2 с-ще Заповідне 199 9 

3 с. Краснопілка 371 7 

4 с-ще Вишневе 247 7 

5 с. Паліївка 980 8 

6 с. Веселе 30 15 

7 с. Первомайське 381 17 

8 с. Олександрівка 599 12 

9 с. Новомиколаївка 32 15 

10 с. Тарасівка 39 15 

 

Кількість населення у поділі на населені пункти: м. Мала Виска – 10 729 

чол. с. Краснопілка – 371 чол. с-ще Вишневе – 247  чол. с-ще Заповідне – 199 чол. 

с. Паліївка – 980 чол. с. Веселе – 30 чол. с.Первомайське – 381 чол. 

с.Олександрівка – 599 чол. с. Новомиколаївка – 32 чол. с. Тарасівка – 39 чол. 
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Ринок праці.  

Трудові ресурси Маловисківської громади розподіляються наступним 

чином: - зайняті в публічному виробництві (на державних та кооперативних 

підприємствах і в організаціях) – 4908 чол. - зайняті в домашньому та особистому 

підсобному сільському господарстві та індивідуальною трудовою діяльністю - 797 

чол.  в т.ч. жінок - 1805 , та чоловіків - 1384 . 

  Кількість безробітних становить 419 осіб  

Суспільна активність. На території громади зареєстровані та діють 15 

громадських організацій, 3 благодійні організації. 

Інфраструктура (дороги, громадський транспорт, житлові ресурси) 

Дороги. 

 Інфраструктура автомобільних доріг громади виглядає наступним чином: 

Протяжність на території міської ради – 134,16  км - м. Мала Виска – 94 доріг - 69 

км., с-ще Вишневе – 3 дороги – 2,78 км, с-ще Заповідне – 5 доріг - 3,3 км.,  

с.Краснопілка – 11 доріг - 10,5 км., с. Паліївка 23 дороги  – 17,61 км, 

Олександрівська громада - 13 доріг - 15,25 км., с.Первомайське – 13 доріг – 15,72 

км. Стан доріг в цілому задовільний але значна частина потребує поточного 

ремонту. Крім того, через Малу Виску проходить міжобласна автомобільна дорога 

Т2401 (Городище—Устинівка). Неподалік від міста проходить міжнародна 

автотраса Е50, що робить зручним транспортне сполучення з Кропивницьким, 

Уманню та іншими важливими населеними пунктами. 

Громадський транспорт.  

Частота курсування: Паліївка - Мала Виска: 2 рази на день; Паліївка – 

Кропивницький: 2 рази на день; Первомайське – Мала Виска - Кропивницький: 2 
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рази на тиждень; через м. Мала Виска та с. Олександрівка щоденно проходить 

близько 50 рейсів автотранспорту. У місті працюють таксі численних приватних 

перевізників. Міський громадський транспорт відсутній. 

Житлові ресурси.  

У Малій Висці переважає приватна забудова, загальна кількість дворів з 

приватними присадибними господарствами — 6340. Із 37 міських 

багатоквартирних будинків близько третини розташовані у мікрорайоні «Вись». 

Загальна кількість квартир у Малій Висці — 874. Послуги з утримання 

багатоквартирних будинків та прибудинкових територій населенню надає 

Комунальне підприємство «Мала Виска житлово-експлуатаційна дільниця». 

Житловий фонд сільських населених пунктів – 1844 дворів з приватними 

присадибними господарствами. 

Водопостачання і каналізація.  

Протяжність водопровідних мереж в громаді складає близько 67 км. 

Технічний стан водопроводу та каналізації вимагає значних фінансових вкладень, 

модернізації та ремонту. 

Економічна активність і структура економіки (сільське господарство, 

підприємства, інституції оточення бізнесу) 

Сільське господарство.  

Основу економіки формують підприємства аграрного сектору: 

сільськогосподарські підприємства та підприємства переробної галузі, а також 

обслуговуючі організації.  В галузі сільського господарства громади  налічується 

61 агроформування, з яких товариства, агрофірми, кооперативи - 6; фермерських 

господарств – 55, одноосібників – 391  осіб.  
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 Господарства  спеціалізуються на вирощуванні зернових технічних культур, 

протягом останніх років активно розвивається садівництво та овочівництво. 

В громаді у галузі  сільського господарства середня  заробітна плата  по 

сільськогосподарських  підприємствах  за 2017 рік  становить  5010 грн. 

У 2017 році, обсяг виробництва валової продукції сільського господарства, 

по всіх категоріях господарств (у порівняних цінах 2010 року) становить  358, 1 

млн. грн., в тому числі продукції рослинництва – 302,6 млн.грн., тваринництва – 

42,0 млн.грн.  

По сільськогосподарських підприємствах виробництво склало 209,4 

млн.грн., що становить 79,3% до відповідного періоду минулого року, в тому 

числі продукції рослинництва – 189,6 млн.грн.  

По сільськогосподарських підприємствах утримувалось великої рогатої 

худоби 253 голів, в тому числі корів  57 голів, свиней 182 голів, овець 12 голів. 

Порівняно з відповідним періодом минулого року збільшилась чисельність 

поголів’я великої рогатої худоби на 12,2%.  

Обсяги виробництва м’яса (реалізація худоби та птиці у живій вазі) 

збільшилась на 13,5% і становить 210 т, молока вироблено 330 т. або на 0,6% 

більше до минулого року.  

Підприємства у громаді.  

Підприємства спеціалізуються в основному на виробництві та переробці 

сільськогосподарської продукції: ТДВ Маловисківське хлібоприймальне 

підприємство, ПП «Хлібний дар», ТОВ «ХЮРРЕМ». У місті активно розвивається 

приватне підприємництво. Торговельну мережу району представляють 152 

магазини та об’єкти роздрібної торгівлі, з них  підприємства роздрібної торгівлі 

типу «супермаркет», «гіпермаркет» - 7  одиниць, та  2 кіоски фірмової торгівлі. По 
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споживчому ринку оборот роздрібної торгівлі збільшився на 8,5%. 

Підприємствами  громади реалізовано споживчих товарів на суму  85,3 млн. грн. 

Продаж непродовольчих товарів склав   63,1млн. грн. (73,9% загального обсягу 

роздрібного товарообороту), продовольчих товарів – 18,3 млн.грн. (43,8%). У 

загальному обсязі продажу продовольчих товарів через торгову мережу значну 

частку займали вироби тютюнові (12,8%), горілка та вироби лікеро-горілчані 

(8,7%), вина (4,1%), м’ясо копчене, солоне та ковбасні вироби (4,2%), 

непродовольчих – бензин моторний (24,5%), товари фармацевтичні (11,7%), 

дизельне пальне (9,3%), газ стиснений та скраплений для автомобілів (9,6%). У 

розрахунку на одного жителя району обсяг продажу в середньому за місяць 

становив  301,7 грн. 

У сфері побуту послуги надають 30 суб’єктів підприємницької діяльності.  

Серед них перукарні - 12,  майстерні по ремонту одягу та взуття - 5, станції 

технічного обслуговування та пункти шиномонтажу - 8 , ремонт побутової техніки 

- 5.  

 Аптеки та аптечні кіоски становлять  14 одиниць, які розташовані по всих  

територіях ОТГ.  

Мережа  ресторанного господарства  ОТГ складається з 7  закладів фізичних 

осіб  та 8  підприємств – юридичних осіб. На території  громади  діє міський 

ринок. У громаді відсутні інституції оточення бізнесу. 

Туристичний потенціал.  

На території громади знаходяться пам’ятки природи місцевого значення які 

знаходяться під державним захистом: 

 «Заплава Малої Висі» - орнітологічний заказник місцевого значення у с. 

Краснопілка (2,0 га); 
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 «Бірзуловські горби» - комплексна пам’ятка природи місцевого значення, 

у с-ще Заповідне (1,7 га,); 

 «Краснопільська балка» - ландшафтний заказник біля с.Краснопілка (50 

га). 

Навколишнє середовище.  

Територія громади знаходиться у зоні підвищеного радіологічного впливу 

(близькість підприємства Новокостянтинівська шахта ДП «Схід ГЗК») - 

видобування уранової руди. Охорона повітряного басейну території лишається 

ключовою проблемою Маловисківської громади. Водойми знаходяться 

здебільшого в незадовільному санітарно-екологічному стані, місцями засмічені, 

зарослі водоростями, заболочені. Технічний стан практично всіх каналізаційних 

очисних споруд потребує їх модернізації або реконструкції. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

Підготовлено Робочою групою МЕР ОТГ спільно з Одеським національним економічним університетом 

в рамках програми «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), що 

виконується міжнародною організацією ГлобалКом’юнітіз (GlobalCommunities) та фінансується 

Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). 

13 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТИНА ІІ.  

СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ ТА ЦІЛІ 

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
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СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ 

Маловисківська міська об’єднана територіальна громада - місце для людей, 

які мають відчуття місцевої ідентичності, вміють забезпечити себе на основі 

наявних ресурсів і потенціалу життя на достойному рівні. 

Місією Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади є 

створення оптимальних умов для життя мешканців, завдяки підтримці 

підприємництва, сільськогосподарської діяльності та розвитку освіти, культури, 

охорони здоров’я і нішового туризму. 

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 в т.ч   молоді, жінкам і чоловікам, у тому числі з 

інвалідністю. 

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. 

СФЕРА 1 

Екологія, підтримка енергетичної ефективності, розвиток Відновлювальних 

Джерел Енергії та сучасних технологій в галузі енергоефективності. 

Стратегічна ціль - Піклування про найвищу якість навколишнього середовища, 

застосування енергетичної ефективності та прагнення до використання ВДЕ. 
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Операційні цілі 1. Охорона навколишнього середовища та екологічна освіта. 

 2. Застосування принципів енергетичної ефективності у громадських 

будівлях.  

3. Використання ВДЕ. 

СФЕРА 2 

Всебічна підтримка сільськогосподарської і несільськогосподарської 

господарчої діяльності, малого та середнього бізнесу. 

Стратегічна ціль - Забезпечення мешканцям стабільних умов для життя з власної 

праці, як у сільськогосподарському виробництві, так і на підприємствах і фірмах 

за посередництвом підтримки створення робочих місць та самозайнятості. 

Операційні цілі  

1. Підтримка аграрно-споживчої переробки. 

 2. Створення агротуристичних господарств.  

3. Підтримка створення нових робочих місць, розвитку малого та середнього 

підприємництва. 

СФЕРА 3 

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

громадянського суспільства. 

Стратегічна ціль - Розвиток сфер культури, освіти, охорони здоров'я і 

громадянсько-патріотичної позиції мешканців за посередництвом задоволення цих 

потреб і створення нових можливостей у даній сфері. 

Операційні цілі  

1. Підтримка системи формальної і неформальної освіти за допомогою 

педагогічних працівників шкіл та потенціалу працівників закладів культури і 

громадських організацій (гуртки за інтересами, заняття для дітей і молоді).  
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2. Активізація мешканців за посередництвом їх залучення до різноманітних 

туристичних, екологічних та мистецько-культурних ініціатив.  

3. Створення умов для надання якісних послуг первинної медичної 

допомоги. 

СФЕРА 4 

Підтримка нішового туризму на основі історичних традицій. 

Стратегічна ціль - Відновлення пам'яті про видатні історичні події та 

випрацювання на їх основі рушія для розвитку місцевого туризму, що може стати 

значним джерелом прибутків для мешканців. 

Операційна ціль - Опрацювання місцевої туристичної стратегії на основі 

історичних традицій (місця поселень запорозьких козаків, Шпаковий шлях, 

авіаконструкторські традиції, пов'язані з постаттю Олександра Кудашева, Юрія 

Кондратюка, Івана Сухомлина, історичні будівлі та споруди (маєток Кудашевих, 

залізничний міст, інші) та місцеві пам'ятки природи. 

СФЕРА 5 

Вдосконалення надання публічних послуг та розвиток інфраструктури. 

Забезпечення цивільного захисту населення Маловисківської ОТГ 

Стратегічна ціль - Задоволення потреб мешканців у сфері інфраструктурних та 

публічних послуг. 

Операційні цілі  

1. Вдосконалення пропозицій публічних послуг (виконавчі органи місцевого 

самоврядування, школи, заклади культури, правовий захист, соціальний захист та 

захист у випадку надзвичайних ситуаціях) за допомогою значного зростання 

вимог до працюючих кадрів та працевлаштування нових фахівців.  
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2. Використання проектного досвіду для вдосконалення пропозицій 

публічних закладів і розвитку інфраструктури, а також - підтримка міжнародного 

співробітництва.  

3. Виконання необхідних інфраструктурних інвестицій (модернізація 

водопровідно - каналізаційної мережі, очисних споруд, будівництво та ремонт і 

модернізація доріг; значні інвестиції в громадських будівлях). 
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ЧАСТИНА ІІІ.  

ПЛАН ЗАХОДІВ З ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ 
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 Візія МЕР ОТГ: Створення комфортних умов проживання мешканців мешканці, різного 

віку, статі, стану здоров’я, місця проживання. 

шляхом розвитку економічної складової місцевого розвитку в т. ч. через сприяння  діяльності 

малого та середнього підприємництва та диверсифікація (розгалуження в нові, інноваційні напрямки) 

Програма МЕР – пріоритетний проект № 1: 

«Створення туристичного кластеру «Маєток  поміщиків Кудашевих » - інновація 

економічного розвитку  Маловисківської ОТГ» 

Опис проекту:  Створення  на території Маловисківської ОТГ ( в т.ч. в м. Мала Виска, с. 

Паліївка, с.Краснопілка)  туристичного кластеру поліпрофільного туризму  ( рекреація, дозвілля, 

пізнавальний, розважальний, видовищний) 

Мета проекту: активізація економіко-соціальної діяльності жителів працездатного віку в  т.ч. 

молоді, чоловіків , жінок, внутрішньо переміщених осіб 

 , в т.ч. створення умов для розвитку бізнес ініціатив та створення нових робочих місць  для 

молоді, жінок  з використанням природних, історичних активів громади. 

Місце реалізації: м. Мала Виска вул. Київська 2, с.Паліївка  рекреаційна зона відпочинку на 

березі ставка в центрі населеного пункту, с. Краснопілка на березі ставка. 

Сфера впливу: бізнес та соціальне середовище, позиціювання громади як об’єкту туристичної  

діяльності  Регіону, популяризація історичного минулого громади, позитивний імідж громади. 
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Стан підготовки та реалізації: підготовчий етап: завершено збір 

необхідних даних для реалізації проекту, що буде реалізовано із використанням комбінованих джерел 

фінансування. 

  

Необхідні ресурси: матеріальні: фінанси – міський бюджет – 633,6  тис.грн. МТД – Програми 

DOBRE –  1478,4 тис.грн., інші джерела – 100,0 тис.грн. комунікації, власний внесок. 

Нематеріальні: навчання в галузі туризму, допомога спеціалістів в розробці туристичних 

маршрутів. 

Роль DOBRE: тип допомоги, обсяг допомоги, часові межі: придбання обладнання – 

торгівельні павільйони – 5 шт.; критий павільйон – 1 од.; критий подіум – 1 од.; дитячий майданчик -  1 

комплект; лави паркові – 10 од.; інформаційні стенди – 8 од.; біотуалети – 2 од.; біотуалет спеціальний 

– 1 од.; роздягалки пляжні – 2 од.; катамаран – 2 од; загальна сума – 1478,4 тис.грн.  травень 2019 року. 

Проведення  навчання, семінару, тренінгу  по напрямку туризму. 

Цільова дата початку реалізації: квітень 2019 року 
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Програма МЕР – пріоритетний проект № 2: 

« Залучення  консультантів з розробки проектів  благоустрою громадських 

просторів(Плейсмейкінгу)» 

Опис проекту: 

Мета проекту:  Розвиток рекреаційно-туристичного комплексу з пріоритетністю «зеленого туризму»;  

 Підтримка створення нових робочих місць, розвитку малого та середнього підприємництва в т.ч.  для 

молоді  та жінок . 

Місце реалізації: м. Мала Виска вул. Київська 2,  маєток поміщиці Кудашевих  та рекреаційна  

паркова зона. 

 Сфера впливу: Реалізація проекту дасть  змогу   створити різні локації : для організації 

відпочинку, для  бізнесу, туризму та культурно - освітні. Створяться  конкурентні умови для місцевих 

підприємців, що дасть  можливість  розвивати власний  бізнес у сфері туризму, торгівлі, харчування та 

готельний бізнес. Розвиток туризму та промоція  території  дадуть поштовх до   створення зелених 

садиб.   

Стан підготовки та реалізації: підготовчий етап: завершено збір необхідних даних для 

реалізації проекту, що буде реалізовано із використанням комбінованих джерел фінансування.  

Необхідні ресурси:  матеріальні: фінанси – міський бюджет –  50,3 тис.грн. МТД – Програми 

DOBRE –   79,6 тис.грн. 
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Нематеріальні: навчання в галузі туризму, допомога спеціалістів в розробці 

туристичних маршрутів. 

Роль DOBRE: тип допомоги, обсяг допомоги, часові межі: В результаті роботи консультантів ОТГ 

отримають ескізи та плани благоустрою, облаштування об’єктів загального користування, включаючи 

загальний макет об’єктів із вказанням, наприклад, парковок та тротуарів, кіосків та торгівельних рядів, 

навісів, дитячих майданчиків, літньої сцени (якщо необхідно) тощо.  

Технічні деталі, такі як площа об’єкту, розмір кожної зони. Деталі та вузли основних технічних 

рішень.  

Проведення  навчання, семінару, тренінгу  по напрямку туризму. 

Цільова дата початку реалізації:   червень 2020 року   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

Підготовлено Робочою групою МЕР ОТГ спільно з Одеським національним економічним університетом 

в рамках програми «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), що 

виконується міжнародною організацією ГлобалКом’юнітіз (GlobalCommunities) та фінансується 

Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). 

23 

 

 

ПЛАН ДІЙ 

З МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

Згідно зі Стратегією розвитку Маловисківської ОТГ: СФЕРА 2, 3, 4. Всебічна підтримка с/г 

та не с/г діяльності малого та середнього бізнесу. Розвиток освіти, культури, охорони здоров’я та 

підтримка  інституцій громадянського суспільства, за посередництвом задоволення цих потреб і 

створення нових можливостей у даній сфері розроблене 

Проект МЕР № 1 

Створення «Туристичний кластер «Маєток Кудашевих» інновація економічного розвитку 

Маловисківської ОТГ». 

 

Згідно зі Стратегією розвитку  Маловисківської  ОТГ:  СФЕРА 2  Всебічна підтримка 

сільськогосподарської і не сільськогосподарської          господарчої діяльності, малого та середнього 

бізнесу розроблене   

 
Проект № 1 

Створення туристичного кластеру «Маєток  поміщиків Кудашевих » - інновація економічного 

розвитку  Маловисківської ОТГ 

Цілі розвитку, до яких має відношення цей проект 
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Місія: сприяння соціально-економічному розвитку ОТГ на основі впровадження 

ефективної місцевої політики, дієвих механізмів підтримки розвитку та маркетингу 

туристичної індустрії, використання природно-ресурсного потенціалу задля 

збереження культурної  та історичної спадщини та підвищення позитивного іміджу 

території  в рамках туристичного кластеру.  

Головні цілі:  Відповідно до стратегії розвитку Маловисківської ОТГ затвердженої 

рішенням ради від 30.03.2017року № 554 даний проект відповідає таким напрямкам: 

• Розвиток рекреаційно-туристичного комплексу з пріоритетністю «зеленого 

туризму»;  

 Підтримка створення нових робочих місць, розвитку малого та середнього 

підприємництва. 

                                                          Довідкова інформація                                             
 Даний  проект планується реалізувати  на території  поміщицького маєтку 

Кудашевих в зеленій парковій зоні площею 2,2 Га земель рекреаційного призначення,  

який  розташований в центральній частині міста на березі річки «Вись». Приміщення 

тап земельна ділянка, на якій розташована будівля поміщицького маєтку,  належить 

до комунальної власності громади. Поштовхом для  написання  даного проекту  стало 

історичне  минуле нашого містечка, яке  пов’язано  з розвитком   авіабудування в  

Україні. Наше місто пов’язано з відомими  людьми, які прославилися в галузі авіації 

та космонавтики.  Сергій Кудашев,  нащадок родини Кудашевих ( неординарний 

професор Київського університету) в 1910 році збудував та випробував  в Україні  

перший літак. В історичних джерелах  підтверджено факт, що він народився саме в 

нашому місті. Значними постаттями  для міста є  льотчик – випробовував, двічі герой 

Радянського Союзу, що прославився своєю мужністю в повітряних боях ІІ світової 

війни -  Іван Сухомлин. Також певний час,  в І половині 40-х роках минулого століття 
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в м.Мала Виска мешкав та працював на місцевому цукровому заводі  інженер - 

винахідник Ю.Кондратюк (О.Шаргей) – автор всесвітньо відомої серед учених 

космічної галузі роботи «Завоювання міжпланетних просторів».     

        В стратегії розвитку Маловисківської  ОТГ  визначено серед основним 

напрямків соціально – економічного розвитку  є туристична галузь.  На перспективу 

передбачається поєднання зеленого туризму у екологічно чистій, не забрудненій 

відходами від промислового будівництва території, на березі  природних та штучних  

водойм, в сільських населених пунктах, де є можливість створення зелених садиб,   з 

популяризацією   історичного минулого  міста Мала Виска та України в цілому. 

   На протязі багатьох років  територія  маєтку Кудащевих не використовувалася за 

призначенням, що і призвело до  її занедбаності.  Міська влада разом з активними 

громадянами,  в основному молоддю,    визначилася  після громадського обговорення 

щодо реалізації саме цього проекту.  Інновація проекту   полягає у  створенні 

культурного та туристичного  продукту, який буде впроваджуватися   органом  

місцевого самоврядування та  за підтримки громадських організацій  та підприємців 

міста  і сприятиме: 

1.Розвитку зеленого туризму в громаді , як окремої галузі. 

2.Популяризації  історичного минулого  міста Мала Виска, Кіровоградщини  та 

України в цілому. 

3.Створення сприятливих умов  для розвитку підприємницької діяльності, пов’язаної 

з організацією  та проведенням культурно – масових заходів, які вже стали 

традиційними у громаді – Авіафест «Вись», фестиваль патріотичної та авторської 

пісні. 

4.Створення  культурного середовища  та розвиток декоративно-вжиткового 

мистецтва.  

5.Благоустрій  території на місці колишнього парку біля маєтку Кудашевих та  
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створення  культурно-рекреаційної зони на березі річки Вись.                

     Реалізація даного проекту  дасть змогу: 

- розчищення та впорядкування прибережної зони; 

-  улаштування   зони відпочинку на березі річки Вись; 

-  влаштування  місця для сімейного відпочинку на природі;  

-  розробка дизайну парку та облаштування  паркової зони; 

- облаштування під’їзду та стоянок до місця відпочинку;  

- встановлення  інформаційних лавок та стендів, що розповідатимуть про  

історію міста 

 та її видатних людей 

- встановлення альтанок для відпочинку   та дитячого майданчика 

- встановлення мобільної сцени  для  проведення свят та заходів 

- створення  торгівельної зони. 

       Використання даних зон   планується  під час проведення  Авіафестивалю для 

туристів, як маршрут вихідного  дня,  а також   для жителів  міста, особливо жителів 

багатоквартиних будинків в т.ч.  малозабезпечених , багатодітних родин  та  осіб з 

обмеженими можливостями.   

 Реалізація проекту дасть  змогу   створити різні локації : для організації відпочинку, 

для  бізнесу, туризму та культурно - освітні. Створяться  конкурентні умови для 

місцевих підприємців в т.ч. чоловіків та жінок , що дасть  можливість  розвивати 

власний  бізнес у сфері туризму, торгівлі, харчування та готельний бізнес. Розвиток 

туризму та промоція  території  дадуть поштовх до   створення зелених садиб.  

Організовуватимуться  святкові  та розважальних заходи, організаторами яких 

виступатиме не тільки міська влада, а й громадські організації, приватні підприємці 

тощо.  

         Територія парку біля маєтку Кудашевих  має сприяти  розвитку  нових видів 
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підприємницької діяльності зокрема в галузі надання послуг відвідувачам 

(харчування, розваги), що пов’язаної з туризмом, що сприятиме створенню 15 нових 

робочих місць в т ч для  жіноок, чоловіків та молоді  на  території Маловисківської 

громади. 

     Організація свят, культурно – масових заходів, ярмарків, вже існуючих щорічних   

фестивалів забезпечить поштовх у розвитку туризму на території громади.   

Збільшення  кількості  гостей   міста та туристів  спонукатиме  місцевих жителів до   

розвитку готельного бізнесу, який на даний час майже відсутній у громаді, а також  

до створення  зелених садиб.  Ці фактори мають  позитивно вплинути місцевий 

соціально – економічний розвиток. 

Створення туристичного  кластеру «Маєток  поміщиків Кудашевих» - інновація в 

економічному  розвитку  Маловисківської ОТГ сприятиме  підтримці місцевих 

підприємців  в т ч чоловіків та жінок та призведе до створення нових робочих місць, 

розвитку малого та середнього підприємництва. В сучасних умовах запорукою 

успішного розвитку територіальних громад  є налагодження взаємозв’язків  та 

співпраця   громади , влади  і бізнесу.  

 

Ключові етапи дій та графік 

Етапи дій Графік  

 

1. Спілкування з громадськістю, визначення ідей  

серед  громадськості 

ІІ кв. 2019р. (початок – 

квітень, 1 місяць)  

2. Виготовлення ПКД  ІІ кв. 2019р. (початок – 

квітень, 1 місяць)  

3. Облаштування парку та прилеглої території маєтку 

Кудашевих (планування території, придбання 

обладнання – торгівельні павільйони – 5 шт.; критий 

ІІІ кв. 2019р. 
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павільйон – 1 од.; критий подіум – 1 од.; дитячий 

майданчик - 1 комплект; лави паркові – 10 од.; 

інформаційні стенди – 8 од.; біотуалети – 2 од.; 

біотуалет спеціальний – 1 од.; роздягалки пляжні – 2 

од.; катамаран – 2 од.) 

4. Придбання обладнання для сцени – трансформера, 

яка буде використовуватися для проведення культурно 

– масових розважальних заходів.  

ІІІ кв. 2019р.  

 

5. Облаштування території: алейки, інформаційні 

лавки, інформаційні стенди, встановлення обладнання 

(торгівельні павільйони – 5 шт.; критий павільйон – 1 

од.; критий подіум – 1 од.; дитячий майданчик -  1 

комплект; лави паркові – 10 од.; інформаційні стенди – 

8 од.; біотуалети – 2 од.; біотуалет спеціальний – 1 од.; 

роздягалки пляжні – 2 од.; катамаран – 2 од.), 

налаштування освітлення, встановлення фонарів, 

встановлення погруддя Кудашева. Розбудова 

рекреаційної зони: встановлення альтанок, фонтану та 

дитячого майданчику і т. ін.  

ІІІ-ІУ кв. 2019р.  

 

6. Впровадження проекту.  ІУ кв. 2019р. 

7. Проведення міських свят, фестивалів, ярмарок, 

випускних вечорів, зустрічей випускників, виїзних 

церемоній реєстрації шлюбів, дитячих свят, 

організованих дошкільними та позашкільними 

закладами освіти, ярмарки народних умільців, 

фермерські ярмарки  і  т. ін.  

І кв. 2020р. та далі 
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Відповідальність  

Основні: 

Особа, відповідальна за проект: 

Федоренко Галина Вікторівна – 

завідувач сектору соціально-

економічного розвитку, інвестицій 

та проектної діяльності 

Контактні дані: 0968734651; 

mviskarada@ukr.net 

Ініціювання: 

робоча група з місцевого 

економічного розвитку, керівництво 

громади 

Впровадження: 

- впорядкування  паркової зони 

- створення  рекреаційної зони( 

зони відпочинку) 

- облаштування стоянки та 

санітарної зони 

- створення сприятливої  території  

для розвитку  підприємництва 

- тренінги, навчання 

Підтримка: 

Програма DOBRE, виконавчий комітет 

Маловисківської  міської ради, Громадська 

рада, громадська організація "Наше місто 

спільний дім», громадська організація «Dievo» 

підприємці, депутатський  корпус. 
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Необхідні ресурси 
 

Ф
ін

а
н

су
в

а
н

н
я

 
Назва Сума, тис.грн. Можливі джерела 

Виготовлення документації, консуль-

тації технічних фахівців, придбання 

обладнання, облаштування території 

під встановлення обладнання, 

633,6  Внесок громади – бюджет 

міської ради 

Облаштування території під встанов-

лення обладнання 

 

100,0  

 

Внесок громади - 

підприємці 

 

Консультації технічних фахівців, 

придбання обладнання (торгівельні 

павільйони – 5 шт.; критий павільйон – 

1 од.; критий подіум – 1 од.; дитячий 

майданчик -  1 комплект; лави паркові 

– 10 од.; інформаційні стенди – 8 од.; 

біотуалети – 2 од.; біотуалет спеціаль-

ний – 1 од.; роздягалки пляжні – 2 од.; 

катамаран – 2 од.) 

 

1478,4  Співфінансування від  

програми DOBRE 

 

Показники продуктивності / Ключові етапи (віхи) 

Проведення   міських свят -10 заходів, фестивалів (1-2 на рік), ярмарок ( на рік), 

випускних вечорів, зустрічей випускників, виїзних  церемоні,  реєстрації шлюбів,  

дитячих  свят, організованих дошкільними  та позашкільними закладами освіти,  

ярмарки народних умільців,    фермерські ярмарки  і  т. ін. 

Часові рамки 
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Цей проект є: Середньостроковий  (3-5 років)  

 

 

                                                         

Проект МЕР № 2 

« Залучення  консультантів з розробки проектів  благоустрою громадських 

просторів(Плейсмейкінгу)» 

 

Згідно зі Стратегією розвитку  Маловисківської  ОТГ:  

 СФЕРА 2  :   Всебічна підтримка сільськогосподарської і не сільськогосподарської          господарчої 

діяльності, малого та середнього бізнесу  

Проект № 2 

 

Цілі розвитку, до яких має відношення цей проект 

Місія: сприяння соціально-економічному розвитку ОТГ на основі впровадження 

ефективної місцевої політики, дієвих механізмів підтримки розвитку та маркетингу 

туристичної індустрії, використання природно-ресурсного потенціалу задля 

збереження культурної  та історичної спадщини та підвищення позитивного іміджу 

території  в рамках туристичного кластеру.  

Головні цілі:  Відповідно до стратегії розвитку Маловисківської ОТГ затвердженої 

рішенням ради від 30.03.2017року № 554 даний проект відповідає таким напрямкам: 
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• Розвиток рекреаційно-туристичного комплексу з пріоритетністю «зеленого 

туризму»;  
  

                                                          Довідкова інформація                                             
 Даний  проект планується реалізувати  на території  поміщицького маєтку 

Кудашевих в зеленій парковій зоні площею 2,2 Га земель рекреаційного призначення,  

який  розташований в центральній частині міста на березі річки «Вись». Приміщення 

тап земельна ділянка, на якій розташована будівля поміщицького маєтку,  належить 

до комунальної власності громади. Поштовхом для  написання  даного проекту  стало 

історичне  минуле нашого містечка, яке  пов’язано  з розвитком   авіабудування в  

Україні. Наше місто пов’язано з відомими  людьми, які прославилися в галузі авіації 

та космонавтики.      

      В стратегії розвитку Маловисківської  ОТГ  визначено серед основним напрямків 

соціально – економічного розвитку  є туристична галузь.  

      На перспективу передбачається поєднання зеленого туризму у екологічно чистій, 

не забрудненій відходами від промислового будівництва території, на березі  

природних та штучних  водойм, в сільських населених пунктах, де є можливість 

створення зелених садиб,   з популяризацією   історичного минулого  міста. 

    На протязі багатьох років  територія  маєтку Кудащевих не використовувалася за 

призначенням, що і призвело до  її занедбаності. 

      Інновація проекту   полягає у  використанні нового продукту (плейсмейкінг) ,  на 

основі якого який буде впроваджуватися  розбудова  рекреаційної зони    органом  

місцевого самоврядування та  за підтримки громадських організацій  та підприємців 

міста  і сприятиме: 

1.Розвитку зеленого туризму в громаді , як окремої галузі. 

4.Створення  культурного середовища  та розвиток декоративно-вжиткового 
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мистецтва.  

5.Благоустрій  території на місці колишнього парку біля маєтку Кудашевих та  

створення  культурно-рекреаційної зони на березі річки Вись.                

     Реалізація даного проекту  дасть змогу: 

- розчищення та впорядкування прибережної зони; 

-  улаштування   зони відпочинку на березі річки Вись; 

-  влаштування  місця для сімейного відпочинку на природі;  

-  розробка дизайну парку та облаштування  паркової зони; 

- облаштування під’їзду та стоянок до місця відпочинку;  

- встановлення альтанок для відпочинку   та дитячого майданчика 

        

       На основі впровадження ефективної місцевої політики, дієвих механізмів 

підтримки розвитку та маркетингу туристичної індустрії, використання природно-

ресурсного потенціалу, задля збереження культурної  та історичної спадщини та 

підвищення позитивного іміджу  реалізація проекту дасть  змогу   створити  умови 

для розвитку туризму . Розвиток туризму та промоція  території  дадуть поштовх до   

створення зелених садиб. Розвиток рекреаційно-туристичного комплексу з 

пріоритетністю «зеленого туризму».  Ці фактори мають  позитивно вплинути 

місцевий соціально – економічний розвиток та підтримати  створення нових робочих 

місць в т. ч. для   людей різної статті та віку, розвиток  малого та середнього 

підприємництва.  

Ключові етапи дій та графік 

Етапи дій Графік  

 

1  Проведення  інформування мешканців ОТГ щодо Листопад 2019 – Грудень  
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проекту всіма можливими каналами  

2.Остаточне узгодження технічних характеристик для 

розробки проекту 

Листопад 2019 – Грудень 2019 

3. Процедура залучення консультантів Листопад 2019 – Грудень 

2020. 

 

4. Робота консультантів в громаді Листопад 2019 – Грудень 

2020 

5. Перевірка і підтвердження Програмним 

спеціалістом успішного завершення заходів 

Травень 2020 – Червень 

2020 

6. Впровадження проекту.  2020-2025 

Відповідальність  

Основні: 

Особа, відповідальна за проект: 

Постолюк Леся Анатоліївна –  секретар  ради  

Контактні дані:  05258 5 1454; 

mviskarada@ukr.net 

Ініціювання: 

робоча група з місцевого економічного 

розвитку, керівництво громади 

Впровадження: 

- впорядкування  паркової зони 

- створення  рекреаційної зони( зони 

відпочинку) 

- облаштування стоянки та санітарної зони 

Підтримка: 

Програма DOBRE, виконавчий 

комітет Маловисківської  міської 

ради, Громадська рада, громадська 

організація "Наше місто спільний 

дім», громадська організація «Dievo» 

підприємці, депутатський  корпус. 
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Необхідні ресурси 
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 Назва Сума, тис.грн. Можливі джерела 

Виготовлення документації по 

топогеодезичній  зйомці 

50,3  Внесок громади – бюджет 

міської ради 

Ескізи та плани благоустрою, 

облаштування об’єктів загального 

користування, включаючи загальний 

макет об’єктів із вказанням 

79,6 Співфінансування від  

програми DOBRE 

 

Показники продуктивності / Ключові етапи (віхи) 

    Привернення уваги  туристів   (відвідувачі) в весняну та літню пору року до 

території , проведення   міських свят -10 заходів, фестивалів (1-2 на рік), випускних 

вечорів, зустрічей випускників, виїзних  церемоні,  реєстрації шлюбів,  дитячих  свят, 

організованих дошкільними  та позашкільними закладами освіти,  ярмарки народних 

умільців,     

Часові рамки 

Цей проект є: Середньостроковий  (1-5 років)  

 

 

 



  

  

Підготовлено Робочою групою МЕР ОТГ спільно з Одеським національним економічним університетом 

в рамках програми «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), що 

виконується міжнародною організацією ГлобалКом’юнітіз (GlobalCommunities) та фінансується 

Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). 
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ПОКРОКОВІ ДІЇ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ  №  1 МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

Проект з МЕР/Покрокові дії 

Маловисківська ОТГ 

РІК 
ІНШЕ 

2018 2019 2020 

Квартал Квартал Квартал постійно, за 

потребою 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Проект № 1: Створення туристичного кластеру «Маєток  поміщиків Кудашевих » - інновація економічного розвитку  Маловисківської ОТГ 

1.  Спілкування з громадськістю, визначення ідей  серед  громадськості 
     Х        

2.  Розробити схему планування території 
     Х        

3.  Виготовлення проектно-кошторисної документації 
      Х       

4. Облаштування  парку та прилеглої території маєтку Кудашевих   
      Х       

5.  Придбання  сцени – трансформера, яка буде використовуватися  для проведення культурно 

– масових розважальних заходів, обладнання ( генератор струму,  
      Х Х      

6.  Облаштування території: алейки., інформаційні лавки, інформаційні стенди, освітлення, 

встановлення фонарів, встановлення погруддя Кудашева. Розбудова рекреаційної зони: 

встановлення альтанок, фонтану та дитячого майданчику  і      т. ін. 

       Х      

7.  Проведення   міських свят, фестивалів, ярмарок, випускних вечорів, зустрічей випускників, 

виїзних церемоній  реєстрації шлюбів,  дитячих  свят, організованих дошкільними  та 

позашкільними закладами освіти,  ярмарки народних умільців,    фермерські ярмарки  і  т. 

ін. 

        Х    Х 

 

 

 



  

  

Підготовлено Робочою групою МЕР ОТГ спільно з Одеським національним економічним університетом 

в рамках програми «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), що 

виконується міжнародною організацією ГлобалКом’юнітіз (GlobalCommunities) та фінансується 

Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). 
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ПОКРОКОВІ ДІЇ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ   №2  ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

Проект з МЕР/Покрокові дії 

Маловисківська ОТГ 

РІК 
ІНШЕ 

2019 2020 2021 

Квартал Квартал Квартал постійно, за 

потребою 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Проект № 2: « Залучення  консультантів з розробки проектів  благоустрою громадських просторів(Плейсмейкінгу)» 

 1.  Проведення  інформування мешканців ОТГ щодо проекту всіма можливими 

каналами 

   х          

2.Остаточне узгодження технічних характеристик для розробки проекту 
   х          

3. Процедура залучення консультантів 
   х          

4.  Процедура залучення консультантів 
   х          

5. Перевірка і підтвердження Програмним спеціалістом успішного завершення заходів 
     х        

6.  Впровадження  проекту 
     х х х х х х х  

 
             

 
             



  

  

Підготовлено Робочою групою МЕР ОТГ спільно з Одеським національним економічним університетом 

в рамках програми «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), що 

виконується міжнародною організацією ГлобалКом’юнітіз (GlobalCommunities) та фінансується 

Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). 
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КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: 

Робоча група з місцевого економічного розвитку (затверджена 

Розпорядженням Маловисківського  міського голови № 132 від 5 червня 2018 р.): 
 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 
Посада / Рід занять 

Відповідаль-

на особа за 

МЕР в ОТГ 

Електронна пошта Телефон 

Гульдас Юрій 

Леонідович 
міський голова Ні mviskarada@ukr.net 0525851454 

Федоренко 

Галина 

Вікторівна 

завідувач сектору 

соціально-економічного  

розвитку, інвестицій та 

проектної діяльності 

Так mviskarada@ukr.net 0660151121 

Бакалінський 

Олександр 

Михайлович 

заступник міського голови 

з питань діяльності   

виконавчих  органів влади 

Ні 
mviskarada@ukr.net 

0667550820 

Бабенко Вадим 

Іванович 
керівник ТОВ «ХЮРРЕМ» Ні mviskarada@ukr.net  

Кудря Ірина 

Василівна 
приватний підприємець Ні mviskarada@ukr.net  

Лисенко Оксана 

Олександрівна 
приватний підприємець Ні mviskarada@ukr.net  

Постолюк Леся 

Анатоліївна 
секретар ради Ні mviskarada@ukr.net 0968734651 

Похила Лариса 

Василівна 
завідувач сектору фінансів Ні 

mviskarada@ukr.net 
0665311941 

Прилуцький 

Микола 

Миколайович 

адвокат, депутат міської 

ради, голова постійної 

комісії з питань 

планування, фінансів, 

бюджету та соціально-

економічного розвитку 

Ні mviskarada@ukr.net  

Семчишина 

Алла Богданівна 
приватний підприємець Ні 

mviskarada@ukr.net  

Шуліма Віра 

Сергіївна 

представник молодіжної 

ради, голова ГО Молодих 

освітян «ДієVO» 

Ні mviskarada@ukr.net  

 
Офіційна адреса ОТГ для листування 

щодо питань МЕР 

26200, Кіровоградська обл., м.Мала Виска, 

вул.Спортивна,буд. 6 

Офіційний е-мейлОТГ mviskarada@ukr.net 

Контактні телефони для зв'язку з ОТГ 38(05258)51454 

ПІБ Голови ОТГ Гульдас Юрій Леонідович 

Керівник Робочої групи з МЕР Федоренко Галина Вікторівна 

Контактні дані керівника Робочої групи з МЕР 0660151121 

mviskarada@ukr.net 

 


