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МІСЬКА РАДА 
26 депутатів + міський голова 

 • 7 постійних профільних комісій з  питань: 

•  прав людини,законності,депутатської  

діяльності і етики 

• планування,фінансів,бюджету та  

соціально-економічного розвитку 

•   промисловості,підприємництва,транспорту, 

зв’язку та сфери послуг 

•  ЖКГ та комунальної власності 

•  освіти, культури,молоді,фізкультури і  спорту 

• містобудування,будівництва,земельних відносин та охорони природи 

• охорони здоров’я та соціального захисту 

 

 

 

Проведено засідання профільних комісій    -      103  



       

14 
пленарних 

засідань 

2 позачергових 
засідання 

Спільно з радою 
старійшин 

Прийнято рішень міської ради                                718 

виконано -             718  



15 ЧЛЕНІВ ВИКОНКОМУ 

Проведено засідань виконавчого комітету    19 



ПИСЬМОВІ 

заяв -  2529 

 

 

 

УСНІ 
особистий  

     прийом – 15 
ЕЛЕКТРОННІ 

Інтернет  звернення – 0 
      

 

 

2544  ЗВЕРНЕНЬ 

Вирішено 

Надано роз’яснень 

2000 - 79 % 

529 - 21 % 



813 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

544 
ІНШІ 

84 ЖКГ 

1103 

ЗЕМЕЛЬНІ 



 

   

Ведеться облік громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов за місцем проживання, на якому на 

сьогодні перебуває 105 сімей, з них: 

- в загальній черзі –  44 сім’ї; 

- в першочерговому списку – 49 сімей;  

- в позачерговому списку – 12 сімей. 

Прийнято на 

квартирний облік за 

місцем проживання - 4  

сімей  

в т.ч. 2   уч.БД;  

2 діти-сироти  

Знято з 

квартирного 

обліку 2 сім’ї 

Забезпечено  житлом  у 2019 р. 1 особу, яка  

позбавлена  батьківського  піклування. 



 

Проведено 112 засідань адміністративної комісії зпитань  

* порушення правил благоустрою – 20 

* порушення правил дотримання тиші -1 (попередження); 

* накладені штрафи – 3 на суму 1,5 тис.грн. 

* проживання без паспорта та реєстрації – 81 
(попередження) 

* проживання з недійсними паспортами  

   складено адмінітративних протоколів – 52 

* втрата паспорту - попередження  - 10 (попередження) 

 

 



63 номери, тиражем 6,5 тис.прим.  

8 прямих ефірів  

на телебаченні 
 

424 новини на сайті 
Кількість відвідувачів 

сайту – 136080 

Знято та трансльовано 

на Лед Екрані   28 

сюжетів 

 

1113 інформацій 

у Facebook 



47 камер відеонагляду, 
вебкамера міста на сайті міської ради 



     До міського бюджету 
надійшло всього 
ДОХОДІВ  97118,2 
тис.грн.,що 
становить 104,5 % до 
річного плану 

ВИДАТКИ  склали 

96269,9 тис.грн., що 

становить 96 % 
планових 
призначень. 

  

тис.грн. 



СТРУКТУРА  ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЬКОГО  
БЮДЖЕТУ ЗА 2019  РІК                                                                            

 

Субвенції 31571,8 
тис.грн. 

 

Дотації  
3415,1 тис.грн. 

Власні та закріплені 
доходи 58493,0 

тис.грн. 

63% 

33% 

4% 

Всього доходів 
загального фонду: 

 93479,9 тис.грн.  



9% 
14% 

9% 
 

ЄДИНИЙ 
ПОДАТОК 

8872,1 
тис.грн. 

 
 

АКЦИЗНИЙ 
ПОДАТОК  

5708,9 тис.грн. 
 
 

ІНШІ ДОХОДИ  
1917,7 

тис.грн. 
 

ПОДАТОК НА 
МАЙНО  

436,3 
тис.грн. 

1 % 
  

ПОДАТОК НА 
ДОХОДИ 
31487,4 
тис.грн. 

51% 

 
ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ 
10070,6 тис.грн. 

 

17% 

58493,0 
тис.грн. 



60% 

4% 

11,7% 

8% 

2% 

0,3% 

11% 

3% 
освіта  50984,8 тис.грн. 

соціальний захист  3267,4 тис.грн. 

органи місцевого самоврядування                                               

10259,0 тис.грн. 

культура та мистецтво 1850,2 

тис.грн. 

фізична культура та спорт 281,2 

тис.грн. 

житлово-комунальне господарство    

6930,2 тис.грн.                                    

міжбюджетні трансферти 9693,5 

тис.грн. 

економічна діяльність 2356,0 

тис.грн. 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ  85622,3  ТИС.ГРН. 

за напрямками видатків загального фонду 



   За рахунок  субвенції з державного бюджету на розвиток 

інфраструктури  ОТГ реалізовано проект   
 « Придбання спецтехніки ( автогрейдера) для комунальних потреб  
комунального   підприємства «Мала Виска – МКП» 

 Загальна вартість Проекту – 2268,0 тис.грн. в т.ч. 
 -  кошти субвенції – 1957,3 тис.грн. 
 -  кошти міського бюджету – 310,7 тис.грн. 



   За рахунок  субвенції з державного бюджету на соціально-

економічний  розвиток ОТГ реалізовано проект   
 « Придбання комплект меблів та обладнання для Маловисківської ЗШ № 3» 

 Вартість Проекту – 250,0 тис.грн.  



 Реалізовані грантові проекти в рамках програми DOBRE  

• «Закупівля  планшетних ПК  з метою  проведення опитування  громадян, щодо якості 
послуг»  на суму 25,0 тис. грн.; 

• «Питна вода - понад усе» на суму 1535,1 тис. грн. 

• «Арт платформа – створення  культурного та комунікативного простору»  - 757,3 
тис.грн. 

• «Залучення консультантів з  проектів благоустрою громадських просторів  
(плейсмейкінгу) – 79,6 тис.грн.   

  
 

 
Програма 
DOBRE 

міський 
бюджет 



 В стадії реалізації грантові проекти в рамках програми DOBRE  
• в  компоненті  місцевого економічного розвитку  підготовлено та подано на  

погодження  проект «Туристичний кластер «Маєток  поміщиків Кудашевих» 
- інновація економічного розвитку  Маловисківської ОТГ»   

      вартість проекту 1237,8 тис. грн. 

• в компоненті «Удосконалення послуги » проект   «Придбання  спецтехніки- 
дорожнього ремонтера для проведення ямкового ремонту  доріг 
комунальної власності  комунальному підприємству Мала Виска МКП»  

      вартість проекту 2603,2 тис. грн.,  

 

 



7 вересня 2019 року в Малій Висці відбувся Фестиваль добрих практик  

громад Кіровоградщини,  прийняли  участь -  8 громад 

 
  На конференції  партнерів 

програми – USAID DOBRE 

«Стратегічний розвиток та 

інвестиції» За результатами  

оцінки спроможності  у 2019 році 

Маловисківська ОТГ  

визнана взірцевою  

громадою серед  

75 громад   

України та отримала   

відзнаку 



У РЕЙТИНГУ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ  
І СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГРОМАД  
МАЛОВИСКІВСЬКА ОТГ – ТРЕТЯ… 

  

Серед громад України Фондом 

"Регіональний центр економічних 

досліджень та підтримки бізнесу", 

сформовано перелік 25 найкращих 

територій Кіровоградської області 

станом на 01.01.2020. Рейтинг враховує 

38 критерійних показників та 

відображає інституційну привабливість 

громад у 2020 році. Загалом обраховано 

рейтинг 1 321 громади України до 100 

тис. мешканців. Маловисківська міська 

об’єднана територіальна громада 

знаходиться в чільній трійці, маючи 

рейтинг 42,47, при середньообласному – 

19,45 і всеукраїнському – 21,48. 



на загальну суму  

193,9 тис.грн.  

 



 
ТОВ «КОНСАЛТИНГ СОЛАР»  

енергогенеруючий  об’єкт – електростанція з використанням енергії 
сонця проектною потужністю ФЕС помодулям  - 11 МВт (проектна 
потужність по інверторним підстанціям – 9 МВт).  
 

У 2019 році до міського бюджету  
надійшло  податків  в сумі 91,1 тис. грн.  
в т.ч.:   
- орендна плата  за землю- 892,6 тис.грн.,   
- податку з доходів  
фізичних осіб – 18,5 тис. грн.  



 
 

- Прийнято 547 рішень по земельних питаннях  

(всього 1299 питань). 

 

- Отримано із земель державної форми власності у  

комунальну власність міської ради 31 земельну ділянку,  

загальною  площею 159,3872 га 

 

- Надійшло коштів від орендної плати з юридичних осіб та 

фізичних осіб  -  5 335,7 тис.грн, що становить 102 % від планового 

показника 

 

- На завершальному етапі виготовлення Генерального Плану  

м. Мала Виска 
 

 
                



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

КП «Мала Виска МКП» 
Проведено закупівлю спецтехніки автогрейдер   на суму    2268,0  тис. грн. 
Придбане  ручне та механічне обладнання  на суму  252.5 т ис грн.  

Постійно проводяться роботи по благоустрою та озеленненню території  громади 
 проведено ремонт тротуару по вул.Велігіна на суму 165,0 тис.грн. 



КП «Мала Виска водоканал» 
За період  2019 року  КП  освоєно коштів з міського бюджету  - 680,9 тис. грн.  в т.ч.  

-очистка свердловини по вул. Містечковій - 60,0 тис. .грн. 

-виготовлення проектно-кошторисної документації  «Будівництво водопровідної 

мережі в м.Мала Виска Кіровоградської області»- 147,1 тис.грн. 

-експертиза даної  ПКД – 7,9 тис.грн. 

-спів фінансування  проекту «Питна вода- понад усе», який реалізувався  в рамках 

програми  «DOBRE» - 465,9 тис. грн. 

У 2019 році   виготовлено  проектно- кошторисну документацію  щодо добудови 

водопровідної мережі по вул.Тобілевича, Осипенка, Матросова м.Мала Виска, 

вул.Береговій с.Мануйлівка. на суму  147,1 тис. грн. 

. 



Поточний ремонт доріг  -  2348,0 тис.грн. –  8919,5 М2 

з них з використанням роботи дорожнього ремонтера   - 1104,5 тис.грн. 
 – 6710,5 м2 

 

Капітальний ремонт доріг  -  809,7 тис.грн.  -  2323,5 м2 
Виготовлено   ПКД  вул.Центральна (м.Мала Виска) на суму 94,3 тис. грн. 



Протягом звітного періоду освітлено  4  вулиці,  

загальна вартість проектів 313,9 тис.грн. 



Відділом соціального захисту населення,  праці та охорони здоров’я прийнято та 

оброблено  документів  від 

 2377   отримувача державних соціальних допомог,  

 1426   отримувачів субсидій,  

  706     отримувачів  державних соціальних допомог в кількості  

   245    громадян, які мають право на пільги.  

  

Компенсація за 
пільговий проїзд 
автомобільним 

транспортом 
окремим 

категоріям 
громадян на 
приміських 
маршрутах  

на суму  
40,1 тис. грн. 

Виплати 
інвалідам,ветер

анам, 
учасникам ВВВ 

на суму 
6,3 тис.грн. 

Матеріальна 
допомога 
ветеранам 

Афганістану – 54 
особи, сума – 

29,5 тис.грн. 

Виплати особам, 
які проходять 

військову службу 
за контрактом  

сума – 55,0  
тис.грн.  

до Дня Захисника 
України -  60, 5 

тис. грн. 

98 осіб 
учасникам 
ліквідації 

аварії на ЧАЕС 
сума – 23,7 

тис.грн. 

до Міжнародного 
дня осіб похилого 

віку – 40, 7 тис. 
грн.; до 

Міжнародного 
дня осіб з 

інвалідністю - 
60,9 тис. грн. 

 іншим пільговим 
категоріям 

громадян в сумі – 
28,6 тис.грн. 



Комунальним підприємством Маловисківський центр надання соціальних послуг 

надано 92418 соціальних  послуг   

Сума платних послуг з початку року склала 82,6 тис.  грн.  

З березня 2019 року надаються послуги соціального таксі.  

Станом на 01.01.2020 року надано 96 транспортних послуг. 

у Малій Висці на центральній площі міста встановлено контейнер для вживаного 

одягу, взуття та іграшок з метою  передачі даних речей малозабезпеченим верствам  

населення громади 



Фінансування закладів освіти 

Освітня субвенція 

Міський бюджет 

40 % 60 % 

Заробітна плата з нарахуваннями 
педагогічним працівникам 

20271,8 тис.грн. 
30713,0  
тис.грн. 

МІСЬКИЙ БЮДЖЕТ  30713,0 тис.грн. 

Заробітна 
плата 15628,1 

Енергоносії 
5617,8 

Харчування 
1813,3 

Інші 7653,8 

51 % 



 
 

 
 

  

 

РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ 

Предметні районні 
олімпіади 

 Мала академія наук України 

26 учнів 

Видано 204 документи про освіту: 

74 атестати, 130 свідоцтв   
Нагороджено  

Золотими  медалями  – 3, срібними - 1 

61 

Переможці І-ІІІ місць 

      Стипендіати міського голови 

20  учнів «Гордість громади» 20 

Маловисківська гімназія- 33 учні 

Маловисківська ЗШ № 3 І-ІІІ ступенів – 21 учень 

Маловисківська ЗШ № 4 -  І-ІІІ ступенів - 6 учнів 

Паліївський НВК – 1 учень 



 

Проводиться підвіз учнів та вчителів  -   236 дітей, 22 вчителя 

Гімназія,
ЗШ № 3, 
ЗШ № 4 

с.Крас
нопілк

а  

25 

с-ще. 
Вишневе 

7 

с.Палії
вка 

 55 

Місто 
(> 3 км) 

96 

с.Олекса
ндрівка 

18 

с.Перво
майське 

17 

с-ще. 
Заповідне 

18 



 
 

Охоплено харчуванням 918 

діток (67 %) 

   

 
 

Безкоштовним харчуванням забезпечені  

752 (82 %) дітей охоплених  харчуванням,   

з них дітей пільгових категорій  

згідно Закону – 133 дітей  

Відповідно до  рішення виконкому 

 учні 1-4 класів  – 619 дітей 

 
 100 % оплата з міського бюджету для 

учнів 1-4 класів 

 
Вартість харчування: 

школи – 12,50 грн.  



На протязі  звітного  року  галузь  освіти  забезпечено: 
-  комп’ютерним  обладнанням    на суму   – 141,9 тис. грн.  

-  меблі  – 295,4 тис. грн.  

-  Інтерактивне  обладнання – 40,0 тис.грн. 
-  проведена  заміна  опалювальних  котлів  в 4 закладах  
   на суму  - 348,7 тис.грн. 
-  проведено  протипожежних  заходів  на суму  - 222,3 тис.грн 



Розвиток фізичної культури та спорту 

  Відкрито футбольний майданчик зі штучним покриттям за 

рахунок  

коштів державного, міського бюджетів  на суму  - 1 500,0 

тис.грн. 



Розвиток фізичної культури та спорту 

На базі  ДЮЦ ВИСЬ діють спортивні гуртки, 

які відвідують – 160 дітей. 

З повідомлення Федерації легкої атлетики 

 України двоє спортсменів ДЮЦ «ВИСЬ»  

потрапили в ТОП-10 кращих легкоатлетів 

 України.  

Веніамін Кучеренко в номінації  

U-17 – друге місце,  

Олександр Касьян U-15 – четверта сходинка.  



Традиційний  відкритий  чемпіонат  України  з дзюдо 
Взяли участь понад  300 учасників з різних міст України 

           Розвиток фізичної культури та спорту 

В  серпні  2019 року на міському стадіоні «Колос» 

відбулася обласна спартакіада на звання  

«Краще спортивне село Кіровоградщини-2019» 



Молодіжна і сімейна  політика 

 
Обстежено 159  сімей, з яких 11 перебувають на обліку у службі справах сім’ї та дітей. 
Проведено 13 засідань комісії з прав захисту дітей 
Проведено 119 рейдів 
За кошти міського бюджету оздоровлено дітей  на суму -  189,0 тис.грн. 
Табір «Весна» – оздоровлено  30 дітей. 
За  кошти  обласного  бюджету   в таборі «Чайка» оздоровлено   - 6 дітей 



• Проведено загальноміських,культурно-масових заходів -  61  

• Кількість відвідувачів – 13,5 тис.осіб 

• Проведено заходів на покращення матеріально-технічної бази 

закладів   на суму  -  1979,9 тис.грн. 

•  95 вихованців ДШМ взяли участь у 4 обласних,  у 2 

всеукраїнських та в 4 міжнародних музичних  та 

хореографічних конкурсах 

 

 



1979,9 тис.грн. 



За рахунок коштів місцевого бюджету профінансовано 
Програми: 

 «Забезпечення припаратами інсуліну хворих на цукровий 
діабет жителів Маловисківської ОТГ на 2019-2020 роки» -
50,0 тис.грн. 

 «Програма розвитку первинної медико-санітарної 
допомоги в Маловисківській ОТГ»   -  296,0 тис.грн. 

 Медична  субвенція з державного бюджету  9056,1 тис.грн. 

   (кошти перераховані до районного бюджету) 



4870,2 тис.грн.  в  тому числі: 
Благоустрій  165,1 

Вуличне освітлення  49,8  

Дороги  149,6 

Освіта з МБ 2457,9 

Освітня субвенція  1803,7 

Культура  244,1 

88 % 



Постійно проводяться заходи  з благоустрою  теритрії: 

-виготовлено та встановлено автобусну зупинку на суму 5,5 тис.грн. с.Веселе. 

- реалізовано проект по встановленню нічного вуличного освітлення   

вул. Петрича – 49,8 тис. грн. 

- проведено поточний ремонт доріг  на суму  – 149,6  тис.грн.  

Утримання НВК  -  3423,8 тис.грн. 

в т.ч.  кошти освітньої субвенції – 1803,7 тис. грн.,  

кошти міського бюджету -1620,1 тис.грн. , з них: 

заробітна плата – 734,2 тис. грн.  

оплата енергоносіїв -536,2 тис. грн.  

Харчування 49 учнів на суму 75,4 тис. грн.  

НУШ - 50,9 тис. грн. в т.ч меблі -27,7 тис.грн.,ком’ютерна техніка – 23,2,  

устаткування для їдальні – 14,6  тис.грн. 

Утримання ДНЗ «Колобок» направлено 837,8 тис. грн. (кошти міського бюджету).,  

з них: 

- заробітної плата  - 550,6  тис. грн.,  

 -оплата енергоносіїв – 147,5  тис. грн., харчування  -33,6 тис. грн.  

Середні витрати на 1 учня/вихованця  -  24,5 тис.грн 



Розвиток культури в старостаті: 
 

сільська  бібліотека  -  організовано та проведено  89   книжкових  виставок.  

Бібліотечний фонд поповнено на 289 книг  

з обмінно – резервного  фонду обласної   універсальної   

наукової  бібліотеки ім. Д.Чижевського,  

на суму 29,0 тис.  грн. 

 Всього на утримання  бібліотеки направлено  

коштів в сумі  - 78,6 тис. грн. Бібліотеками с.Паліївка  

та с.Олександрівка проводилися спільні заходи 

 

При сільському  будинку  культури  діє 5 клубних  

формувань, які відвідують 26 учасників  а саме :  

- художнє читання,   вокального співу,  тріо «Обрій» ;  

-2 любительські об’єднання   вокально співу  

-«Вербиченька», образотворчого мистецтва  

«Візерунок» .  

  Протягом 2019 року працівниками та аматорами  

Паліївського сільського будинку культури були  

проведені 32 заходи та обслуговано 1741 чоловік.  

 Всього на утримання  сільського будинку культури  

направлено коштів в сумі  - 136,5  тис. грн.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3862,4 тис.грн. в тому числі: 

Благоустрій  -  234,5 
тис.грн. 

Освіта - 1928,7 тис.грн. 

Освітня субвенція - 
1428,7 тис.грн. 

Культура -270,5 тис.грн. 

87 % 



 Постійно проводяться заходи з благоустрою території – 187,5 тис.грн. 

 Реалізовано Проект  

 «Сквер для відпочинку  в центрі села Олександрівка»   -   47,0 тис. грн 

 Утримання  НВК  -  2654,4 тис. грн. в т.ч.   

 - кошти освітньої субвенції – 1428,7  тис. грн.,  

-кошти міського бюджету -1225,7 тис.грн., з них: 

- заробітна плати 587,7 тис. грн.  

-оплата енергоносіїв – 399,8 тис. грн., 

- харчуванням 35 учнів на суму 67,7 тис. грн.  

-«Нова українська школа» освоєно  47,6 тис. грн.,  

-замінено  котел та насос для опалення на суму – 122,9тис.грн. 

Утримання ДНЗ «Колосок» -703,0 тис. грн. (кошти міського бюджету), з 
них: 

-заробітноа плата -630,9тис. грн. ,  

-оплата енергоносіїв – 4,6  тис. грн., 

-харчування  -  47,1 тис. грн.  

-Середні витрати на 1 учня/вихованця  -  27,3 тис.грн. 

 



Проведено поточний ремонт Олександрівського СБК  – 35,0 тис. грн.  

організовано та  проведено 88 масових заходів та  22  книжкові  виставки. 

Одержано  375 книг  на суму 40,2 тис. грн. з обмінно – резервного  фонду обласної   

універсальної  наукової  бібліотеки ім. Д.Чижевського.   

Всього на утримання  бібліотеки  

направлено коштів в сумі  - 54,8 тис. грн.  

При  сільському  будинку культури   

діє 5 клубних формувань, які відвідують  

32 учасників.  Протягом 2019 року 

  було проведено 31 захід .Всього на утримання   

сільського будинку культури   

направлено коштів в сумі  - 215,7  тис. грн. тис. грн. 

 



• Для забезпечення  благоустрою  на території Первомайського  
старостинського округу  використано 106,5 тис.грн. 

• Постійно проводяться культурно-масові заходи 
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ДЯКУЮ ЗА ВАШУ УВАГУ, 
ДОБРОЗИЧЛИВІСТЬ ТА ТОЛЕРАНТНІСТЬ 

 
       МІСЬКИЙ ГОЛОВА  

       Юрій ГУЛЬДАС 


