
Олександрійський район Кіровоградська область  

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА  
ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 



    

ЮРІЙ  ГУЛЬДАС 

Міський голова Маловисківської 
міської територіальної громади 
Кіровоградської області 

Багато хто 
любить наше  
місто, 
а я ним -живу 



КЛЮЧОВА ІНФОРМАЦІЯ  ПРО ГРОМАДУ 

 
 
Населення  
15325 осіб 
 
Площа громади 

384,03 км.кв. 

 

Бюджет   

2016 рік,власні надходження – 33,4 млн.грн. 

2018 рік,власні надходження – 49,1 млн.грн. 

2019 рік,власні надходження – 53,5 млн.грн. 

2020 рік,власні надходження – 61,5 млн.грн. 
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Кропивницький 

Маловисківська міська об’єднана територіальна  
громада була утворена 14 серпня 2015 року з 
центром   у місті Мала Виска  
До складу громади після закінчення формування 
територіальних громад входить 16 населених 
пунктів. 

 

Мала Виска 

275 км 

65 км 

137 км 

300 км 

250 км 

Стратегія розвитку Маловисківської 
міської територіальної громади   
на 2017-2025 роки 
Затверджена рішенням ради від 30 березня 
2017 року № 554  



МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 
 
                                                                           
 
 
 

Маловисківська міська  територіальна громада, стала однією із 
перших, що утворилися на території Кіровоградської області. 
 

                                                                                                                             

            16  населених пунктів                                                               35 бюджетних установ 

                    

 

              8  загальноосвітніх навчальних закладів 

                

            2  заклади  позашкільної  освіти                                              7   дошкільних  заклади 

                  

                 

                 

                5   комунальних підприємств 

 

                                                                                                                        10   закладів культури 

   429    Суб’єктів господарювання  



     ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 

                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Маловисківщина – це територія  з розвинутою аграрною 
галуззю, родючими грунтами, що вважаються 
найкращими в світі, на яких успішно вирощуються  всі  
види зернових та  технічних культур. Рівень 
господарського     використання   земель 
сільськогосподарського призначення   становить 89,0 %. 
Агропромислові підприємства  збирають достатньо  
високі врожаї, бізнес на території громади динамічно 
розвивається, а податкові надходження активно 
вкладаються в покращення інфраструктури громади.  
 
Аграрна галузь Маловисківської ОТГ налічує  68 
агроформувань з яких : ТОВариств та Агофірм -  6, 
фермерських господарств – 62 
Одноосібників – 468. 

    
                   
                КЛЮЧОВІ ПІДПРИЄМСТВА 
                 СТОВ Агрофірма «Маяк» 
                ТОВ "Карат" 
                ФГ «Гульдас» 
,               ФГ «Прилуцький»  
                ФГ «Красляни» 
                СФГ «Паліївське» 
 
 
 
 
                          
  



ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 

 
КЛЮЧОВІ ПІДПРИЄМСТВА 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ТОВ «КОНСАЛТИНГ СОЛАР»  
енергогенеруючий  об’єкт – електростанція з 
використанням енергії сонця проектною потужністю ФЕС 
помодулям  - 11 МВт (проектна потужність по інверторним 
підстанціям – 9 МВт). 
ТОВ «Маловисківський елеватор» 
 
На території громади функціонують  СГ які 
здійснюють роздрібну торгівлю пальним 
АГЗП ТОВ «ОККО-РІТЕЙЛ» 
АГЗП ТОВ «ВЕСТА» 
АЗС ТОВ «СТОРЕС» 
 
У громадіі налічується 137 закладів торгівельно-
побутового обслуговування, 15 закладів 
ресторанного  господарства, 
1 ринок. 
КЛЮЧОВІ ПІДПРИЄМСТВА 
Супермаркет «АВІЛОНА» 
Супермаркет «ФайноМаркет» 
Магазин «РЕАЛ» 
Магазин «Господарчі товари» ФОП Кальніцький, 
Магазин «Имперіал» 
Готель « У  Петровича» 
 

 
 
  



23 
га 

 Проекти реалізовані за рахунок  субвенції з державного бюджету 
на розвиток інфраструктури громад 
 

2016 - 2019 роки  реалізовано 15 проектів, освоєно коштів з ДБ 12,0 млн.грн.  
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Проекти реалізовані за рахунок  субвенції з державного бюджету 
на розвиток інфраструктури громад 
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РОЗВИТОК ОСВІТИ 
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га 

РОЗВИТОК ОСВІТИ 
НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА 
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га 

РОЗВИТОК ОСВІТИ 
НАШІ ПРОЕКТИ 

Проект  «Впевнений старт» група  з короткотривалим 
перебуванням для дітей 5-6 років. Проект у місті Мала 
Виска вирішує проблему нестачі місць у дитсадках. 
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РОЗВИТОК ОСВІТИ 
НАШІ ПРОЕКТИ 

Освітній Проект «Міняю учня» 2018 рік. 
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РОЗВИТОК ОСВІТИ 
НАШІ ПРОЕКТИ         Проект «ШАХОВА КРАЇНА» 



 

З листопада 2017 року  Маловисківська міська 

рада є підписантами  угоди  з ініціативою  

Європейського  союзу  «Мери за економічне 

зростання» .  Відповідно до вимог угоди   

підготовлено план місцевого економічного 

розвитку, оцінено його Світовим банком,  про 

що  отримано сертифікат Світового банку.  

 

В 2019 році  Маловисківська ОТГ  стала 

учасником  проекту «Е- рішення для громад», 

який реалізується  Центром розвитку  

інновацій за підтримки  Програми  «U- LIAD   

з Європою».  

Участь у даній  програмі  дало змогу   створити   

наступні реєстри:  

 - Реєстр громади (демографічні дані); 

 - Реєстр  адрес  громади  

 - Реєстр  майна. 

 На створення даних реєстрів було отримано 

ліцензії, підписано угоди та   та  безкоштовне 

обслуговування.  Маловисківська громада  

отримала   відзнаку про участь у даному 

проекті  . 
 

 

НАШІ ПРОЕКТИ 
МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 
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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. 
Функціонують 6 віддалених робочих місць у 
старостатах громади. 

 
 
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.  
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ГРОМАДСЬКИЙ  БЮДЖДЕТ 
 

2016- 2020 рік подано 54 проекти,  
реалізовано 17 проектів  
на загальну суму  828,2 тис.грн. 
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РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ 
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 НАШІ ФЕСТИВАЛІ 
 
 
АВІАЦІЙНИЙ ФЕСТИВАЛЬ,         РЕГІОНАЛЬНИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ПАТРІОТИЧНОЇ  
                                                        авторської пісні «ДОРОГА ДО МИРУ» 
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Розвиток туристичного напрямку на основі створеного 
рекреаційного ресурсу - історично-культурної спадщини  
«Маєток Кудашевих» 
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ПРОГРАМА  “БЕЗПЕЧНЕ  МІСТО” 
 50 камер відеонагляду 



 
Децентралізація приносить кращі результати 

та ефективність (DOBRE) 
Маловисківська територіальна громада 

 
ІСТОРІЯ УСПІХУ 

ВЗІРЦЕВОЇ ГРОМАДИ 
2017-2020 рр. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Маловисківська міська територіальна громада – партнер  Програми  USAID  
DOBRE з 2017 року. 
  
5 липня 2017  року  –  укладання протоколу Маловисківською міською радою 
та  Глобал  Комьюнітіз,  виконавцем Програми  «Децентралізація приносить  
кращі результати та ефективність» (  DOBRE ), який затверджено  рішенням 

сесії Маловисківської міської ради  

 від 27. 09.2017 року №722. 



 
 
 
 
 
 
 
Молодіжний -    
реалізовано проект « Здорова молодь – запорука нашої громади та 
нашої країни»,    в ході реалізації  якого встановлено   вуличні  спортивні  
тренажери   в м. Мала Виска та с. Паліївка  на суму  231,8 тис.грн.   
 

      

  
    

 
Завдяки  Проекту DOBRE  Маловисківська громада отримала  МТД  
по таких компонентах : 

 



Швидкий грант -   реалізовано проект   

« Інформаційний  екран Маловисківської громади» 

 на суму 304,5 тис.грн.  



• Рішенням міської ради від  27.09.2018 року № 1201 затверджено ПЛАН 
удосконалення послуги водопостачання  Маловисківської ОТГ на 2018 – 2023 роки. 

• Відповідно до плану визначено  та підготовлено пріоритетний проект  який  
передбачає проведення модернізації  насосного  обладнання  і автоматики 
беспосередньо на джерелах водопостачання  

       КП «Мала Виска Водоканал» 

   

 

Удосканалення та покращення надання  послуг  для населення –   в нашій 
громаді визначено  напрямок удосконалення  послуги  з  водопостачання  



  
Отримано  29  од. обладнання та проведено модернізаціїю насосного  обладнання  і 
автоматики  на  19  об’єктах  водопостачання. 

Загальна вартість Проекту: 1535,1 тис.грн. 

в т.ч. кошти програми DOBRE  - 1069,2 тис.грн.  

кошти  міського бюджету  -  465,9 тис. грн. 

   

 

Проект «Питна вода – понад усе»  



Підтримка критичних пріоритетів в громаді -                                        
Проект «Арт платформа – створення  культурного та комунікативного 
простору»    

Загальна вартість проекту  757,3 тис.грн.  

в т.ч. кошти програми DOBRE  - 457,3 тис.грн.  

кошти  міського бюджету  -  300,0тис. грн.  



 
                                                                  

З метою проведення соціологічного опитування 

громадян,щодо якості послуг»  

Загальна вартість проекту: 24,9 тис.грн. 

в т.ч. від Програми DORRE – 17,2 тис.грн.\ 

міський бюджет – 7,7 тис. грн.  

      

 Проведено  опитування  громадян: 

- щодо якості послуги водопостачання на 

території Маловисківської громади 

- Анкетування учнів при вивченні стану 

гурткової роботи в Маловисківській громаді 

- Тут_потрібна_парковка серед батьків 

вихованців та працівників Маловисківського 

ДНЗ «Ромашка» 

- Щодо формування Проекту  бюджету 

Маловисківської громади  в м.Мала Виска  

      та сільських населених пунктах 

 

ГРАНТ «Закупівля планшетних ПК  



«Туристичний кластер  «Маєток Кудашевих» - інновація  

економічного розвитку Маловисківської ОТГ»  

 

Загальна вартість проекту: 1237,8 тис.грн. 

в т.ч. від Програми DOBRE – 737,8 тис.грн.  

міський бюджет -   500,0 тис.грн. 

 



  

Вартість гранту від Програми DOBRE – 94,8 тис.грн. 

 

 

 

 

ГРАНТ «ЗАЛУЧЕННЯ КОНСУЛЬТАНТІВ З РОЗРОБКИ ПРОЕКТІВ 

БЛАГОУСТРОЮ ГРОМАДСЬКИХ ПРОСТОРІВ (ПЛЕЙСМЕЙКІНГУ)» 



*   Гендерне бюджетування 

• Компонент  внутрішній  аудит  

• Розроблення комунікаційної стратегії 

*   Компонент «Управління активами громади» 

*   Компонент  «PMCI - результат  індексу спроможності  ОТГ» 



7 вересня 2019 року в Малій Висці відбувся Фестиваль добрих практик  

громад Кіровоградщини. До Малої Виски з’їхалися представники 

Бобринецької, Компаніївської, Новоукраїнської, Помічнянської, 

Новопразької, Смолінської та Дмитрівської об’єднаних територіальних 

громад, аби представити кращі практики співпраці з Програмою ДОБРЕ 



Громадський компонент 
 

 в рамках даного компоненту  мешканці громади та громадські організації  

приймають активну участь   у тренінгах  та семінарах, а також  

громадськими організаціями  подано 6  проектів  

на загальну суму  191,4 тис.грн.  



 

 

За ініціативою міського голови Юрія Гульдаса, за 

підтримки програми DOBRE  та завдяки ГО «Територія 

успіху» розроблено бренд   м. Мала Виска 



 

Вдячні Команді Програми DOBRE  

 



ЯКОЮ МИ БАЧИМО МАЛОВИСКІВСЬКУ ГРОМАДУ ЧЕРЕЗ 5 РОКІВ  

23 
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• Маловисківська громада   – успішна  та заможна 

• Маловисківська громада додатково  залучає  кошти європейських фондів та 

державні фінанси на розвиток  власної інфраструктури, якої потребує громада  

• В громаді  проживають небайдужі   енергійні люди, які приймають  активну участь 

в управлінні громадою. 

• Проекти Громадського  бюджету  вирішують локальні питання розвитку  окремих 

територій громади, забезпечуючи рівномірний рівень комфортності проживання 

мешканців окремих населених пунктів   

•  Безпечна  екологічна ситуація на території громади через запровадження сучасних 

технологій збору та утилізації побутових відходів,  

• У населених  пунктах  громади громадські місця  з благоустроєними зеленими 

масивами    

• Діджиталізація громади! Якісні  та швидкі адміністративні  послуги на рівні 

кращих українських практик та  європейських стандартів 

• Парк КУДАШЕВИХ  –  історично – рекреаційна зона біля старовинного будинку – 

музею  піонера літакобудування Сергія Кудашева   - часто відвідуваний туристичний 

об’єкт і  улюблене місце відпочинку маловищан та гостей громади з розвинутою 

інфраструктурою туристичних послуг  
 
 
 
 



23 
га 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Контактна особа ментор, відповідальна 
за співпрацю з громадами 
Леся Постолюк       
Секретар ради 
 
Конт.тел. 052 58 5 15 95, 052 58 5 14 54 
E-mail      https://mviskarada.ukr.net/ 
 
  
 
 

Яким досвідом  ми  хочемо  поділитися  з  громадами – партнерами 
програми ДОБРЕ 4 когорти 
 
 Як  місцевій владі та громаді стати партнерами не на словах, а  на ділі, 
реалізувавши спільними зусиллями проекти громадського бюджету  
 
 Як громаді віднайти свою «родзинку»  та  розвивати свою унікальність 
  
 Як  наші  власні поразки і перемоги, які ми отримали в ході співпраці з 
програмою ДОБРЕ,    ми трансформували  у позитивний досвід роботи, що 
допомагає на далі  рухатися вперед 
 

https://mviskarada.ukr.net/


 
ЗАВЖДИ РАДІ СПІВПРАЦІ !  

Контакти  керівного складу  громади 
 
Юрій Леонідович Гульдас 
Міський голова 
Телефон. +38 (052) 58  5 – 14-54 
 
Леся  Анатоліївна Постолюк 
Секретар ради 
Телефон. +38 (052) 58  5 – 15 - 95 
 
E-mail: mviskarada@ukr.net 
Web-site: https://mviskarada.gov.ua// 
Адреса:  26200, Маловисківська міська рада, вул.Спортивна,6 
м. Мала Виска 
Кіровоградська обл.  Україна. 
 
 
 

https://mviskarada.gov.ua/

