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КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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Про затвердження проміжного звіту з виконання 

у 2021 році Плану вдосконалення послуги 

утримання та ремонту доріг в межах компетенції  

Маловисківської  міської  територіальної 

громади Кіровоградської області, затвердженого 

рішенням  Маловисківської міської ради від 

08.11.2019 року № 1802 

 

 

                 Відповідно до статті 25, пунктів 11, 22 та 23 частини першої статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши інформацію начальника відділу 

соціально-економічного розвитку,інвестицій та проектної діяльності Маловисківська міська 

рада 

 

                                                                 ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити звіт про виконання Плану вдосконалення послуги утримання та ремонту 

доріг в межах компетенції Маловисківської  міської  територіальної громади 

Кіровоградської області, затвердженого рішенням  Маловисківської міської ради від 

08.11.2019 року № 1802, у 2021 році.(додається) 

2. Інформацію про виконання Плану вдосконалення послуги утримання та ремонту доріг в 

межах компетенції Маловисківської  міської  територіальної громади Кіровоградської 

області, затвердженого рішенням  Маловисківської міської ради від 08.11.2019 року № 

1802 оприлюднити на офіційному сайті міської ради 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

комунальної власності,житлово-комунального господарства,енергозбереження та 

транспорту (голова Зелюнко О.Ф.) 

 

 

 

            Міський голова                                                                             Юрій ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проміжний звіт з виконання Плану вдосконалення послуги «Утримання, ремонт  

доріг  в межах компетенції Маловисківської міської  територіальної громади 

Кіровоградської області», затвердженого рішенням Маловисківської міської ради  

від 08.11.2019 року № 1802 станом на 01.01.2022 року 

       План покращення послуг ( SDIP) - це всеохоплюючий інструмент для управління та 

удосконалення послуги з утримання,ремонту доріг в межах компетенції Маловисківської 

міської територіальної громади шляхом визначення послідовних зв'язків між громадянами, 

органами місцевої влади та постачальниками послуги.  

       Послуга утримання та ремонт доріг обрана у результаті спільних зустрічей з громадськістю, 

а також проведено опитування серед населення та депутатського корпусу. За участі Експертів  

DOBRE спільно з представниками об’єднаної територіальної громади було проведено загальні 

збори жителів сіл Паліївка, Первомайське, Олександрівка та  

м. Мала Виска, де утримання та ремонт доріг було обрано другою пріоритетною послугою.  

       План удосконалення послуги «Утримання, ремонт  доріг  в межах компетенції  

Маловисківської міської  територіальної громади Кіровоградської області» на 2019-2023 рр.» 

розроблений членами робочої групи з розпробки та впровадження плану удосконалення 

послуги утримання та ремонт доріг,затвердженої рішенням сесії Маловисківської міської ради 

від 25.06.2019 р. № 1594, та за підтримки Агентства міжнародного розвитку США за участю 

«Global Communities» за програмою ДОБРЕ  «Децентралізація приносить кращі результати та 

ефективність», затверджений рішенням Маловисківської міської ради від від 08.11.2019 року № 

1802. 

       Таким чином, послуга  «Утримання, ремонт  доріг  в межах компетенції  Маловисківської 

міської  територіальної громади Кіровоградської області» на території громади вважається 

найбільш актуальною для більшості населення громади.  

        Моніторинг реалізації  Плану  удосконалення  послуги здійснюється  відділом  соціально-

економічного  розвитку, інвестицій та проектної діяльності один раз на рік.   

         У ході моніторингу   виконання Плану удосконалення послуги вирішується низка завдань: 

контрль за реалізацію Плану в цілому, оцінка ступеню досягнення результатів за стратегічними 

та операційними цілями, аналіз інформації, щодо чинників спроможності громади. 

        План вдосконалення послуги утримання та ремонт доріг є  місцевою нормативною базою  

формування  річного бюджету Маловисківської міської ради та річної Програми  соціально-

економічного розвитку громади. 

        В 2021 році  фінансове забезпечення реалізації  Плану  здійснювалося  за рахунок  коштів 

міського бюджету.    За періодз 1 січня  2020 року  по 31 грудня  2020 року  Проекти та заходи, 

відображені в Плані не коригувалися.  

       Відповідальним  за реалізацію інфраструктурних проектів, розробку планів та внесення їх у 

Програму соціально-економічного розвитку на 3 роки є КП «Мала Виска  МКП» та виконавчий 

комітет Маловисківської міської ради. 

       Планом на 2019-2021 рік передбачено виконання 15 пріоритетних проектів з них : 2 – 

довгострокові,1- середньострокові,12-короткострокових. 

За період  2021 року  реалізовано     13 проектів. Не реалізовано 2  довгострокових . 

      Детальна інформація по реалізації проектів викладена в додатку  1 (додається). 

Інформація про досягнення очікуваних результатів  

№ 

з/п 

Очікуваний 

результат 

Визначення 

показників та 

одиниць виміру 

Вихідні 

показник

и 

Планове 

значення 

показник

а 

Фактичне 

значення 

показник

а 

Примітка 

              

1 
Оновлення 

МТБ КП 

«Мала Виска 

МКП» 

Кількість 

придбаної 

спецтехніки, од. 1 - 3 

Автогрейдер, 

Трактор ХТЗ, 

дорожній 

ремонтер 



 Створено 

умови для 

безпечного 

руху 

автотранспор

ту та 

пішоходів 

Протяжність 

відремонтованих 

доріг, км. 

9,61 10,7 9,3 

 

2 Створено 

умови для 

безпечного 

руху 

автотранспор

ту та 

пішоходів 

Кількість 

встановлених,он

овлених знаків 

дорожньго руху, 

од. 

8 10 9 

Кількість 

оновлених 

знаків 

дорожнього 

руху проведено 

за потребою. 

3 Створено 

умови для 

безпечного 

руху 

автотранспор

ту та 

пішоходів 

Протяжність 

очищених від 

мулу, від снігу 

доріг, км. 7,5 2,0 12,0 

 

4 
Створено 

умови для 

безпечного 

руху 

автотранспор

ту та 

пішоходів 

Протяжність 

нанесеної нової 

та оновленої 

розмітки на 

дорогах , км 
0,5 0,7 0,036 

Нанесено 

нову розмітку  4 

пішеходні  

переходи 0,024 

км та оновлено  

3 пішохідні 

переходи  

0,012км. 

5 Створено 

умови 

безпечного 

руху та 

транспортних 

перевезень, 

що 

забезпечить 

доступності 

до інженерно-

транспортної  

інфраструкту

ри 

Маловисківсь

кої 

територіально

ї громади 

мешканців з 

урахуванням 

гендерного 

Протяжність 

відремонтованих

,улаштованих 

тротуарів з 

врахуванням 

доступності та 

гендерного  

компоненту, км. 

0,4 3,18 0,4 

 



компоненту 

6 

Створено 

умови для 

безпечного 

руху 

автотранспор

ту та 

пішоходів 

Протяжність 

доріг, тротуарів 

де проведено 

обрізання 

зелених 

насаджень,  

обкос та 

прибирання 

узбіч, км. 

5,0 10,0 19,0 

До складу 

ТГ ввійшли нові 

населені пункти 

7 Створено 

умови для 

безпечного 

комфортного 

перебування 

мешканців 

громади 

Кількість 

встановлених 

(замінених) 

електроопор та 

світлоточок,  од. 

78 80 692 

До складу ТГ 

ввійшли нові 

населені пункти 

8 Забезпечуєтьс

я реалізація 

соціальних 

реформ, 

спрямованих 

на 

забезпечення 

повної, 

продуктивної, 

вільно 

обраної 

зайнятості 

населення та 

гарантій 

громадян на 

працю 

й  соціальний 

захист від 

безробіття. 

Створено 

умови для 

безпечного 

комфортного 

перебування 

мешканців 

громади,  

Кількість 

створених нових 

робочих місць, 

од. 

0 0 2 

Обслуговування 

спецтехніки 

 Проведення 

просвітницьк

их заходів 

щодо безпеки 

руху, 

упередження  

можливих  

Кількість 

проведених 

просвітницьких 

заходів, щодо 

безпеки руху на 

дорогах, заходи. 

5 3 0 

Заходи у 

2021 році не 

проводилися в 

зв’язку з  тим, 

що навчальний 

процес  

здебільшого 



нещасних 

випадків на 

дорозі. 

проходив у 

онлайн-режимі 

 Впровадженн

я  системи  

відеоспостере

ження 

полягає у її 

спрямованост

і на 

покращення 

забезпечення 

громадського 

правопорядку 

на території 

громади, а 

відтак – 

створення 

безпечних та 

комфортних 

умов 

проживання 

для усіх 

мешканців. 

Кількість 

встановленого 

обладнання 

системи  

відеоспостереже

ння, од. 

20 10 0 

 

 

Висновки: 

1) План вдосконалення послуги реалізується згідно встановленого графіку  

2) Результати виконання відповідають очікуваним  

Пропозиції: 

1) Продовжити реалізацію Плану вдосконалення послуги «Утримання, ремонт  доріг  в 

межах компетенції Маловисківської міської територіальної громади Кіровоградської 

області» 

 

 

       Секретар ради                                                                                       Леся  ПОСТОЛЮК 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  Додаток 1 

Інформація про виконання проектів Плану вдосконалення послуги «Утримання, ремонт  



доріг  в межах компетенції Маловисківської міської територіальної громади Кіровоградської 

області» 

№

 № 

з/п 

Назва проекту Строки 

реалізації 

Очікувані 

результати 

Викон

ано  

(так / 

ні / 

частко

во) 

Інформація про 

хід виконання 

/причини 

невиконання 

або неповного 

виконання 

Стратегічна ціль 1. Модернізація комунального підприємства для забезпечення якісного 

обслуговування доріг та тротуарів, шляхом оновлення МТБ підприємства 

1

.1 

Придбання спецтехніки – 

автогрейдера для комунальних 

потреб комунальному 

підприємству «Мала Виска 

МКП» 

2019 рік 1.Придбано 

спецтехніку 

(автогрейдер) 

Забезпечено 

оновлення 

технічного 

оснащення КП 

«Мала Виска-

МКП», що  

збільшить 

інтенсивність 

виконуваних 

робіт та 

підвищить 

продуктивність 

праці; 

2.Проводяться   

ремонтні роботи, 

грейдерування  

вулиць та доріг, 

що знаходяться у 

комунальній 

власності 

ТГ,забезпечено 

оперативне 

реагування  на 

поточні проблеми 

благоустрою, 

забезпечить 

економію коштів 

міського бюджету 

на поточний 

ремонт доріг. 

Так 1.Придбано 

спецтехніку 

автогрейдер у 2019 році 

вартість проекту 

становить 2268,0 

тис.грн.  в т.ч. 

субвенція з ДБ на 

розвиток 

інфраструктури ОТГ 

1957,3 тис.грн.,кошти 

місцевого бюджету  

310,7 тис.грн. що 

складає 13,7% 

співфінансування. 

2.Проведено 

грейдерування 40 

вулиць по м.Мала 

Виска, вулиць 

Паліївського,Первомай

ського, 

иОлександрівського та 

Мануйлівського  

старостату. 

Використано 2120 тон. 

підсипкового матеріалу 

вартістю    678,8 

тис.грн. 

2 Придбання спецтехніки – 

дорожнього ремонтера для  

проведення ямкового ремонту 

доріг комунальному 

підприємству «Мала Виска 

МКП» 

2020 рік КП « Мала Виска 

МКП»  отримає 

одну одиницю 

техніки для 

ппроведення 

поточного 

Так  В співпраці з 

програмою DOBRE  у 

2021 році реалізовано  

проект: .Загальна 

вартість проекту склала 

3441,6 тис.грн.,в тому 



ремонту доріг, що 

в   повній мірі  

дасть  можливість 

досягнути 

ефективність 

надання  послуги 

утримання та 

ремонту доріг, що 

знаходяться у 

комунальній 

власності ОТГ. 

числі кошти МТД - 

2 256,6 тис.грн., 

міський бюджет-885,0 

тис.грн 

3 

 

Створення додаткових 

робочих місць КП «Мала 

Виска МКП» - введення двох 

штатних одиниць для 

обслуговування спецтехніки 

2020 рік Створення 

додаткових 

робочих місць в 

КП «Мала Виска 

МКП» 

Так Для обслуговування 

спецтехніки з 

01.01.2021 року 

створено 1 робоче 

місце – машиніст 

автогрейдера  та з 

1.07.2021р  1 робоче 

місце- тракториста  

Стратегічна ціль 2. Забезпечення доступності до інженерно-транспортної  інфраструктури 

Маловисківської ОТГ з урахуванням гендерного компоненту 

1 «Улаштування та ремонт 

тротуарів, з врахуванням 

доступності та гендерного  

компоненту» 

2020-2021 

рр. 

Створення умов 

безпечного руху 

та транспортних 

перевезень, 

забезпечить 

доступності до 

інженерно-

транспортної  

інфраструктури 

Маловисківської 

ОТГ мешканців з 

урахуванням 

гендерного 

компоненту 

Так Виконані роботи з 

уладання тротуарної 

бурківки на алеї від 

перехрестя 

вул.Центральна та 

вул.Київська в сторону 

вул.Містечкової на 

загальну суму 195,0 

тис.грн. площею 767,4 

м.кв 

Стратегічна ціль 3. Відновлення,експлуатаційне утримання автомобільних дорог,забезпечення 

безпеки  на дорогах 

1 Виготовлення ПКД по проекту 

Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по 

вулиці Центральній у м. Мала 

Виска 

2020 рік Виготовлено 

проектно- 

кошторисну 

документацію та 

пройдено державну 

експертизу по 

проекту 

«Капітальний 

ремонт дорожнього 

покриття по вулиці 

Центральній у м. 

Мала Виска» 

Так. 
Експертний звіт від 

08.11.2019 року № 12-

0344-19-П  

ДП «Укрдержбуд-

експертиза», 

загальна кошторисна 

вартість будівництва за 

проектом 

21213,413тис.грн., 

затверджено рішенням 

міської ради від 

16.01.20 р. 

№ 26 



2 
Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по 

провулку Лесі Українки,  

с Паліївка Маловисківського 

району Кіровоградської 

області, по вулиці   

Центральна с. Краснопілка 

Маловисківського району 

Кіровоградської області, по 

провулку Професійний  

м. Мала Виска 

Кіровоградської  області 

2020-

2022 рр. 

Виконані роботи по 

капітальному 

ремонту 

дорожнього 

покриття.Створено 

умови безпечного 

руху 

автотранспорту та 

пішоходів  

 

Частко

во 

Проведено коригування 

проектів: «Капітальний 

ремонт дорожнього 

покроиття по 

пров.Професійному» на 

суму 19,2 тис.грн. 

Капітальний ремонт по 

вул. Центральна с. 

Краснопілка на суму 

10,8 тис.грн. 

3 Поточний ремонт дорожнього 

покриття вулиць та провулків 

на території громади 

2020-

2022 рр. 

Проведено поточні 

ремонтні роботи 

дорожнього 

поериття.Створено 

умови безпечного 

руху 

автотранспорту та 

пішоходів. 

Так Проведено поточних 

ремонтів вулиць та 

провулків на території 

громади на суму 1691,0 

тис.грн. площею 

4160м.кв. 

4 Організація очистки доріг, 

тротуарів в зимовий період, 

обрізання зелених насаджень,  

обкос та прибирання узбіч 

тротуарів та доріг» 

2019-

2021 рр. 

Створення умов 

безпечного руху 

автотранспорту та 

пішоходів 

Так 
Створено умови для 

безпечного руху 

автотранспорту та 

пішоходів загальною 

протяжністю 31,0 км, 

а саме шляхом:  

  -очистки доріг, 

тротуарів в зимовий 

період протяжністю 

12,0  км,  

  -обрізання зелених 

насаджень,  обкос та 

прибирання узбіч 

тротуарів та доріг 

протяжністю 19,0 км. 

5 Впровадження  системи  

відеоспостереження 

2019-

2020 рр. 

1.Закуплено та 

встановлено 

обладнання 

системи 

відеоспостереженн

я  

2.Забезпечена 

безпека для всіх 

учасників 

дорожнього руху, 

мешканців ОТГ 

Так Впроваджено систему 

відеоспостереження на 

території міського 

парку,вул. 

Європейська, Маєток 

Кудашевих берегова 

зона відпочику,шляхом 

встановлення 

обладнання та 12 камер 

відеоспостереження, 

вартість проекту 64,8 

тис.грн. 

6 Оновлення дорожних знаків, 

пішохідних переходів, 

нанесення розмітки 

2019-

2021 рр. 

Забезпечення 

безпеки 

дорожнього руху, 

Так Оновлено дорожні 

знаки в кількості 3 од.,  

поновлено дорожню 



вільного 

безпечного 

перетину 

транспортної 

мережі мешканцям 

території в т.ч. 

дітям, школярам та 

людям з 

обмеженими 

можливостями, 

покращення 

доступу до об'єктів 

соціальної сфери 

розмітку ( на суму 7,2 

тис.грн.) 

 

Стратегічна ціль 4 . Інформаційно-просвітницька робота з учасниками дорожнього руху. 

1 Безпека на дорозі – це життя. 

(ініціативна група «Активні 

освітяни»)» 

2019-2020 

рр. 

Проведення 

просвітницьких 

заходів щодо 

безпеки руху, 

упередження  

можливих  

нещасних 

випадків на 

дорозі. 

Так Протягом звітного 

періоду ініціативною 

групою «Активні 

освітяни» проведено 

заходи «Безпека на 

дорозі – це життя» з 

залученням учнівської 

молоді  -виготовлення 

флікерів для пішоходів 

та велосипедистів 

2 Просвіта з молоддю 

(залучення поліції до 

інформаційно 

роз’яснювальної роботи, ігри з 

дітьми) 

2019-2020 

рр. 

Проведення 

просвітницьких 

заходів щодо 

безпеки руху, 

упередження  

можливих 

нещасних 

випадків на 

дорозі. 

Так Протягом звітного 

періоду віділом освіти 

виконавчого комітету 

Маловисківської 

міської ради в закладах 

середньої та дошкільної 

освіти проводилися 

заходи інформаційно 

роз’яснювальної 

роботи щодо 

дотримання правил 

поведінки дітей на 

дорозі  з 

використанням 

наочного матеріалу та в  

ігровій формі. 

В рамках 

фестивалю добрих 

практик  громад 

Кіровоградщини, який 

відбувся 7 вересня 2019 

року в м.Мала Виска 

фахівцями національної 

поліції Кіровоградської 



області проведено захід 

з залученням дітей та 

молоді, щодо 

дотримань Правил руху 

і поведінки пішоходів 

на дорозі. 

Стратегічна ціль 5. Встановлення вуличного освітлення. 

1 Нове будівництво вуличного 

освітлення від КТП-487 по 

вул. Кондратюка в м. Мала 

Виска Кіровоградської області 

2019 рік Розвиток 

інфраструктур

и міста, 

покращення 

благоустрою, 

безпека для 

мешканців 

ОТГ 

Так Реалізовано проект 

Нове будівництво 

вуличного освітлення 

від КТП-487 по вул. 

Кондратюка в м. Мала 

Виска Кіровоградської 

області, вартість 

проекту 122,3 тис.грн. 

2 Нове будівництво вуличного 

освітлення від КТП-390 по 

вул.Зарічна в м. Мала Виска 

Кіровоградської області 

2019 рік Розвиток 

інфраструктур

и міста, 

покращення 

благоустрою, 

безпека для 

мешканців 

ОТГ 

Так Реалізовано проект 

Нове будівництво 

вуличного освітлення 

від КТП-390 по 

вул.Зарічна в м. Мала 

Виска Кіровоградської 

області», вартість 

проекту 78,3 тис.грн. 

3 Нове будівництво вуличного 

освітлення від КТП-32 по 

вул.Яблунева в м. Мала Виска 

Кіровоградської області 

2019 рік Розвиток 

інфраструктур

и міста, 

покращення 

благоустрою, 

безпека для 

мешканців 

ОТГ 

Так Реалізовано проект 

Нове будівництво 

вуличного освітлення 

від КТП-32 по 

вул.Яблунева в м. Мала 

Виска Кіровоградської 

області, вартість 

проекту 63,5 тис.грн. 

Секретар ради            Л.ПОСТОЛЮК                           



 


