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Додаток 1 

до рішення  сесії  

                                                                                                             від  «__»______2022 р 

№______ 

 

 

 

Інформація 

про хід виконання Програми  соціального і  економічного  розвитку  Маловисківської 

міської   територіальної  громади за  І півріччя 2022 року 

  
      І. Загальна інформація 

          Рішенням сесії  Маловисківської міської ради  від  22 грудня  2021  року №  1165  

затверджено  Програму  соціального і  економічного    розвитку  Маловисківської міської  

територіальної громади на 2022 рік. 

  Програму розміщено на офіційному сайті  міської  ради у розділі "Соціально-економічний 

розвиток.  

      Виконання програми соціального і економічного розвитку   Маловисківської   міської 

територіальної  громади   здійснювалося  у першому півріччі  2022  року     в умовах  введення  на 

всій території України  військового  стану  внаслідок військової агресії  Російської Федерації 

проти України,  призвело до змін у всіх сферах  та галузях . 

   Виконання  Програми  виконувалося з урахуванням   реальних можливостей  міського   

бюджету та за рахунок субвенцій  з державного бюджету. 

       Виконання заходів   Програми    в січні - червні  2022  року  в першу чергу  було направлено 

на забезпечення життєдіяльності основних галузей, а саме: освіти, охорони здоров’я,соціального 

забезпечення, комунального господарства, культури, забезпечення обороноздатності території 

громади.   

 

Конкурентноспроможна економіка 

 Розвиток  аграрного сектору 

Агропромисловий комплекс Маловисківської   територіальної громади  є одним з найбільших і 

важливих секторів економіки, в якому формується основна частина продовольчих ресурсів та 

бюджетних надходжень та має значні перспективи розвитку. 

Агропромисловий комплекс громади формують  87 суб’єктів господарюванняв  галузі сільського 

господарства та  805  особистих селянських господарств . 

Провідними господарствами громади, що займаються вирощуванням зернових та технічних 

культур є:  ТОВ «КАРАТ»,  СТОВ «Агро-Віта»,  СФГ «Гульдас»,ФГ «Красляни»,  ФГ 

«Прилуцький»,  СТОВ «Славутич»,  ТОВ «Агро- Прім»,  СТОВ «Агрофірма «Паліївська», 

Агрофірма «Маяк». 

 

Інформація про   найбільші  бюджетоутворюючі  сільськогосподарські підприємства 

громади 

 

№ 

з/п 

Назва підприємства Виробнича спеціалізація Сплачено до 

місцевого бюджету 

станом на 30.06.2022 

року, тис. грн. 

1 
 

ТОВ «КАРАТ» 

Вирощування с/г продукції..(Пшениця, ячмінь, 

соняшник,соя,ріпак) 

1 237,5 

2 
 

СТОВ «Агро-Віта» 

Вирощування с/г продукції..(Пшениця, ячмінь, 

соняшник,соя,ріпак) 

870,0 

3 
 

ФГ «Красляни» 

Вирощування с/г продукції..(Пшениця, ячмінь, 

соняшник,соя,ріпак) 

661,3 

4 
 

СТОВ «Славутич» 

Вирощування с/г продукції..(Пшениця, ячмінь, 

соняшник,соя,ріпак) 

578,7 



5 
 

СФГ «Гульдас» 

Вирощування с/г продукції..(Пшениця, ячмінь, 

соняшник,соя,ріпак) 

558,6 

6 
 

ФГ «Прилуцький» 

Вирощування с/г продукції..(Пшениця, ячмінь, 

соняшник,соя,ріпак) 

503,7 

7 
ТОВ «Агрофірма 

Маяк» 

Вирощування с/г продукції..(Пшениця, ячмінь, 

соняшник,соя,ріпак) 

250,2 

8 

 

СТОВ «Агрофірма 

«Паліївська» 

Вирощування с/г продукції..(Пшениця, ячмінь, 

соняшник,соя,ріпак) 

233,4 

9 
 

ТОВ «Агро- Прім» 

Вирощування с/г продукції..(Пшениця, ячмінь, 

соняшник,соя,ріпак) 

227,7 

10 
 ФГ «Степове» Вирощування с/г продукції..(Пшениця, ячмінь, 

соняшник,соя,ріпак) 

210,3 

11 
 СТОВ Агрофірма 

«Маяк» 

Вирощування с/г продукції..(Пшениця, ячмінь, 

соняшник,соя,ріпак) 

17,7 

                                                                                                                                                                   

     На офіційному веб-сайті  міської ради в рубриці «Підприємництво» за посиланням :  

https://mviskarada.gov.ua/files/Fayli-2022/APK-2022.pdf 

  розміщено та постійно оновлюється  інформація щодо   програми державної підтримки 

сільського господарства.  

   Створення сприятливих умов  для надходження інвестицій 

З метою залучення інвестицій  розроблено та постійно оновлюються інвестиційні пропозиції та 

інвестиційний паспорт  Маловисківської  міської ради, які розміщено на офіційному веб-сайті 

міської ради  за посиланням: 

https://mviskarada.gov.ua/transparent/documents 

Центральноукраїнському інвестиційному порталі за посиланням 

http: //invest.kr-admin.gov.ua/index.php/uk/ 

        З метою  реалізації проекту «Капітальний ремонт будівлі Маловисківської ЗОШ № 3 І-ІІІ ст. 

(утеплення фасадів,покрівлі,заміна вікон та дверей) по вул.20 років Жовтня,3 м. Мала Виска 

Кіровоградської області. Коригування» загальною вартістю проекту 25 796,241 тис. грн. 

виконавчий комітет міської ради  проводив наступну роботу:  

 - Проект поданий   до ОДА  на конкурсну комісію ,за результатами конкурсного відбору  

інвестиційних програм та проектів  регіонального розвитку, що можуть бути реалізовані  за 

рахунок коштів  державного фонду регіонального розвитку у 2022 році   проєкт  відібрано , як 

перехідний  проект  і мав отримати  фінансування  в сумі  7000,0  тис.грн. за рахунок коштів 

ДФРР. Співфінансування Проєкту в розмірі 10 % за рахунок місцевого бюджету.  Рішенням ради 

від 10 лютого 2022  року № 1205 замовником виконання робіт та розпорядником коштів по даному 

Проєкту    визнано департамент капітального будівництва та інвестиційної діяльності 

Кіровоградської ОДА. Станом на 1 липня 2022 року кошти  з ДФРР не фінансуються; 

- з метою отримання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми 

«Спроможна школа  для кращих результатів»  виконавчим  комітетом  міської ради подано 

проектну заявку на отримання коштів по проекту  «Капітальний ремонт будівлі Маловисківської 

ЗОШ № 3 І-ІІІ ст. (утеплення фасадів,покрівлі,заміна вікон та дверей) по вул.20 років Жовтня,3 м. 

Мала Виска Кіровоградської області. Коригування» в сумі  1896,200 тис.грн., на даний час  кошти 

не виділялися. 

З метою отримання  субвенції з державного бюджету  місцевим бюджетам на  розвиток мережі  

центрів надання адміністративних послуг у 2022 році    виконавчим комітетом міської ради 

підготовлено    матеріали по проекту «Реконструкція  частини першого поверху адмінбудівлі під 

центр надання  адміністративних послуг  (ЦНАП в м.Мала Виска, Новоукраїнського району, 

Кіровоградської області по вул..Центральна,76»  та направлено до  міністерства цифрової 

трансформації  України   з метою отримання коштів з державного бюджету у сумі 2630,627 

тис.грн.  

       За результатами конкурсу  соціальних проектів від Елементум Енерджі Маловисківська міська 

територіальна громада   відібрана  на фінансування  у сумі 80,0 тис.грн за проектом «Безпечна 

дорога до школи».  На даний час фінансування не отримано. 

https://mviskarada.gov.ua/files/Fayli-2022/APK-2022.pdf
https://mviskarada.gov.ua/transparent/documents


     

   Регуляторна політика та  розвиток підприємництва  

Реалізація на території Маловисківської міської  територіальної  громади державної регуляторної 

політики здійснюється відповідно до основних принципів державної регуляторної політики, 

визначених Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності" . 

        З метою  передбачуваності регуляторної політики, реалізації принципу послідовності та у 

відповідності до вимог Закону України від 11.09.2003 № 1160-VI «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України 

від 11 березня 2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та 

відстеження результативності регуляторного акта» підготовка  регуляторних актів 

Маловисківською міською радою у 2021 році здійснювалась за ініціативою виконавчих органів 

Маловисківської  міської ради відповідно до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних 

актів у сфері господарської діяльності Маловисківської міської ради Маловисківської міської 

територіальної громади на 2022 рік  затверджений рішенням чотирнадцятої сесії восьмого 

скликання Маловисківської міської ради від 25 листопада 2021 року № 1087. 

        Протягом  звітного періоду  з метою проінформованості громадян та відповідно до вимог 

чинного законодавства всі рішення з планування діяльності міської ради з питань підготовки 

проектів регуляторних актів були офіційно оприлюднені у визначені Законом терміни шляхом 

розміщення в мережі Інтернет на офіційному сайті Маловисківської міської ради.         

          На виконання затвердженого плану діяльності з питань підготовки проектів регуляторних 

актів у 2022 році міською радою було підготовлено 4 та затверджено радою 2 регуляторних акти, а 

саме: 

- рішення сесії Маловисківської  міської ради  від  30 червня  2022 року № 1395 «Про встановлення 

ставок  земельного податку на території Маловисківської міської ради (Маловисківської 

територіальної громади) »  

- рішення сесії Маловисківської  міської ради  від  30 червня 2022 року № 1394 «Про 

затвердження  ставок єдиного податку  для перщої та другої  групи фізичних осіб -

підприємців по Маловисківській  міській раді Маловисківській міській територіальній  

громаді ». 

 

        На території Маловисківської міської ради  здійснює свою діяльність  147 підприємств 

роздрібної торгівлі, задіяно 356 юридичних та фізичних осіб підприємців. Працює 14 закладів 

ресторанного господарства, 14 аптек, 29 підприємств побуту, 54 юридичні особи,які мають 

основний вид діяльності сільське господарство та  841 одноосібників. 

  Здійснюють роздрібну торгівлю високооктановими, низько октановими, дизельним 

пальним, скрапленим газом   2-АЗС та 1 АГЗП. 
      З метою фінансової підтримки  реалізації інвестиційних проектів малого підприємництва 

розроблена та затверджена рішенням ради  від 4 червня 2021 року № 607 Програма підтримки 

малого підприємництва Маловисківської  міської територіальної громади на 2021-2023 роки.  

 З метою підвищення економічної активності  суб’єктів підприємницької діяльності, для 

покращення розвитку бізнесу на території громади  в розділі «Підприємництво» офіційного сайту 

міської ради розміщено перелік актуальних нормативних документів,державних програм. 
      

 Підвищення якості життя населення 

 Зайнятість громади 

 За  даними  Маловисківської  районної філії  Кіровоградського  обласного центру зайнятості   

кількість безробітних  на території громади станом на  1.07.2022 року  склала  442 особи.    

 У  першому  півріччі  2022 року  було  працевлаштовано 140 осіб.  На громадські роботи було 

задіяно 5 осіб.  

 З метою соціального захисту, підвищення конкурентоспроможності незайнятого населення, 

враховуючи потребу в кадрах та для самозайнятості, протягом звітного періоду за направленням 

служби зайнятості  пройшли навчання   та перепрофілювалися  14 осіб. Обрання професії 

здійснюється завдяки проведеній профорієнтаційній роботі з безробітними громадянами, що 

впливає на формування їхнього ставлення до процесу навчання. 



 На обліку  в центрі зайнятості перебуває 41 особа  з числа внутрішньопереміщенних осіб,   

працевлаштовано  ВПО  -12 осіб. 

 Одноразові  виплати допомоги  по безробіттю для організації та провадження 

підприємницької  діяльності січні-липні  поточного року   безробітним громадянам  не надавалися.  

 

 Поліпшення якості медичних послуг 

      На  території Маловисківської  територіальної громади  первинна медична допомога на 

надається  КНП «Маловисківський  ЦПМСД» Маловисківської міської ради, який також 

обслуговує населення Злинської та Марянівської  територіальних громад. 

 Станом на  01.07.2022р. укладено 15015 декларації, з них: дітей – 3139 та дорослих – 11876.  

Станом на 01.07.2022р. проведено 2983 щеплення.  

  У першому півріччі 2022 року було працевлаштовано  особу з числа ВПО ( сімейний лікар  

загальної  практики сімейної медицини), створено умови для проживання. 

 На даний час  по КНП «Маловисківський  ЦНПМСД»  є потреба у лікарях -2 особи( 

сімейний лікар  загальної  практики сімейної медицини). 

 Вторинну медичну допомогу на території громади забезпечує   Комунальне некомерційне 

підприємство  «Маловисківська лікарня». 
У звітному періоді кількість відвідувань в поліклініці складає 47522, що в порівнянні з 

відповідним періодом минулого року більше на 5304, або 12,6%, з них по захворюваннях - 26577 

осіб, що становить 55,9% від усіх відвідувань. По профоглядах - 20945, або 44,1%. В один день – 

371,2 відвідувань, з них по захворюваннях – 207,5; профоглядах – 163,7. 

Виконання дотримання клінічних протоколів надання медичної допомоги – 100%.  

Кількість пролікованих хворих в стаціонарних умовах – 2273 осіб. 

Проведено 344 хірургічних втручань у стаціонарі, 1020 - у поліклініці. 

По ранній діагностиці проведено 202269 досліджень, всього обстежено пацієнтів – 40645. 

Вжито заходи щодо поліпшення стану надання послуг хворим на ниркову недостатність, у І 

півріччі 2022 року проведено 1762 гемодіалізи. 

Збільшена кількість пологів на 14 у порівнянні з відповідним періодом минулого року і становить 

74.  

Захворюваність на туберкульоз збільшилася у порівнянні з відповідним періодом минулого року 

на 41,2% і становить 24,0 на 100 тис. населення                      (2021 рік – 17,0 на 100 тис). По 

Маловисківській ОТГ ріст складає 74,0%. Вперше захворіло 9 осіб дорослого населення (2021 рік 

– 7 осіб) та 1 дитина з Маловисківської ТГ. Дитяча захворюваність становить 18,4 на 100 тис. 

дитячого населення. Виявляємість при профоглядах становить 30% (2021 рік – 43,0%). Відсоток 

занедбаних форм туберкульозу - 33,0%. Найвища занедбаність по Маловисківській ТГ - 50,0%. 

Протягом 6 місяців 2022 року виявлено 50 випадків злоякісних новоутворень (121,4 на 100 тис. 

населення), що знано нижче минулорічних показників. Показник занедбаності склав 30%, по 

Маловисківській ТГ – 36%. Онкоогляди серед жінок Маловисківської ТГ проведено 10,5%, що є 

вкрай незадовільним показником.  

Охоплення населення флюрографічними оглядами зменшилось і становить 215,8 на 1 тис. 

населення (2021 рік – 436,5 на 1 тис.). В 1,6 разів зменшення  зафіксовано по Маловисківській 

ОТГ. Охоплення внутрішньо переміщених осіб флюрографічними оглядами складає 9,9%, 

обстежено 235 осіб від загальної кількості. 

Кількість хворих на цукровий діабет – 180 осіб, з них 4 дітей.  

Працевлаштовано 1 молодого спеціаліста, та забезпечено житлом. 

Проводились поточні ремонти відділень лікарні, профінансовано коштів в сумі 121,4 тис.грн. 

Видатки  на охорону здоров’я в першому півріччі 2021 року становлять 4 711,6 тис.грн  що 

складає  88,7%  планових  призначень на відповідний період, зокрема на КНП 

«Маловисківська лікарня» - 3876,2 тис. грн, ЦПМСД – 835,4 тис.грн. 

 

     Поліпшення  якості і доступності  освіти   

На території Маловисківської міської територіальної громади  

функціонує 5 закладів дошкільної освіти в яких виховуються 388 дітей.  

В закладах дошкільної освіти створено 396 місць, тому на 100 місць припадає 107 дітей.  



Денна вартість харчування за кошти загального фонду – 40,00 грн. Харчування з 24 лютого в 

закладах дошкільної освіти не відбувалось у зв`язку з повномасштабною російською агресією 

тому заклади вимушені були піти на простій.  

Охоплення дітей від 3 до 6 років дошкільною освітою складає 90%. Охоплення дітей від 5 до 6 

років дошкільною освітою складає 100%.  

В закладі дошкільної освіти «Веселка» створено 2 інклюзивні групи та організовано інклюзивне 

навчання для 2-х дітей з особливими освітніми потребами. 

Закладами дошкільної освіти у першому півріччі 2022 року було використано 4040,0 тис грн., з 

них на поточні ремонти 8,7 тис грн., КЗДО «Калинка» зроблено проектно-кошторисну 

документацію 15,7 тис грн. на монтаж системи протипожежної сигналізації та оповіщення. 

На території Маловисківської міської територіальної громади в 2022 році функціонує 5 закладів 

загальної середньої освіти та 3 філії, в яких здобувають освіту 1567 учнів у 91 класах (середня 

наповнюваність класів – 17,2). Харчоблоків – 8. 

 Денна вартість харчування за кошти загального фонду – 23,00 грн. З 24 лютого учні закладів 

загальної середньої освіти вимушені були піти на дистанційне навчання у зв`язку з веденням в 

країні військового стану, тому харчування не відбувалось. Згідно рішення Маловисківської міської 

ради від 09.06.2022 р. №1384 понижується ступінь Комунального закладу «Маловисківський ліцей 

імені Г.М. Перебийноса» Маловисківської міської ради Кіровоградської області та 

перейменовується на Комунальний заклад «Маловисківська гімназія №3 імені Григорія 

Перебийноса» Маловисківської міської ради Кіровоградської області. Згідно рішення 

Маловисківської міської ради від 30.06.2022 року №1392 також понижується ступінь 

Маловисківської ЗШ №4 Маловисківської міської ради Кіровоградської області та 

перейменовується на Комунальний заклад «Маловисківська гімназія №4» Маловисківської міської 

ради Кіровоградської області. Всі заклади освіти з українською мовою навчання. Освітній процес 

забезпечують 210 вчителів.  

100% дітей шкільного віку охоплено навчанням під час військового стану за дистанційною 

формою, уроки проводяться за допомогою платформ  відеозв'язку Google Meet та Zoom. 

КЗ «Маловисківський ліцей імені Г.М.Перебийноса» визначено опорною школою 

Маловисківського освітнього округу (рішення Маловисківської міської ради від 31.05.2017 р. 

№599). Опорна школа має 5 шкільних автобуси та ще 2 шкільні автобуси (КЗ «Мануйлівський 

ліцей-заклад дошкільної освіти» та КЗ «Лозуватська гімназія»).  

Підвезення учнів до закладів освіти в І півріччя 2022 року не відбувалось у зв`язку веденням в 

країні військового стану. 

 Всі заклади освіти обладнані пандусами та кнопками виклику, забезпечено безперешкодний 

доступ до першого поверху приміщень. В КЗ «Маловисківський ліцей імені Г.М.Перебийноса» та 

Маловисківській ЗШ №4 І-ІІІ ступенів облаштовано спеціальні кімнати для проведення занять з 

дітьми з особливими освітніми потребами. 

ЗЗСО у першому півріччі 2022 року було використано 9370,8 тис грн., з них на виконання 

ремонтних робіт 20,0 тис грн., планується витратити 400,0 тис на підготовку укриттів. 

Безпекова ситуація в громаді дозволяє провести НМТ (національний мультипредметний тест) для 

випускників 11 класів нашої громади, так і для випускників з числа внутрішньо переміщених осіб. 

Заклад загальної середньої освіти КЗ «Маловисківський ліцей імені Г.М.Перебийноса» визначено 

як ТЕЦ (тимчасово екземенаційний центр) для складання НМТ в 2022 році. 

Право дітей віком від 2 до 18 років з особливими освітніми потребами, що проживають на 

території Маловисківської міської територіальної громади на здобуття дошкільної та загальної 

середньої освіти забезпечено шляхом проведення комунальною установою «Інклюзивно-

ресурсний центр» Маловисківської міської ради Кіровоградської області комплексної психолого-

педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження та інших 

заходів, передбачених чинним законодавством України. 

 В 2022 році в закладах загальної середньої освіти Маловисківської міської ради організовано 

інклюзивне навчання для 27 учнів та індивідуальне (за станом здоров’я) – для 14 учнів. В 

комунальній установі «Інклюзивно-ресурсний центр» спеціалісти надають психологічну допомогу 

внутрішньо переміщеним особам. До ІРЦ вже звернулися за отриманням психологічної допомоги 

51 особа, з них 25 дітей. Отримали одноразову консультацію 26 осіб, з них 12 дітей. Отримали 

психологічну допомогу та з якими завершено роботу у зв`язку з переїздом 4 особи. 



З числа внутрішньо переміщених осіб зареєстровано в закладах загальної середньої освіти 20 

дітей. 

В закладах освіти 74 учні з малозабезпечених сімей. 38 дітей-сиріт, 18 учнів з інвалідністю, 18 

учнів з числа внутрішньо переміщених осіб, 37 учні – дітей учасників бойових дій. У ЗЗСО ціна 

харчування становить 23.00 грн. для здобувачів освіти 1-4 класів та дітей пільгових категорій. 

Організоване харчування учнів 5-11 класів, за кошти батьків (вартість харчування складає 23.00 

грн.). 910 учнів користується гарячим харчуванням, з них 654 – безплатно. Харчування з 24 

лютого в закладах освіти не відбувалось. З кінця лютого 2022 року ЗЗСО прейшли на дистанційне 

навчання, а  відвідування в ЗДО були призупинені. 

В 2022 році одержали свідоцтво про здобуття базової середньої освіти 141 учень, свідоцтво про 

здобуття повної загальної середньої освіти – 75 учнів.  

  На протипожежні заходи в 2022 році із передбачених 50 т.грн. використано 17 тис.грн. 

           В загальноосвітніх, дошкільних та в позашкільному закладах постійно проводиться робота по 

запобігання виникненню пожеж та приведення їх у належний протипожежний стан. Відділом освіти, 

молоді та спорту розроблено перспективний План капітальних протипожежних Заходів у закладах 

освіти Маловисківської міської ради на 2018-2023 роки, який погоджено з начальником районного 

відділу Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Кіровоградській області та 

затверджений начальником відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради, вживаються заходи щодо поліпшення стану протипожежної безпеки, всі  заклади 

освіти забезпечені куточками з пожежної та техногенної безпеки, 

            В кожному закладі освіти призначений  відповідальний за пожежну безпеку, заклади освіти 

забезпечені куточками з пожежної та техногенної безпеки, в 2022 році здано на  перезарядку 

вогнегасників в кількості 150 шт. на загальну суму близько 50 тис. грн..  Питання пожежної 

безпеки закладів освіти постійно знаходиться на контролі.        

 Рішенням Маловисківської міської ради від 22 грудня 2021 року №1178 затверджено міську 

цільову соціальну програму національно-патріотичного виховання у Маловисківській міській 

територіальній громаді до 2025 року, яка дає можливість удосконалення та розвиток цілісної 

загальнодержавної політики національно-патріотичного виховання на території громади шляхом 

формування та утвердження  української національної ідентичності на національних цінностях 

(самобутність, воля, соборність, гідність) та принципах любові та гордості за власну державу, 

армію, історію, мову, культуру, науку та інше. 

 На території Маловисківської міської ради функціонує Маловисківський ДЮЦ «Вись». У 

закладі  працює  20 гуртків, де навчаються 587 учнів. 

 З метою забезпечення змістового дозвілля та розвитку дітей під час літніх канікул 2022 року 

організовано проведення заходів дитячої акції «Літо-2022: разом до перемоги». В рамках акції 10 

червня у Маловисківському ДЮЦі «Вись» було проведено день ляльки. Керівник художньої студії 

«Дивограй» - Вікторія Грєшнікова провела цікаву лекцію про перших ляльок світу, їх види та 

призначення, дізналися про українських ляльок мотанок. Керівник гуртка «Вироби із стрічок» - 

Тетяна Пасічник провела майстер клас із виготовлення міні-прикраси для ляльки.  

За сприяння волонтерського розмовного клубу у ДЮЦі «Вись» проводять перегляди фільмів 

англійською мовою, до перегляду можуть долучитися усі бажаючі. 17 червня в рамках акції «Літо-

2022» в ДЮЦі працювала фейс-арт майстерня, проводили майстер клас із виготовлення іграшки 

антистрес, плели патріотичні браслети.  

  В  рамках акції «Літо-2022: разом до Перемоги!» проведено наступні заходи:  - учні 2-х 

класів КЗ «Маловисківський ліцей ім. Г.М. Перебийноса» відвідали міський бібліотечно-

ресурсний центр, де було проведено квіз «Як добре ви знаєте українську мову». Діти з цікавістю 

провели час та вибрали книги для читання влітку;    - учні  3-А клас Маловисківської ЗШ№4 І-ІІІ 

ступенів провели прогулянку на свіжому повітрі та грали в гру " Побажання друзям", писали твір 

на тему: " Мої мрії" та малювали малюнки на патріотичну тему; 

- учні Мануйлівської гімназії взяли участь в краєзнавчій прогулянці селом Мануйлівка, яку провів 

учитель історії Постолюк П.І. Приємно, що екскурсія зацікавила також дітей з родин, які знайшли 

прихисток від жахіть війни в Мануйлівці. Школярі познайомились з історією виникнення 

Мануйлівки, минулим місцевої школи, відвідали залишки панського маєтку Абертасових, 

Мархоцьких. Далі пройшлися вулицями колишньої Новокостянтинівки, побачили залишки та 



будову столітньої традиційної української селянської хати. Відвідали місце, де колись стояла хата 

видатного земляка Григорія Перебийноса. 

- учні початкової школи Мануйлівської гімназії відвідали шкільну історико-краєзнавчу 

експозицію нашої гімназії. Діти жваво цікавились пам'ятками історії, ставили багато питань. 

Також школярики продемонстрували й значну кмітливість та ерудицію: мають уяву про 

виготовлення кераміки, вишивки, призначення старих знарядь праці тощо; 

-  з учнями 10-Б класу, класний керівник Панченко О.М., проведено онлайн-бесіду «Запобігання і 

протидія насильства проти дітей...». Діти представили свої міні-презентації про протидію насилля 

та сформували уявлення про проблему насилля й жорстокості, їх наслідків для дитини чи інших 

членів родини; вивчили права дітей, обговорили питання, як захиститися від будь-якого 

насильства. 

До заходів акції систематично залучаються діти з числа тимчасово переміщених, з обмеженими 

можливостями та інвалідністю, дітей учасників бойових дій, працівників підприємств критичної 

інфраструктури, дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. 

 Розвиток фізичної культури та спорту     
         Основними видами спорту в громаді   є: дзюдо, легка атлетика, волейбол, футбол, бокс, 

настільний теніс.  

Команди Маловисківської міської територіальної громади беруть участь в обласній Спартакіаді, 

національно-патріотичних змаганнях «Захисник Кіровоградщини», Всеукраїнській дитячо-

юнацькій  військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура»). 

        В ЗЗСО функціонує 9 гуртків фізкультурно-спортивного спрямування, де навчаються 238 

учнів та у Маловисківському ДЮЦ «Вись» функціонує 4 гуртка фізкультурно-спортивного 

спрямування, де навчаються 148 учнів. 

       Рішенням Маловисківської міської ради від 5 жовтня 2021 року №929 створено комунальний 

заклад «Центр розвитку фізичної культури та спорту «СТАРТ». Основною метою діяльності 

Центру є створення сприятливих умов для реалізації прав жителів територіальної громади на 

заняття фізичною культурою і спортом, задоволення їх потреб у фізичному розвитку за місцем 

проживання та в місцях масового відпочинку, створення умов для збереження та зміцнення 

фізичного здоров’я населення. 

        З метою подальшого розвитку спорту в Маловисківській міській територіальній громаді, 

покращення спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи, формування здорового 

способу життя, підвищення соціальної активності і зміцнення здоров’я дорослого населення 

громади, дітей шкільного віку та з метою збору коштів на потреби внутрішньо переміщених осіб 

проводяться спартакіади, турніри, змагання з дартсу, міні-футболу, тенісу настільного, шахів, 

шашок, волейболу. Також  з метою організації змістовного дозвілля громадян та залучення 

жителів Маловисківської громади до здорового способу життя центр розвитку фізичної культури 

та спорту «СТАРТ» організовує в приміщенні міського будинку культури щоденні заняття з тенісу 

настільного, шахів та шашок. До участі запрошуються жителі Маловисківської громади незалежно 

від віку, статі та громадяни, які прибули до нашої громади на тимчасове проживання. 

          Використання коштів по фізичній культурі та спорту 197,0 утримання спортивної споруди 

Стадіон Колос, та КЗ «Старт».  

         Для пропаганди здорового способу життя, активної життєвої позиції, оздоровчої рухової 

активності та популяризації соціального проекту залучаються фахівці в сфері фізичної культури і 

спорту. В Маловисківській міській територіальній громаді проводяться спортивно-масові заходи з 

популяризації здорового способу життя та культури здоров’я серед молоді. 

           У міському парку кожного року до Дня захисту дітей проводяться майстер-класи від 

керівників гуртків Маловисківського ДЮЦ «Вись», змагання з дартсу, шахів, шашок, настільного 

тенісу, метою яких є залучення різних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю.  

 У звітному періоді було проведено ряд спортивних захдів, зокрема: 

      - благодійний турнір з дартсу. Андрій Михайловський встановив рекорд змагань набравши 

максимальний результат 180 очок з трьох кидків. Всі учасники отримали патріотичні браслети, які 

виготовили вихованці Маловисківського ДЮЦу «Вись» (керівник Вікторія Румянцева). Зібрані 

кошти та продукти харчування, які зібрали педагогічні працівники ДЮЦу «Вись» були витрачені 

на потреби громадян, які прибули до нашого міста на тимчасове проживання; 



 - благодійний турнір з міні-футболу в рамках акції «Разом до Перемоги» був проведений  у 

квітні  на майданчику зі штучним покриттям міста Мала Виска. Розпочали змагання юні 

футболісти 2006-2008 років народження. За результатами ігор перше місце посіла команда «Вись 

2007» міста Мала Виска, яка переграла у фінальній грі команду «Славутич» із села Мануйлівки. 

Третє місце у команди Маловисківського ДЮЦу. Після завершення юнацьких змагань на 

майданчик вийшли аматорські команди з Малої Виски («Вись», «РЕМ», «Військомат») та гості зі 

Смоліного команда «Шахтар». В останньому турі в грі за третє місце команда РЕМу переграла 

команду Військкомату. В грі за перше місце надійно грав у воротах Висі Олександр Кудряченко. 

А два голи Дмитра Лотоцького та гол Богдана Сороки забезпечили Висі перше місце. Всі команди, 

які взяли участь в турнірі нагородженні грамотами та футбольними м’ячами; 

 - в спортивному залі комунального закладу «Маловисківський ліцей імені Григорія 

Перебийноса» відбувся благодійний турнір з тенісу настільного в рамках акції «Разом до 

Перемоги». 

 - 1 червня вчителями фізичної культури КЗ «Маловисківський ліцей ім. Г.М. Перебийноса» 

був проведений спортивний захід до Дня захисту дітей. Програма змагань під гаслом «Рух - це 

здорово» складала: човниковий бігстрибки в довжину з місця; стрибки на скакалці; згинання 

розгинання рук в упорі лежачи; 

 - в рамках акції «Літо-2022» вчителі фізичної культури разом з учнями КЗ «Маловисківський 

ліцей ім. Г.М. Перебийноса» провели велопробіг за маршрутом м. Мала Виска - с. Краснопілка та 

в зворотному напрямку; 

 - в рамках акції «Літо-2022» в КЗ «Лозуватська гімназія» відбулись змагання з шашок, 

настільного тенісу та легкої атлетики. 20 червня змагання з підтягування на перекладині, бігу на 

30 та 60м, метання малого м'ячика; 

 -  в рамках дитячої акції «Літо -2022: разом до перемоги», та реалізації Національної стратегії 

з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність - здоровий 

спосіб життя - здорова нація», виконання плану міських заходів «Переможемо заради України», 

учні КЗ «Мануйлівська гімназії-ЗДО» долучились до участі у змаганнях з настільного тенісу; 

 - в рамках дитячої акції «Літо -2022: разом до перемоги» учні КЗ «Мануйлівська гімназії-

ЗДО» долучились до велопробігу «За здоров'я»; 

 - в Маловисківській ЗШ№4 для учнів 4-х класів були проведені спортивні змагання «Хто 

спритніший?» в рамках акції «Літо-2022; 

 - учні КЗ «Мануйлівська гімназія-заклад дошкільної освіти» провели  «Олімпійський день» 

під керівництвом вчителя фізичної культури - Кудряченка О.О. Діти змагалися в силових вправах, 

долучились до різних видів спортивної діяльності, переглянули відео про олімпійські ігри та 

відомих спортсменів. 

Інформація про переможців, результати та анонси змагань розміщується на сайтах міської ради, 

відділу освіти, молоді та спорту, закладів освіти та в друкованих ЗМІ. 

 Здійснюються заходи щодо забезпечення молодих талановитих спортсменів та їх тренерів 

належними умовами для підготовки до обласних, Всеукраїнських змагань. Встановлені норми 

харчування та матеріальне заохочення для спортсменів, арбітрів, працівників та лікаря під час 

проведення товариських змагань та матчевих зустрічах змагань з олімпійських та неолімпійських 

видів спорту в Маловисківській міській територіальній громаді. 

          Постійно забезпечується проведення спортивно-масових заходів, підвезення спортсменів до 

місць проведення змагань, створення зберігаючого освітнього середовища, створення умов для 

забезпечення змістовного дозвілля учнівської молоді, підвищення ефективності роботи з 

попередження правопорушень та злочинності серед учнівської молоді, формування здорового 

способу життя молоді. В позаурочний час проводиться гурткова та позакласна робота з учнями.            

 Соціальний захист  

 За  6 місяців .2022 року відділом соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я 

прийнято документи для : 

- призначення житлової субсидії в кількості - 884 заяви; 

        -  призначення державних соціальних допомог в кількості – 303 заяви; 

        -  призначення пільг в кількості – 180 заяв; 

        -  призначення пільг в готівковій формі в кількості – 155 заяв. 

        - прийнято документи для призначення монетизації одноразової натуральної    допомоги 



«пакунок малюка» в кількості – 28 заяв; 

      - документи для надання соціальних послуг в кількості – 21 заява; 

        - прийнято рішення про надання / відмову в наданні соціальних послуг в кількості    – 21 

рішення; 

       - проведений прийом документів для постановки на облік для забезпечення санаторно-

курортним лікуванням  – 1 заява; 

 -документів для постановки на облік для забезпечення сімейним відпочинком учасників АТО 

та членів їх сімей – 1 заява; 

 - документів для забезпечення технічними засобами реабілітації та протезно-ортопедичними 

виробами – 19 заяв; 

       - документів для надання матеріальної допомоги від депутатів обласної ради в   кількості- 4 

заяви; 

 - документи для надання матеріальної допомоги відповідно до програм обласної ради в 

кількості – 10 заяв; 

 - складено акти обстеження матеріально-побутових умов сім’ї для призначення усіх видів 

державних соціальних допомог та субсидії у кількості – 131 шт; 

 Прийняті документи для призначення державних соціальних допомог відділом передається до 

Маловисківського відділу з питань призначення та виплати державних соціальних допомог та 

соціальної підтримки населення Новоукраїнської РДА. Після опрацювання заяв  громадянам 

видаються  повідомлення про призначення житлової субсидії та державних допомог.  

 Прийом документів для призначення всіх видів державних соціальних допомог проводиться з 

використанням програмного комплексу «Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада».  

 З метою  забезпечення соціальних гарантій  малозабезпеченим та  пільговим категоріям 

громадян , які  проживають на території громади  за 6 місяців 2022 року  було проведено видатки 

по  виплатах матеріальної допомоги та  інших соціальних виплатах на суму  375,5 тис.грн. 

           Опікунською радою було проведено одне засідання щодо захисту прав недієздатних осіб або 

осіб дієздатність яких обмежена.   

 У відділі соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я створено робочу групу з 

питань протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та забезпечення рівних прав 

та можливостей жінок і чоловіків. 

             Відділом соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я постійно проводиться 

роз’яснювальна робота, розміщуються роз’яснення на сайті міської ради та здійснюється постійне 

оновлення інформаційних стендів у відповідності до змін в законодавстві в галузі соціального 

захисту.  

              На сьогодні Центр надання соціальних послуг є практично єдиним 

постачальником соціальних послуг в Маловисківській громаді для певних категорій громадян, 

які потребують сторонньої допомоги – людей літнього віку та осіб з інвалідністю. Тому 

одним із важливих завдань у руслі реформи є інтегрований підхід покращення якості надання 

послуг. Із створенням Центру виникла необхідність включити до штату посаду соціального 

робітника, який для осіб з інвалідністю займається доставкою, рубанням та занесенням дров, 

вугілля, ремонтом паркану, косінням бур’янів, копанням присадибної ділянки, в зимовий час 

відкиданням снігу, тощо. 

                Згідно запитів осіб, які перебувають на обслуговуванні надаються інші соціальні 

послуги, як наприклад, перукаря, швеї інші соціальні послуги відповідно до Державних 

стандартів. За результатами проведеної роботи складається акт виконаних робіт за надання 

платних соціальних послуг. 

                За рахунок власних коштів які надійшли як плата за надання соціальних послуг всі 

соціальні робітники забезпечені велосипедами. Також була придбана пральна машина і згідно 

укладеного договору, найнятий працівник надає послуги прання. 

               Крім цього, комунальним підприємством Маловисківський центр надання соціальних 

послуг укладений Меморандум з районним громадським об’єднанням осіб з інвалідністю 

“Розрада” щодо співпраці з питань соціального захисту осіб з інвалідністю та дітей з 

інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату. Враховуються рекомендації 

представників ГО при плануванні та реалізації надання соціальних послуг для категорії особи 

та діти з інвалідністю. 



                На виконання пункту 4 Порядку “Деякі питання використання коштів, передбачених 

у державному бюджеті для придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення 

осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату”, 

затвердженого Постановою КМУ від 14.03.2018 року №189, пунктом 6.2 Статуту 

комунального підприємства Маловисківський центр надання соціальних послуг передбачено 

надання соціальних послуг з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які 

мають порушення опорно-рухового апарату. За січень-червень 2022 року надано послуги 

соціального таксі 100 особам.  

              Ефективно працює  встановлений  контейнер для одягу, взуття та іграшок, які 

незатребувані у використанні жителів громади. КП Маловисківський центр надання 

соціальних послуг   щотижня проводить виїмку принесених речей, які не використовуються, і 

цим самим допомогає тим, хто їх потребує.     

            Станом на 01.07.2022 року надано 54434 послуг, а саме: 8859 підготовка продуктів для 

приготування їжі, 3558 доставка води, 9728 прибирання житла, 1381 розпалювань печей, 59 

доставка палива за рахунок підопічного, 3539 піднесення дров і вугілля, 3109 прополка 

бурянів, розчистка снігу, 10498 придбання продуктів медикаментів, 3008 приготування їжі, 

276 годувань ліжко-хворих, 1084 надання допомог в оплаті комунальних послуг, 83 надання 

допомог в оформленні документів, 20 представництво інтересів в органах державної влади, 

3626 замін натільної-постільної білизни, 1795 допомог при купанні, митті голови, 

розчісуванні волосся, підрізанні нігтів, 930 посадки, прополки городу, 32 забезпечення 

супроводження, 150 організацій надання консультацій лікарями, 1776 прання білизни та 

одягу, 938 інші послуги.Сума платних послуг з початку року склала 80,28 тис.  грн.   

В середньому навантаження на 1 соціального робітника становить 10 підопічних. Із загальної 

кількості осіб, які знаходяться на обслуговуванні, 106 осіб мають вік понад 80 років, які тричі 

на тиждень обслуговуються соціальними робітниками. Крім того, на обслуговуванні 

знаходиться 28 осіб із значно зниженою рухомую активністю та ліжкохворих, послуги яким 

надаються соціальними робітниками щоденно.За статусом: інвалідів війни - 2 осіб, дітей 

війни 123 особи, ветеранів праці - 22 осіб. За звітний період взято на обслуговування 7 

одиноких та самотньо проживаючих непрацездатних громадян.  

Співпрацюючи з громадською організацією “Простір ідей”, голова демутат міської ради 

Коваленко І.Б. всі підопічні були забезпечені продуктовими наборами, які в період воєнного 

стану вкрай потребували такої допомоги. 

Робота з молоддю 

 Станом на 30.06.2021 на території Маловисківської територіальної громади проживає 3078 

дитини. 

На обліку Служби перебуває 42 дітей, які проживають у 13 сім’ях, які опинились у складних 

життєвих обставинах у зв’язку із ухиленням батьків від виконання батьківських обов’язків чи то 

систематично вживають алкогольні напої. 

У зв’язку зі зникненням підстав з обліку Служби було знято 2 дітей, що опинились в складних 

життєвих обставинах. 

Протягом І півріччя 2022 року Службою проведено 50 обстежень умов проживання, з яких 5 

профілактичних заходів (рейдів) "Діти вулиця", "Вокзал" по території Маловисківської 

територіальної громади, 19 обстеження умов проживання сімей в яких виховуються діти під 

опікою, піклуванням, усиновленням, з них 5 рейдів у нічний період доби у місцях масового 

скупчення людей під час яких виявлено 2 дітей без супроводу дорослих та таких, що вживали 

алкогольні напої. В ході виявлення дітей, із дітьми та законними представниками, батьками, 

опікунами/піклувальниками, батьками-вихователями, працівниками Служби проведено 

індивідуальну профілактичну роботу. За результатами роботи було складено відповідні висновки 

та складено попередження. 

Під час рейдів 13 сімей, в яких проживають 41 дітей взято на облік сімей, які опинились у 

складних життєвих обставинах, з яких під час проведення обстежень, було виявлено факти загрози 

для життя та здоров’я дітей у наслідок чого 3-є дітей тимчасово влаштовані до сім`ї родичів. 

Протягом І півріччя 2022 року проведено 5 засідань Комісії з питань захисту прав дини, на яких 

розглянуто 21 питання, прийнято відповідні рішення про доцільність винесення попередження 4-м 

батькам за ухилення від виконання батьківських обов’язків та встановлено терміни для 



виправлення і покращення ситуацій, які склались у сім’ях, з яких 4 батьків ініційовано 

притягнення до відповідальності у порядку ст. 184 КУпАП. 

До суду протягом І півріччя 2022 року подано 3-и позовні заяви про позбавлення батьківських 

прав, по розгляду яких винесено 1-а рішення у порядку статті 164 Сімейного Кодексу України – 1 

батько/1 дитина, дві справи, знаходяться в провадженні.  

  На первинному обліку у Службі перебуває 57 дітей-сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування, з яких 13 дітей-сиріт, 44 – дітей позбавлених батьківського піклування. 

Протягом І півріччя 2022 року на первинний облік Служби поставлено 4 дітей, з яких 4 дитини 

набули статусу дитини позбавленої батьківського піклування, 7 дітей знято з обліку Служби у 

зв’язку з досягненням повноліття, 3 дітей набули статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування на підставі рішення суду, які протягом І півріччя 2022 року влаштовані під опіку. 

Протягом І півріччя 2022 року до КЗ "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей" 

Кіровоградської обласної ради, та до Дитячого будинку нового типу, м. Кропивницький не 

влаштовано жодної дитини. 

 На території Маловисківської міської територіальної громади функціонує: 

- 2 прийомні сім’ї у яких влаштовані та проживають 3 дітей та 1 особа з числа дітей, які мають 

статус дитини, позбавленої батьківського піклування; 

- 2 дитячих будинки сімейного типу до яких влаштовані та проживають 14 дітей, 11 з яких прибули 

з інших територій. 

Під опікою та піклуванням перебуває 42 дитини, 8 з яких перебувають на території інших 

територіальних громад, 10 дітей, які мають статус дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, прибули з інших територій та влаштовані під опіку/піклування на території 

Маловисківської територіальної громади.  

У відповідності з рішеннями сесії міської ради № 2580 від 22.10.2020 року було затверджено 

міську Програми «Оздоровлення і відпочинок дітей Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2021 - 2023 роки». У зв’язку з введенням в Україні воєнного стану з 24 

лютого 2022 року путівки для оздоровлення та відпочинку категорійних дітей у оздоровчих 

закладах не придбавались. 

В 2022 році оздоровлення, пільгових категорій дітей, які проживають на території 

Маловисківської територіальної громади, за рахунок державного, обласного, бюджетів, не 

проводиться. 

Постійно Службою, на офіційному сайті Маловисківської міської ради та Лед-моніторі 

висвітлюється та транслюється інформація щодо захисту прав дітей, зокрема «Що таке патронатна 

сім’я і як стати патронатним вихователем?», «Сімейний патронат: збережемо сім`ю для дитини», 

«До уваги опікунів/піклувальників», «Усиновлення», «Як створити прийомну сім`ю чи дитячий 

будинок сімейного типу», «Запобігання домашньому насильству». 

Підтримка    внутрішньо переміщених осіб 

 Станом на 1 липня 2022 року на території Маловисківської територіальної  громади  

розміщено 1107  внутрішньопереміщених осіб,  з них працездатні - 528 осіб, діти – 341, особи з 

інвалідністю  - 54, пінсіонери -178.  Проживають у будинках приватної  власності - 1047 осіб,  в  

комунальних закладах-54.   Працевлаштовано -12 осіб , 41 особа стоїть на обліку  в центрі 

зайнятості.. 

 Відповідно до  розпорядження  Кабінету міністрів України від 28.10.2021 року №1364-р «Про 

схвалення  стратегії внутрішньопереміщенних осіб та впровадження середньострокових рішень 

щодо внутрішнього переміщення  на період ло 2024 року»     рішенням міської ради було 

затверджено   міську програму соціального захисту та підтримки внутрішньопереміщенних осіб. 

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

для видачі довідок внутрішньо переміщеної особи в кількості - 983,  також  

прийнято документи для призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним 

особам в кількості – 696 заяв. 

  На базі Маловисківського  міського бібліотечно-ресурсного центру було створено 

волонтерський пункт,  де постійно надається підтримка ВПО,  а також проводяться заходи  для  

внутрішньопереміщенних осіб   спільно з  громадськими організаціями . 

Розвиток культурного середовища  та збереження культурної спадщини 

https://mviskarada.gov.ua/news/item/2709-shcho-take-patronatna-simia-i-iak-staty-patronatnym-vykhovatelem
https://mviskarada.gov.ua/news/item/2709-shcho-take-patronatna-simia-i-iak-staty-patronatnym-vykhovatelem


 Базова мережа закладів культури громади становить 21 заклад, з яких: сільських будинків 

культури – 6, сільських клубів – 4, сільських бібліотек – 8, дитяча школа мистецтв – 1, музей 

історії Маловисківщини ім. О.С. Ковтуна – 1, Маловисківський міський бібліотечно-ресурсний 

центр – 1 (рішення Маловисківської міської ради від 30.07.2021 року №753).  

   Штатна чисельність працівників відділу культури та туризму становить - 6 ставки, фактично – 5  

(вакансія - 1 ст. бухгалтер). Рішенням сесії Маловисківської міської ради від 10.02.2022 року 

№1209 «Про внесення змін до структури та загальної чисельності працівників відділу культури та 

туризму Маловисківської міської ради», вивільнено 1 ставку методиста. 

   Штатна чисельність працівників закладів культури громади становить  - 61,13 ставки, фактично 

– 55,52, а саме: 

- сільські будинки культури та сільські клуби, штатна чисельність становить - 16,75 ставки, 

фактично – 14 (вакансії: прибиральниця Олександрівського СБК – 1 ст., прибиральниця 

Лозуватського  СБК – 1 ст., директор Паліївкого СБК – 0,75 ст. ); 

-  бібліотечні заклади, штатна чисельність  – 13,5 ставки, фактично – 13,25 (вакансія - бібліотекар 

Лутківської бібліотеки – 0,25 ст.); 

- музей історії Маловисківщини ім. О.С.Ковтуна, штатна чисельність  – 3 ставки, фактично – 1,5 

ставки (вакансія – директор 1 ст, зберігач фондів – 0,5 ст.); 

-  дитяча школа мистецтв, штатна чисельність – 27,88 ставки, фактично – 26,77.  

Заробітна  плата  працівникам  закладів  культури  громади  виплачується  вчасно, заборгованість 

відсутня.  

Протягом  І півріччя 2022 року  бібліотеки забезпечили обслуговування  

користувачів  згідно  навантаження (на 0,75  ставки  -  375  користувачів, на 0,5 ставки – 250 

користувачів). Соціально-культурна діяльність  бібліотек  полягає 

у  організації  та  проведенні  різноманітних  заходів, зокрема: годин  цікавої інформації, уроки-

реквієми, виставки однієї  книги, історико-краєзнавчі години, книжкові  виставки, 

поетичні  години, диспути, літературні  години тощо.  

          Загальна  кількість  користувачів    бібліотек  громади  за І півріччя 2022 року - 2414 

осіб.  Книжковий фонд Маловисківського бібліотечно-ресурсного центру нараховує - 41348 

примірників  книг, по сільських бібліотеках – 62929.   Всього  по бібліотечним   закладам   

громади  -  104277   примірників  книг 

що  дає  змогу  популяризуватиі  розкривати  через  книгу  історичну  та  культурну      спадщини у

країнського  народу.  Пріоритетним  напрямком  вважається   робота  з  дітьми   та  молоддю. 

 Поповнення  фондів   бібліотек протягом  І півріччя 2022 року не відбувалось. 

Списання книжкового  фонду  не відбувалось.  

Кількість  виданих  книг  за   І півріччя 2022 року   - 21569.  

Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного 

показника попереднього періоду збільшилась на 5 %.      Основні  завдання    бібліотек громади  – 

виконання просвітницької функції, будучи інформаційно – дозвіллєвими  центрами .  Протягом   І 

кварталу 2022 року  до Маловисківського бібліотечно-ресурсного центру  надійшло 3 примірника 

на суму 243 грн. (подарована література).  

Протягом  І півріччя  бібліотечними закладами проведено 76 культурно – мистецьких заходів, які 

відвідали 1037 особи.      

    Заходи спрямовані на утвердження патріотизму, духовності і моральності, 

формування національної свідомості населення шляхом відзначення державних свят, знаменних та 

пам’ятних дат з історії України .  

Протягом  І півріччя  закладами  культури громади проведено 120 культурно – 

мистецьких заходів, які відвідало 6115 глядачів,  з них ВПО -  1008.  Культурно  - мистецькі 

заходи в повному обсязі не проводилися у зв’язку з поширенням на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короно вірусом SARS-CoV-2 та введення воєнного 

стану в Україні.  

    Заходи спрямовані на утвердження патріотизму, духовності і моральності, 

формування національної свідомості населення шляхом відзначення державних свят, знаменних та 

пам’ятних дат з історії України .  

Музей історії Маловисківщини ім. О.С. Ковтуна є комунальною власністю Маловисківської ТГ, 

розміщений на третьому поверсі Маловисківського будинку культури, має шість експозиційних 



залів загальною площею 320 кв.м., з кількістю предметів основного фонду  –  3532, кількість 

предметів науково-допоміжного фонду – 5681.  

Музей історії Маловисківщини ім. О.С. Ковтуна, відкритий для відвідувачів з травня 2022 року. 

Протягом травня – червня проведено екскурсій - 48, які відвідало - 452 осіб, з числа внутрішньо 

переміщених осіб – 190. 

Ведеться упорядкування музейного фонду та виготовлення уніфікованих паспортів. Станом на 

01.07.2022 року виготовлено уніфікованих паспортів – 720.  

  Маловисківська дитяча школа мистецтв являється методичним центром в регіоні. 

Учнівський контингент  у  2021-2022 навчальному році  - 235 учнів. 

Розмір  батьківської  плати  за  навчання  у  Маловисківській  дитячій  школі  мистецтв   встановле

но   згідно  рішенням сесії  Маловисківської  міської  ради 

«Про  затвердження розміру щомісячної батьківської плати за 

навчання дітей  у  Маловисківській  дитячій  школі  мистецтв  міської ради»  від  26 

серпня   2021  року  № 828. Кількість учнів пільгових категорій складає - 71, з них: 

на 100% звільнені від оплати 65 учні, 6 учнів платять по 50%.  Кількість учнів на одну педагогічну 

ставку - 9 чоловік (18 годин).  Кількість  діто – днів – 32900.  Витрати на навчання одного  учня, 

який отримує освіту у дитячій школі мистецтв  складають 16,6 тис. грн.  

 Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у ДШМ у 

плановому періоді відповідно до  фактичного показника попереднього періоду не збільшилась.  

Дипломи про закінчення ДШМ отримали 24 учнів та 6 учнів отримали довідки про неповну 

музичну освіту. Надходження  по  батьківській  платі за І півріччя 2022 року - 87,6 тис. грн.  

        У рамках виконання заходів згідно з комплексною  програмою  розвитку  культури, 

краєзнавства та  туризму на 2021-2023 роки, від 28 січня 2021 року №188, протягом І півріччя 

капітальні ремонти не відбувалися.   

            Здійснено поточний ремонт приміщення дитячої школи мистецтв в сумі 6,4 тис. грн. зі 

спеціального рахунку.  

            Для зміцнення матеріально - технічної бази закладів культури громади кошти з міського 

бюджету  не виділялись.  

        

 Розвиток території  

Бюджетна політика 

 До  бюджету міської ради за січень-червень 2022 року ( з урахуванням міжбюджетних 

трансфертів) надійшло 63 021,8 тис. грн. при запланованих  63 951,3 тис. грн., або 98,5 % 

планових  призначень  (-929,5 тис. грн.) 

 Доходи загального фонду склали  62 638,8 тис. грн., або 99,8 % ( -106,2 тис. грн) від  

запланованих  62745,0 тис. грн.  

Доходи спеціального фонду  склали 383,0 тис. грн. або 31,7% (-823,3 тис. грн.) від запланованих 

1 206,3 тис. грн. 

Податкові надходження склали  36 514,5 тис. грн. або 99,8% планових призначень (36 569,7 тис. 

грн.).  

Податки на доходи, податки на прибуток. Податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло 

23 817,3 тис. грн. при запланованих 24 248,7 тис. грн. (98,2%); податку на прибуток підприємств 

та фінансових установ комунальної власності надійшло 13,3 тис. грн.  

Внутрішні податки на товари та послуги. Акцизного податку з реалізації суб’єктами  

господарювання роздрібної торгівлі і підакцизних товарів надійшло 1 517,4 тис. грн. при 

978,8 тис. грн. запланованих , або 155,0 %.  Акцизного податку з вироблених в Україні 

підакцизних товарів (пальне) надійшло 118,3 тис.грн. та акцизного податку з ввезених на 

територію України підакцизних товарів (пальне) – 400,7 тис. грн.  

Місцевих податків надійшло 10 603,6 тис. грн. при запланованих 9 842,0 тис. грн. або 107,7% 

, в тому числі: 

- єдиний податок – 5 873,1 тис. грн..(з юридичних осіб – 117,0 тис. грн.; з фізичних осіб – 

3 321,7 тис. грн.; з с/г товаровиробників, у яких частка с/г виробництва за попередній 

податковий рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – 2 434,4 тис. грн.); 

- земельний податок з юридичних осіб –  317,9 тис. грн.; 

- земельний податок з фізичних осіб – 173,2 тис. грн.; 



- орендна плата з юридичних осіб – 3 192,6 тис. грн.; 

- орендна плата з фізичних осіб – 656,9 тис. грн.; 

Неподаткових надходжень надійшло 849,6 тис. грн. при запланованих 749,0 тис. грн., або 

113,4%.  

Офіційних трансфертів до бюджету громади надійшло 25 274,4 тис. грн. (99,4%), в тому 

числі  освітньої субвенції – 23 678,7 тис. грн.; субвенції з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 911,0 тис.грн., 

субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 124,5 тис.грн., 

інші субвенції з місцевого бюджету (Злинська, Мар’янівська сільські ради та Смолінська 

селищна рада) – 560,2 тис.грн. 

До спеціального фонду надійшло 383,0 тис. грн. при запланованих 1 206,3 тис. грн (31,7%), в 

тому числі  екологічного податку надійшло 36,5 тис. грн. 

Неподаткових надходжень надійшло 346,5 тис. грн. при запланованих 1 190,1 тис. 

грн.(29,1%)  

Офіційних трансфертів до спеціального фонду бюджету громади не надходило.  

З  бюджету міської територіальної громади  протягом січня-червня  2022 року по загальному 

фонду проведено  касові видатки в обсязі 63 825,0 тис. грн., що  складає  89,0% до 

запланованого обсягу на вказаний період (план з урахуванням змін – 71 695,0 тис. грн.), по 

спеціальному фонду на 21,8% (план з урахуванням змін – 1 264,7 тис. грн.., касові видатки 

склали – 276,1 тис. грн.). 

Переважна частина коштів загального фонду спрямована на утримання соціально-культурної 

сфери –  видатки склали  52 513,3 тис. грн.., питома вага складає  82,3% загального фонду, з них : 

 по закладах освіти –  42 794,7 тис. грн., або 67,1 % видатків загального фонду, 

 по закладах культури – 1 903,9 тис. грн. або 3,0 % видатків загального фонду,  

 на соціальний захист  та соціальне забезпечення – 2 900,3 тис. грн., або 4,5% 

видатків загального фонду,  

 на охорону здоров’я – 4 711,6 тис.грн, або  7,4 % видатків  загального фонду 

 на фізичну культуру і спорт – 202,8 тис. грн. або 0,3 % видатків загального 

фонду. 

 

 В загальній сумі видатків  загального фонду  видатки по  захищених статтях склали   51 088,4 

тис. грн.., або  80,0% видатків загального фонду, в т.ч.  

 виплату заробітної плати з нарахуваннями – 46 159,5 тис. грн..; 

 енергоносії –   4 052,4 тис. грн.; 

 харчування та медикаменти  – 291,1 тис. грн.; 

 соціальне забезпечення – 404,4  тис. грн. 

 трансферти іншим органам управління – 181,0 тис. грн.. 

В загальній сумі видатків  спеціального фонду 276,1 тис. грн. капітальні  видатки склали  4,3 тис. 

грн.. або 1,5 % видатків спеціального фонду. 

  

Земельні відносини  

 З метою  створення інвестиційної  привабливості  об’єктів територіальної громади, які 

пропонуються для передачі в оренду та продажу на аукціонах  

сесію міської ради прийнято рішення від 30 червня 2022 року №1397 «Про включення до переліку 

земельних ділянок земельної ділянки право оренди на яку виставляється на земельні торги у формі 

електронного аукціону окремими лотами та проведення земельних торгів у формі електронного 

аукціону» відповідно до якого включено до переліку земельних ділянок земельну ділянку площею 

0,1265 га, категорія земель - землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення; цільове призначення - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

(КВЦПЗ J.11.02), що розташована: Кіровоградська область Новоукраїнський район м. Мала Виска, 

вул. Промислова, 4а кадастровий номер: 3523110100:50:099:0017, право оренди на яку 

виставляється на земельні торги у формі електронного аукціону окремим лотом. 



     В торговій системі через особистий кабінет, створений через оператора електронного 

майданчика https://e-tender.ua, підключеного до електронної торгової системи, на виконання умов 

Договору з товариством з обмеженою відповідальністю «Е-Тендер» про організацію та 

проведення земельних торгів, оприлюднено оголошення про проведення земельних торгів та 

документи і матеріали на Лот (документацію), що підтверджують виконання вимог, визначених 

частиною З статті 135 і частиною першою статті 136 Земельного кодексу України. 

На завершальній стадії знаходиться погодження генерального плану, після чого буде встановлено 

нові межі населених пунктів,  оновлення документації з нормативної грошової оцінка земель.  

         На завершальній стадії знаходиться оформлення природно-заповідного фонду громади. 

Розроблені проекти землеустрою на : 

- комплексну пам’ятку природи місцевого значення  "Бирзулівські горби"; 

- ландшафтний заказник місцевого значення  "Краснопільська балка»; 

- орнітологічний заказник місцевого значення  "Заплава Малої Висі". 

На земельні ділянки комунальної власності : 

- виготовляється  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки», що перебувають в 

комунальній власності водного фонду, Кіровоградська область Новоукраїнський р-н, на території 

Маловисківської міської ради (за межами населеного пункту) орієнтовною площею 5,2 га, цільове 

призначення Для експлуатації та догляду за водними об'єктами (КВЦПЗ І 10.01); 

- виготовлено технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки 

загальною площею 10,2000 га, щодо надання в оренду гр. Кваші Віктору Петровичу для 

рибогосподарських потреб (код 10.07) на території Маловисківської міської ради (колишньої 

Мануйлівської сільської ради) Новоукраїнського району Кіровоградської області.  

   

 Житлово-комунальне господарство 

 Комунальне підприємство «Мала Виска – МКП  забезпечує належний санітарний  стан, 

благоустрій та озеленення території  громади та сільських населених пунктів,  здійснює 

обслуговування нічного вуличного освітлення.  

Комунальне підприємство отримує фінансування з міського бюджету. 

      Штатна чисельність працівників підприємства становить 53 штатних  одиниці. Всього за 6 міс. 

на заробітну плату використано 2844,8   тис. грн. Середня заробітна плата по підприємству 8946 

грн. 

 З січня по червень 2022 року здійснено комплекс робіт по благоустрою  міста та сільських 

населених пунктах громади, а саме: розчищення доріг від снігу, посилка доріг, спилювання та 

пониження крони дерева згідно рішень виконавчого комітету, розчищення доріг та бордюрів, 

білування дерев та бордюрів, косіння бур’янів, санітарне утримання місць  загального 

користування (парки, рекреаційні зони, сквери та майданчики, пам’ятники культурно історичної 

спадщини, площі, проспекти, вулиці, дороги, пішохідні та велосипедні доріжки, кладовища) та 

інші території загального користування. 

 У весняно - літній період проводились роботи по озелененню міста, а саме: посів насіння  

чорнобривців та петунії, догляд, обробіток від шкідників та підживлення добривами. По вул. 

Шевченка розроблено клумби та висаджено чорнобривці 

Працівниками комунального підприємства на Береговій зоні відпочинку р. Вись було змонтовано 

оглядову площадку для виходу на яку було збудовано кладку протяжністю 20 м. 

 На протязі 6 місяців було проведено ямковий ремонт доріг дорожнім ремонтером  на суму 

137,4 тис грн. на площі  близько 480 кв. м  зокрема по вулицях.: Центральна,  Європейська, 

Шевченка,  Залізнична, пр. Велігіна, пр. Авіаційний,  Промислова,  Професійна, двір міської 

лікарні. 

 Проведено підсипку та грейдерування та профілювання вулиць: Берегова, пр. Береговий,  

Вишнева, Севастопольська,  Князька,  Г. Перебийноса, Першотравнева, Привокзальна,  Героїв 

Круг, Мирна,  П.Сагайдачного, пр. Зарічний, Зоряна  та центральне кладовище, с. Паліївка. 

 Для проведення робіт  здійснено закупівлю  підсипкову суміш в кількості 450 т на суму 178,6 

тис.грн. 

 Проведено реконструкцію автобусної зупинки по вул.Центральна,53 використано кошти в 

сумі 17,4 тис.грн. 

 Здійснено заміну кабеля вуличного освітлення протяжністю ЗО м. біля будинку культури 



який був пошкоджений через несприятливі погодні умови. Замінено автоматичні вимикачі по вул. 

Велігіна ,та вул. Космонавтів, замінено цифровий таймер - с. Паліївка, с. Олександрівка - замінено 

перехідники для економного використання вуличного освітлення в кількості 10 шт., с. Лозуватка - 

замінено енергозберігаючі лампочки в кількості 15 шт., с. Мануйлівка - замінено енергозберігаючі 

лампочки в кількості 10 шт. У міському парку та по алеї на вул. Центральній було замінено 

вуличних світильників в кількості 15 шт. 

КІІ «Мала Виска Водоканал» надає послуги по централізованому водопостачанню та 

водовідведенню стічних вод з наступним їх очищенням. Підприємство також надає послуги із 

збирання та вивезення твердих побутових відходів. 

              Мережі водопостачання та водовідведення розміщені на 94 вулицях і провулках міста і 

селищ Заповідне та Вишневе, села Паліївка та с.Мануйлівка протяжністю 72,0км. Всього 

підприємство надає послуги по водопостачанню 3800 абонентам населення і 199 організаціям і 

підприємствам. По населенню встановлено 3213 водолічильників. а це 84,6 відсотків.  Кількість 

абонентів споживання води  постійно зростає. 

Вода подається з 19 артезіанських свердловин ( в тому числі 6 резервних АС) та трьох шахтних 

колодязів. Також на балансі підприємства є 12 водорозбірних башт з 1964 року та 2 резервуари по 

100 м3. 

              Комунальним підприємством  постійно проводиться ремонт водорозбірних вуличних 

колонок у селищах Вишневе, Заповідне та в місті по вулицям Коцюбинського, Шевченка, 

Першотравневій, Південній та інших. 

Постійно проводиться прибирання  санітарних   зон   артезіанських   свердловин, шахтних 

колодязів та мережі водовідведення.. 

Підприємство здійснює централізоване водовідведення та проводить очистку стічних вод на 

очисних спорудах. Для цього стічні води по 11 вулицях по самотічному каналізаційному 

колектору збираються на каналізаційній насосній станції і по напірному колектору довжиною 3,5 

км (2 вітки колектора) перекачуються на очисні споруди Загальна протяжність каналізаційної 

мережі складає 13,3 км.  

Станом на 01.07.2022 року ліквідовано 46 заторів на каналізаційних мережах. 

Кількість абонентів по наданню послуг із збирання та вивезення ТПВ  становить  всього 2180 в 

тому числі: 

- по населенню – 2113; 

- по бюджетним організаціям - 12 (лікарня, ветлікарня, санстанція, суд, міськрада,  пенсійний 

фонд, школа мистецтв, дитячі садки «Ромашка» та «Веселка», ЗОШ №3 та №4, відділ освіти 

Злинської ТГ); 

-по іншим споживачам -   55.  

По мікрорайону «Вись» вивіз сміття проводиться 3 рази на тиждень, оплату проводить ЖЕД, 

ОСББ «Злагода» вул..Шевченко 7-а, ОСББ «Наш дім – Вись» вул..Шевченко 3 та ДП«Схід-ГЗК». 

Також за вивіз сміття сплачує ОСББ «Затишок» вул..Центральній 64-а. 

 За 1 п/р 2022  року реалізовано води 70,2 тис.м3 на суму 2376,1 тис.грн. 

 Рівень відшкодування тарифу за водопостачання за 5 міс.2022 р. складає 85,4%. 

За  перше півріччя 2022 року пропущено стоків 21,5 тис.м3  на суму 1014,6 тис.грн 

Рівень відшкодування тарифу за водовідведення за 5 міс.2022 р складає 79,2%. 

За 1 п/р 2022 року  вивезено 2,0 тис.куб.м твердих побутових відходів на суму 389,3тис.грн. 

Рівень відшкодування тарифу за вивіз сміття за 5 міс.2022р.складає 83,6%. 

            Фактична  собівартість 1 м³ водопостачання за 5 міс.2022 р. склала 28,09 грн. і зросла 

порівняно до тарифу на 17,0%. 

           Фактична  собівартість 1 м³ водовідведення за вказаний період склала 49,54 грн. і зросла 

порівняно до тарифу на 26,2%. 

           Фактична  собівартість 1 м³ вивезення твердих побутових відходів за вказаний період склала 

213,91 грн. і зросла порівняно до тарифу на 19,6%. 

            Ріст витрат обумовлений в першу чергу зростанням вартості електроенергії, витратних 

матеріалів для ліквідації аварійних ситуацій, паливо-мастильних матеріалів, а також підвищенням 

ставок податків. 



           Заборгованість за надані послуги водопостачання станом на 01.07.2022 року складає 132,1 

т.грн., водовідведення – 139,8 тис.грн., зв вивіз ТПВ – 36,8 тис.грн., всього 308,7 тис.грн.  

Інформація  щодо заборгованості  за послуги  Заборгованість за послуги станом на 01.07.2022 року 

 водопостачання водовідведення вивіз ТПВ 

Всього 132,1 139,8 56,3 

В тому числі    населення 136,1    153,2 56,2 

 

                         Пільги, субсидії 0 0 0 

                         Бюджетні установи -3,4 -13,9 1,5 

                         Інші організації -0,6 0,5 -1,4 

 

 

          Дебіторська заборгованість за послуги централізованого водопостачання та водовідведення, 

вивезення ТПВ з грудня 2021 року по червень 2022 року збільшилась на 220,0 тис.грн. (з 

108,2т.грн. до 328,2 тис.грн ), в тому числі по населенню на 224,2 тис.грн. (з 121,2т.грн.. до 345,5 

тис.грн ), Робота з дебіторами проводиться постійно, але нинішні умови перешкоджать цій роботі, 

тільки ДП «Схід-ГЗК» має заборгованість в сумі 152,3 тис.грн (46,4% до загальної).        

     На даний час на підприємстві працює 28 чоловік. Середньомісячна заробітна плата по 

підприємству за період в порівнянні до відповідного періоду 2021 року  зросла на 30,5% і склала 

8999,40 грн. 

  У першому півріччі 2022 року  з міського бюджету  здійснено  відшкодування різниці між 

розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги та розміром економічно обґрунтованих 

витрат на їх виробництво, що затверджене рішеннями ради № 1264 від 24.02.2022 року та № 1869 

від 25.06.22 року в сумі  636,9 тис.грн. Дані кошти були направлені на виплату заробітної плати з 

нарахуваннями працівникам комунального підприємства в сумі – 347,7 тис. грн., оплату 

електроенергії -206,0 тис. грн та сплату податків в сумі – 83,2 тис. грн.        

          Фінансування заходів, що передбачені за кошти  міського бюджету, відсутнє. 

  

Підвищення інформатизації надання адміністративних послуг 

Основна діяльність  відділу   надання адміністративних послуг  Маловисківської  міської ради 

спрямована на створення належних умов для надання мешканцям громади всіх необхідних 

соціально важливих адміністративних послуг в зручний і доступний способи та покращення якості 

їх надання. Через ЦНАП надається понад 200 адміністративних послуг. 

У звітному періоді 2022 року  через відділ надання адміністративних послуг Маловисківської  

міської ради  надано   суб’єктам звернень    наступні  адміністративних послуги: 

 

№ 

з/п 
Назва адміністративної послуги 

Кількість 

наданих 

послуг, 

одиниць 

1 Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 
8 

Державна реєстрація змін до юридичної особи 15 

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності 

фізичною особою - підприємцем за її рішенням 
28 

2 Реєстрація в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 679 

3 Державна реєстрація земельних відомостей та видача відомостей з 

Державного земельного кадастру 431 

4 Послуги у сфері містобудування та архітектури 13 

5 Заяви місцевого значення 110 



6 Реєстрація громадських організацій 0 

7 Заяви з земельних питань 226 

8 
Реєстрація/зняття з реєстрації мешканців 87 

Зняття з реєстрації в зв’язку зі смертю 154 

 

 

         За 6 місяців 2022 року прийнято 87 заяв про реєстрацію/зняття з реєстрації  місця 

проживання фізичних осіб. 

 Кількість осіб, які прибули до  Маловисківської  територіальної  громади з інших областей, 

районів, міст і т.д.  склала 12 чол. 

 Кількість осіб, які вибули з ТГ до інших областей, районів, міст і т.д. за січень-червень – 4 

чол. 

 Зареєстровано місце проживання малолітніх дітей на території громади, які народились  – 2 

чол. 

 Знято з реєстрації місця проживання 154 особи, які були зареєстровані на території ТГ, в 

зв’язку зі смертю за 6 місяців. 

Кількість зареєстрованих та виданих довідок про реєстрацію місця проживання (додаток № 13), 

про зняття з реєстрації місця проживання (додаток № 16), повідомлень про зняття з реєстрації 

місця проживання (додаток № 15)  – 422 шт.  

В квітні - червні 2022 року було прийнято 357 заяв на отримання компенсації витрат власникам 

житлових приміщень за розміщення внутрішньо переміщених осіб.  

За  6 місяців 2022 року, відділом  надання адміністративних послуг   Маловисківської міської ради 

прийнято  та оброблено  2302  адміністративні послуги. 

   

 Споживчий ринок  

          Виконавчим комітетом міської ради  проводиться наступна робота щодо повноважень у 

сфері   торгівельної діяльності : 

         відповідно до розпорядження  міського голови від 28 лютого  2022 року №2/р       « Про 

забезпечення  населення Маловисківської  ТГ та евакуйованого населення  продовольчими та 

непродовольчими товарами  першої необхідності»    керівникам  товариств з обмеженою 

відповідальністю та фізичним особам підприємцям, аптечним закладам  було вручено   

розпорядження і  вказано на недопущення  підвищення оптово-відпускних та роздрібних цін на 

основні продовольчі товари ; 

       відповідно  до  розпорядження  міського голови від 16.03.2022 року  № 5р  «Про окремі заходи  

щодо  контролю за ціновою ситуацією в Маловисківській територіальній громаді»   створено 

міську робочу групу з контролю за ціновою ситуацією в громаді на основні   продовольчі товари ,  

лікарські засоби.  

         Робоча група здійснює рейди,  під час яких моніторе  ціни  на  основні продовольчі товари , 

проводиться роз’яснювальна робота  серед суб’єктів господарювання  у сфері торгівлі. 

 Представниками  Маловисківського  управління ГУ Держпродспоживслужби у 

Кіровоградській області здійснюється аналіз та щоденний моніторинг наявних у торгівельних 

мережах продовольчих запасів та інших товарів першої потреби. 

   Відповідно до доручення ОВА здійснюється щотижневий моніторинг цін  на  соціально 

значущі продукти харчування, перелік лікарських засобів та  паливно- мастильні матеріали,  

матеріали моніторингу цін   направляються до ОВА.   

                                                                    

Цивільний захист населення на території 

Станом на 01.07.2022 року проведено 5 засідань міської комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій Маловисківської міської ради. 

Взято участь у 10 засіданнях обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Кіровоградської обласної державної адміністрації. 

Взято участь у 12 засіданнях районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Новоукраїнської районної державної адміністрації. 

Здійснено 2 спеціальні об’єктові тренування сил цивільного захисту територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту Кіровоградської області (із залученням органів з 



евакуації) 

Проведено комісійне обстеження оцінки стану готовності 20 захисних споруд цивільного захисту 

та 9 найпростіших укриттів зі складанням відповідних актів. 

Пройшли спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки (пожежно – 

технічний мінімум) на комерційній основі 9 осіб керівного складу міської ради (голова, перший 

заступник, начальник відділу містобудування та архітектури, 6 старост) та спеціаліст з цивільного 

захисту у АРЗ СП ГУ ДСНС України в Кіровоградській області. 

З метою здійснення заходів з обороноздатності території було прийняту міську програму  заходів 

національного супротиву Маловисківської міської територіальної громади ( рішення ради № 1386 

від 30.06.2022 року».  

 

Охорона навколишнього природнього середовища 

  За січень - червень 2022 року  надійшло до міського  бюджету коштів від екологічного 

податку в сумі 36,0 тис. грн. 

КП «Мала Виска МКП»  постійно проводяться заходи по утриманню території полігону 

сміттєзвалища у належному санітарному стані, упорядкування під’їзних шляхів.  

На виконання ліквідації сміттєзвалищ  використано коштів 18,0 тис. грн. 

 Ліквідовано 11 стихійних сміттєзвалищ: с. Паліївка -2 стихійних сміттєзвалища, с. Олександрівка, 

с. Лозуватка, с. Миролюбівка, вул. Садова, вул. Професійна , вул. Польова, вул. Промислова, вул. 

Чабана, вул. Залізнична. 

           

 

          Секретар ради                                                                                         Леся ПОСТОЛЮК 


