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Про виконання  Програми  соціально-економічного 

розвитку Маловисківської міської територіальної 

громади за 2021 рік 

 

 

Відповідно до п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Звіт про виконання Програми  соціально - економічного розвитку 

Маловисківської  міської   територіальної  громади 2021 року (додається) взяти 

до відому.  

2. Контроль за виконанням  рішення покласти  на постійні комісії міської ради  з 

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій  та міжнародного  співробітництва та з питань комунальної 

власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та 

транспорту. 

 

 

Міський   голова                                                                                              Юрій ГУЛЬДАС 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток  

до рішення міської ради від 

24.02.2022 року № 1273 

                                                                     

 

 

Інформація 

про хід виконання Програми  соціально - економічного  розвитку  Маловисківської 

міської   територіальної  громади за   2021  рік 

      І. Загальна інформація 

      Рішенням сесії  Маловисківської міської ради  від  29 грудня  2020  року №  65 

прийнято Програму  соціально - економічного    розвитку  Маловисківської міської  

територіальної громади на 2021 рік. Програму розміщено на офіційному сайті  міської  

ради у розділі "Соціально-економічний розвиток. З метою належної організації  контролю 

за її виконанням видано розпорядження міського голови    від 14 січня  2021 року № 87/б. 

      Реалізація  програми   здійснюється  шляхом конструктивної співпраці  органу 

місцевої влади, бізнесу, громадських організацій  та  підприємств і установ   всих форм 

власності. 

     Виконання програми соціально-економічного розвитку   Маловисківської   міської ради   

здійснювалося  у першому півріччі  2021  року     в умовах введення надзвичайної ситуації 

у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої  корона 

вірусом  SARS-CoV-2 (далі-COVID-19 та  в умовах тривалості і повторюваності пандемії 

COVID-19 та  з урахуванням   реальних можливостей  міського   бюджету та за рахунок 

коштів субвенцій  з державного бюджету. 

      Виконання заходів передбачених  Програмою  соціально-економічного  розвитку  

міської ради  в січні - червні  2021  року сприяло вирішенню основних проблем громади: 

забезпечення життєдіяльності основних галузей інфраструктури (комунальне 

господарство, освіта, культура, благоустрій населених пунктів), підвищення рівня життя 

та створення умов для задоволення потреб населення у якісних освітніх, культурних, 

соціальних  послугах,   забезпечення суб’єктами господарської діяльності соціальних 

гарантій в оплаті праці найманим працівникам, своєчасна та в повному обсязі виплата 

заробітної плати працівникам бюджетних установ, забезпечення дієвості і стабільності 

соціального захисту громадян, забезпечення додаткових надходжень до місцевого 

бюджету, створення  інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності  

території.    
        

1. Економічний розвиток 

Інвестиційна привабливість 

   Населення громади  станом на 1 січня 2022 року становить 15 107 осіб. в т.ч міське 

населення – 10 133 осіб, сільське населення -  4974осіб.   До складу громади входять 16 

населених пунктів. 

З метою створення  позитивного інвестиційного клімату    здійснюються  заходи 

щодо виготовлення містобудівної документації, зокрема   замовлено в інституті 

«Дніпромісто» виготовлення генерального плану міста Мала Виска.  На даний час 

інститутом    виготовленно генплан,  проведено громадське обговорення, забезпечено 

проходження СЕО,  проводиться державна експертиза , виявлені недоліки і на даний час 

інститут  займається їх усуненням. 

З урахуванням наявного в громаді потенціалу та 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/ 

В звітному році  продовжено  реалізацію 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.».За рахунок 

коштів  державного фонду регіонального розвитку на реалізацію проекту спрямовано  

6159,4тис.грн. , та за рахунок міського бюджету 684,4 тис.грн.  

В рамках реалізації проектів міжнародної технічної допомоги  Маловисківська 

міська  територіальна громада  відібрана  до   переліку громад, які продовжать участі у 

програмі  DOBRE.  

 В співпраці з програмою DOBRE  у 2021 році реалізовано  проект: «Придбання 

спецтехніки – дорожнього ремонтера для проведення ямкового ремонту  доріг комунальної 

власності  комунальному підприємству  «Мала Виска МКП», у ході реалізації якого 

передбачено придбати   спецтехніку - дорожній ремонтер MADPATCHER .Загальна 

вартість проекту склала 3441,6 тис.грн.,в тому числі кошти МТД - 2 256,6 тис.грн., міський 

бюджет-885,0 тис.грн.,  за допомогою якого буде проводитися поточний (ямковий) ремонт 

доріг комунальної власності громади, а також створено два нових робочих місця в КП. 

 На даний час  громада є учасником   компоненту Менторства в програмі DOBRE, 

 що передбачає не тільки  організацію навчальні місії, а й можливість отримати 

кращі практики  місцевого  розвитку інших територій.  В рамках даного компоненту  наша 

громада здійснювала робочий візит до Сосницької селищної громади  Чернігівської 

області та підписали меморандум про співпрацю. 

  Маловисківська міська рада є учасником Пілотного Проєкту з моніторингу  та 

оцінки системи ефективності територіальних громад у програмі  DOBRE. Розроблена 

система оцінки ефективності стане інструментом для підвищення ефективності, 

відповідальності та прозорості місцевого самоврядування, за допомогою якої 

територіальні громади матимуть змогу оцінювати свою діяльність та ухвалювати 

обгрунтовані рішення.  Маловисківська територіальна громада в даному пілотному 

проекті працюватиме за напрямками :  

шкільна освіта; 

постачання питної води: 

поводження з відходами. 

      Починаючи з 2016 року міською радою запроваджено  громадський бюджет , в рамках 

якого проводиться щорічний  конкурс міні-проектів  розвитку «Майбутнє громади в наших 

руках» . 

 У 2021 році було подано 13 проектів, відібрано за результатами онлайн-голосування 5 

проектів переможців на суму 600,0 тис.грн. , зокрема  це були проекти   в галузі освіти  -  

«STREET WORKOUТ»   -   74,6 тис. грн. та  «Веселий дворик у селі Лозуватка» - 74,6 

тис.грн. 

В сфері благоустрою територій : 

«Парково-меморіальний сквер  пам’яті  на місці старого кладовища  в  центрі  міста» - 70,9 

тис.грн. та  «Сад  майбутнього»  -  75,0 тис.грн. 

 З метою розвитку туризму  реалізовано  проект  «Хутір козака Никодима» - 299,9 тис.грн 

             Міською радою вживалися заходи з метою отримання коштів з державного 

бюджету інвестиційного спрямування, зокрема субвенції на соціально-економічний 

розвиток окремих  територій, а саме : направлено  листи народному депутату Кузьбиту 

Ю.М. та Мурдію І.В.  щодо  виділення коштів на   ремонт даху ЗШ №4 та утеплення ЗДО  

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


«Чебурашка».  Та на проект «Капітальний ремонт вул..Центральна(від вул..Містечкової до 

вул..Європейської) в м.Мала Виска Кіровоградської області. 
     Розвиток підприємництва 

 З метою презентації потенціалу  Маловисківської  міської територіальної громади, 

просування конкурентоспроможних товарів  нашої території на ринки регіонів України , 

створення додаткових передумов для подальшого економічного розвитку   здійснено 

організаційні заходи та забезпечено участь підприємців   громади: 

у Медовому ярмарку в рамках Фестивалю бджолярів "KROPhoneyfest; 

у Міжнародній агропромисловій виставці з польовою демонстрацією техніки 

"AgroExpo - 2021". 

Під час проведення  культурно-мисецьких заходів  проводиться  також  виїзна 

торгівля ,   представникам  бізнесу  на безкоштовній основі надаються торгівельні ятки, 

придбані в рамках програми DOBRE для підтримки малого бізнесу. 

 На офіційному веб-сайті  міської ради розміщено та постійно оновлюється база 

даних грантодавців, перелік програм та конкурсів міжнародних фінансових організацій, 

пропозиції донорів щодо можливої участі у проектах (програмах) міжнародної технічної 

допомоги.             З метою створення сприятливих 

правових,економічних,організаційних та інших умов для стабільної та ефективної роботи 

суб’єктів малого бізнесу розроблена та затверджена рішенням ради  від 4 червня 2021 

року № 607 Програма підтримки малого підприємництва Маловисківської  міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки.   

          На постійній  основі  проводилася інформаційно- роз’яснювальна робота серед 

суб’єктів малого бізнесу  про можливості отримання фінансової підтримки через 

Регіональний фонд підтримки підприємництва в області.  

 На офіційному  сайті міської ради розміщувалася інформація щодо  кредитної 

Програми 5-7-9.  У 2021 році   4 особи  скористалися даною кредитною програмою та 

отримали кредити на обладнання  та  с/г техніки на суму 1147,0тис.грн. 

  На території Маловисківської міської ради  працює 4 малих підприємств, 143 

підприємств роздрібної торгівлі, задіяно 356 юридичних та фізичних осіб підприємців. 

Працює 14 закладів ресторанного господарства, 15 аптек, 29 підприємств побуту. 

Здійснюють роздрібну торгівлю високооктановими, низько октановими, дизельним 

пальним, скрапленим газом   2-АЗС та 1 АГЗП. 
    Рівень заробітної плати , зайнятість населення  та ситуація на ринку праці 

 За  даними  Маловисківської  районної філії  Кіровоградського  обласного центру 

зайнятості   кількість безробітних  на території громади станом на  1.01.2022 року  склала  

492 особи.   У  2021 році було працевлаштовано  212 осіб. 

 Одноразові  виплати допомоги  по безробіттю для організації та провадження 

підприємницької  діяльності  у 2021 році   безробітним громадянам  не надавалися.  

  Середньомісячна заробітна плата  в 2021 році   становить: 

- в галузі сільського господарства  -  9001 грн; 

- в сфері житлово-комунального господарства  -  8210 грн.; 

-   в бюджетній -  10 135 грн. 

Заборгованість із виплати заробітної плати  на підприємствах міської 

територіальної громади відсутня. 

Станом на 1 січня 2022 року   не  затверджено рішенням ради   Робоча група з питань 

легалізації виплати заробітної плати  і зайнятості населення.  Дане питання було винесено 

на розгляд  ради неодноразово (3 сесії). 



 
      Сільське господарство  

Загальна площа земель ТГ, га  - 38402,61 гектарів землі.  

Питома вага із загальної кількості – землі сільськогосподарського призначення – 

32626,42 га, землі житлової та громадської забудови – 1812,0 га, землі оздоровчого 

призначення – 0,61 га, землі природно – заповідного та іншого природоохоронного 

призначення – 45,7 га, землі рекреаційного призначення – 81,0 га, землі 

лісогосподарського призначення – 2151,13 га, землі водного фонду – 566,40 га, землі 

промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення – 1119,35 

га. 

Загальна кількість земель сільськогосподарського призначення, яка перебуває в  

комунальної власності Маловисківської  територіальної громади  – 2381,3089 га.,  в тому 

числі : на умовах оренди - 1356,1 га,  постійне користування - 1025,2089 га. 

Відповідно до Закону України №1423-IX від 28.04.2021 року «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та 

дерегуляції у сфері земельних відносин» у 2021 році  перейшло у комунальну власність 

ТГ  – 891,02.га.  

 Станом на 1 січня 2022 року на території громади  налічується  90 

сільськогосподарських товаровиробників  та   884 одноосібники. 

 Інформація про   найбільші  бюджетоутворюючі  сільськогосподарські підприємства 

громади 

                                                                                                                                               таб.1 

№ 

з/п 

Назва підприємства Виробнича спеціалізація Сплачено до 

місцевого 

бюджету  

податків та 

зборів у 2021 

році, тис. грн. 

1 
30862736  

ТОВ «КАРАТ» 

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

соняшник,соя,ріпак) 

6 047,9 

2 
30825207 

СТОВ «Славутич» 

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

соняшник,соя,ріпак) 

1 561,2 

3 
30385136 

СТОВ «Агро-Віта» 

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

соняшник,соя,ріпак) 

2 444,0 

4 
23092789 

ФГ «Красляни» 

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

соняшник,соя,ріпак) 

859,9 

5 
33418263 

ФГ «Прилуцький» 

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

соняшник,соя,ріпак) 

1 522,0 

6 
23092803 

СФГ «Гульдас» 

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

соняшник,соя,ріпак) 

1 870,9 

7 
37153898 

ТОВ «Агро- Прім» 

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

соняшник,соя,ріпак) 

1 065,8 

8 

30746534 

СТОВ «Агрофірма 

«Паліївська» 

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

соняшник,соя,ріпак) 

854,7 

9 
31972820 СТОВ 

Агрофірма «Маяк» 

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

соняшник,соя,ріпак) 

55,2 

10 
23092944 ФГ 

«Степове» 

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

соняшник,соя,ріпак) 

1 539,6 

11 
41290859 ТОВ 

«Агрофірма Маяк» 

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

соняшник,соя,ріпак) 

887,5 

                                                                                                                                   



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

https://mviskarada.gov.ua/entrepreneurship розміщено та постійно оновлюється  інформація 

щодо   база даних грантодавців, перелік програм та конкурсів , а також програми 

державної підтримки сільського господарства.  

Надання якісних адміністративних послуг  
Суб’єктам звернення, через відділ надання адміністративних послуг 

Маловисківської міської ради  надано     адміністративних послуг, а саме: 

 

№ 

з/п 
Назва адміністративної послуги 

Кількість 

наданих 

послуг, 

одиниць 

1 Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 
18 

Державна реєстрація змін до юридичної особи 144 

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності 

фізичною особою - підприємцем за її рішенням 
42 

2 Реєстрація в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 3012 

3 Державна реєстрація земельних відомостей та видача відомостей з 

Державного земельного кадастру 2657 

4 Послуги у сфері містобудування та архітектури 12 

5 Заяви місцевого значення 322 

6 Реєстрація громадських організацій 23 

7 Відділ земельних відносин 1246 

8 
Реєстрація/зняття з реєстрації мешканців 612 

Зняття з реєстрації в зв’язку зі смертю 283 

 

         У 2021 році  прийнято 612 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. за 2021 рік склала 87 чол. 

 Кількість осіб, які вибули з ТГ до інших областей, районів, міст і т.д. за 2021 рік – 

122 чол. 

 Зареєстровано місце проживання малолітніх дітей на території громади, які 

народились з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. – 76 чол. 

 Знято з реєстрації місця проживання 283 особи, які були зареєстровані на території 

ТГ, в зв’язку зі смертю (за 2021 рік). 

 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) у 2021 р. – 1522 шт. 

За  2021 рік, відділом  надання адміністративних послуг  виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради прийнято 3290 громадян, яким надано роз’яснення, правову 

допомогу та послуги з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 

(прийнято та оброблено 3012 заяв) та державної реєстрації юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців (прийнято та оброблено 367 заяв та запитів). 

Окрім цього в 2021 році адміністратором відділу надання адміністративних послуг 

було внесено до реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань 23 заяви про реєстрацію громадських організацій та зареєстровано Південно-

Східним міжрегіональним управлінням міністерства юстиції (м. Дніпро). 

https://mviskarada.gov.ua/entrepreneurship


У 2021 році у приміщення  відділу надання адміністративних послуг було 

встановлено платіжний термінал для оплати адміністративних зборів за адміністративні 

послуги.  

За надані послуги з питань державної реєстрації до міського бюджету надійшло 270,5 тис. 

грн. 

Бюджетна політика 

До  бюджету міської ради ТГ за січень – грудень  2021 року надійшло 139 827,3 

тис. грн. при запланованих  140 285,8 тис. грн., або 99,7 % планових  призначень  (-458,5 

тис. грн.) 

 Доходи загального фонду склали 134 430,8 тис. грн., або 99,9 % (- 176,6 тис. грн) 

від  запланованих 134 607,4 тис. грн.  

Доходи спеціального фонду  склали 5 396,5 тис. грн. або 95,0% (-281,9 тис. грн.) 

від запланованих  5 678,4 тис. грн. 

Доходи загального фонду. 

 

Податкові надходження  склали  81 900,8 тис. грн. або 99,7 % планових 

призначень (82 186,1 тис. грн.).  

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

осіб надійшло 49 839,7 тис. грн. при запланованих 53 082,4 тис. грн. (93,9% – за рахунок 

повернення з бюджету помилково або надміру зарахованих коштів, не сплата ПДФО з 

паїв (СФГ Надєжда, ФГ Первомайське-Д)); податку на прибуток підприємств та 

фінансових установ комунальної власності надійшло 49,8 тис. грн. (100,0%). 

Внутрішні податки на товари та послуги. Акцизного податку з реалізації 

суб’єктами  господарювання роздрібної торгівлі і підакцизних товарів надійшло 

2 204,7 тис. грн. при 2 144,8 тис. грн. запланованих , або 102,8 %.  Акцизного податку 

з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) надійшло 885,1 тис. грн.  

Акцизного податку з ввезених на територію України підакцизних товарів (пальне) 

надійшло 3 007,1 тис. грн.  

Місцевих податків надійшло 25 870,1 тис. грн. при запланованих 23 982,8 

тис. грн. або 107,9% , в тому числі: 

- єдиний податок – 13 293,3 тис. грн.(з юридичних осіб – 290,4 тис. грн.; з 

фізичних осіб – 6 043,3 тис. грн.; з с/г товаровиробників,у яких частка с/г 

виробництва за попередній податковий рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – 

6 959,6 тис. грн.); 

- земельний податок з юридичних осіб –  664,7 тис. грн. (67,2% – не надійшли 

кошти від КП Мала Виска водоканал, Новокостянтинівська шахта ДП Схід ГЗК); 

- земельний податок з фізичних осіб – 2 857,0 тис. грн. (128,4%); 

- орендна плата з юридичних осіб – 5 532,9 тис. грн. (131,7%); 

- орендна плата з фізичних осіб – 2 840,6 тис. грн. (94% – несвоєчасна сплата 

податку фізичними особами); 

Неподаткових надходжень надійшло 1 986,0 тис. грн. при запланованих 

1 698,9 тис. грн., або 116,9 %. 

Офіційних трансфертів до бюджету громади надійшло 50 542,3 тис. грн. при  

запланованих 50 721,0 тис. грн.(99,6%), з них  освітньої субвенції – 41 117,4 тис. грн.; 

базової дотації – 3 521,20 тис.грн.,  дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та 

охорони здоров’я – 1 041,3 тис. грн., субвенції з місцевого бюджету  на здійснення 

переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1 247,9 тис. 

грн., субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для 

отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 

Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту` – 544,4 тис. 

грн. 



Доходи спеціального фонду. 

До спеціального фонду надійшло 5 396,5 тис. грн. при запланованих 5 678,4 

тис. грн (95,0%), в тому числі: 

Екологічного податку надійшло 15,9 тис. грн., при запланованих 26,3 тис. 

грн.(60,5%) . 

Неподаткових надходжень надійшло 3 427,5 тис. грн. при запланованих 

3 652,1 тис. грн.(93,8%)  

Офіційних трансфертів до спеціального фонду бюджету громади надійшло 

2 000,0 тис.грн ( на придбання кисневої станції). 

 

ВИДАТКИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ. 

 

 З міського бюджету протягом   2021 року по загальному фонду проведено  

касові видатки в обсязі 137 960,0 тис. грн., що  складає  95,4 % до запланованого 

обсягу на вказаний період (план з урахуванням змін – 144 649,7 тис. грн.), по 

спеціальному фонду на  86,7 % (план з урахуванням змін – 9 186,9 тис. грн.., касові 

видатки склали – 7 965,0 тис. грн.). 

Загальний фонд  міського бюджету. 

 

Переважна частина коштів загального фонду спрямована на утримання соціально-

культурної сфери –  видатки склали  100 311,5 тис. грн.., питома вага складає  72,7 % 

загального фонду, з них : 

 по закладах освіти –  88 435,1 тис. грн., або 88,2 % видатків 

загального фонду, 

 по закладах культури – 4 651,2 тис. грн. або 4,6 % видатків 

загального фонду,  

 на соціальний захист  та соціальне забезпечення – 6 870,2 тис. 

грн., або 6,8% видатків загального фонду,  

 на фізичну культуру і спорт – 355,0 тис. грн. або 0,4% видатків 

загального фонду. 

Протягом року здійснювались відповідні заходи, які дали можливість забезпечити 

у повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, своєчасно 

провести розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії, придбані продукти 

харчування і медикаменти та інші соціально-значущі видатки. 

 В загальній сумі видатків  загального фонду  видатки по  захищених статтях 

склали   131 310,6 тис. грн.., або  95,2% видатків загального фонду, в т.ч.  

 виплату заробітної плати з нарахуваннями – 97 795,4 тис. грн..; 

 енергоносії –   6 060,2 тис. грн.; 

 харчування та медикаменти  –  1 679,5 тис. грн.; 

 соціальне забезпечення – 1 284,8  тис. грн. 

 трансферти іншим органам управління – 24 490,7 тис. грн.. 

 

Заборгованість по заробітній  платі з нарахуваннями станом на 01 січня   2022 року  

відсутня.  

Середньомісячна заробітна плата на  одного працюючого в 2021 році по галузях 

становить: 

- галузь «Освіта» - 9 753 грн; 

- галузь «Культура та мистецтво» - 8 135 грн; 

- галузь «Соціальне забезпечення» - 9250 грн; 

- галузь «Фізична культура та спорт» - 7 680 грн; 

- галузь «Державне управління» - 15 859 грн. 

 



Видатки  на охорону здоров’я в  2021 році  становлять 6 373,7 тис.грн  що 

складає  68,5  %  планових  призначень на відповідний період .  

Також з бюджету  Маловисківської територіальної  громади  було направлено : 

до обласного  бюджету Кіровоградської області субвенцію в сумі 100,0 тис.грн 

обласному військомату на фінансування Програми «Призовник-2021» для 

Маловисківського районного територіального центру комплектування та соціальної 

підтримки. 

до державного бюджету субвенцію на виконання заходів Комплексної Програми 

профілактики злочинності і правопорушень на 2021-2025 роки,затвердженої рішенням 

Маловисківської міської ради від 05 березня 2021 року №307, Головному управлінню 

Національної поліції в Кіровоградській області кошти в сумі -149,3,00тис.грн. 

до державного бюджету субвенцію на виконання програм соціально-економічного 

та культурного розвитку регіонів відповідно до Програми цивільного захисту населення 

Маловисківської ТГ на 2021-2025 роки, 4 державно-рятувальному загону Головного 

управління ДСНС України у Кіровоградській області в сумі 20,00тис.грн. 

до обласного  бюджету Кіровоградської області субвенцію в сумі 129,9 тис.грн на 

фінансову підтримку та поліпшення матеріально-технічної бази Маловисківської 

підстанції станції екстреної медичної допомоги. 

 

Спеціальний фонд міського бюджету. 

 

В загальній сумі видатків  спеціального фонду 7 965,0 тис. грн. капітальні  видатки 

склали  6 331,5 тис. грн.. або 79,5 % видатків спеціального фонду. 

Кошти бюджету  територіальної  громади  було направлено до обласного  бюджету 

Кіровоградської області: 

 в сумі 64,9 тис. грн. на  придбання спеціалізованого медичного обладнання для 

КНП «Маловисківської СПК».   

в сумі 684,4 тис.грн.  на співфінансування об’єкта «Капітальний ремонт будівлі 

Маловисківської ЗОШ№3 I-III ступенів (утеплення фасадів, покрівлі,заміна вікон і дверей) 

по вул.20 років Жовтня,3 м. Мала Виска, Кіровоградської області. 

        в сумі 24,3 тис.грн на співфінансування на придбання ноутбуків для 

педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для 

організації дистанційного навчання,інших форм здобуття загальної середньої освіти з 

використанням технологій дистанційного навчання . 

в сумі 351,1  тис.грн, на співфінансування на придбання шкільного автобуса 

Маловисківському ліцею імені Г. М. Перебийноса Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області. 

  

   Містобудівна документація 

 З 16 населених пунктів громади, мають повні комплекти містобудівної 

документації:с.Миролюбівка та с.Червона Поляна.  На завершальній  стадії  знаходиться 

генеральний план  м.Мала Виска Села : Новомиколаївка, Тарасівка, Димино та Веселе – 

містобудівна документація взагалі  відсутня.Решта 9 населених пунктів мають 

неактуальну містобудівну документацію виготовлену в 60-70 роках минулого сторіччя 

(картографічні матеріали та текстові фізично пошкоджені та не придатні для 

використання в роботі). 

 Паспортизовані сміттєзвалища:  в  м.Мала Виска та с.Миролюбівка; не 

паспортизовані сміттєзвалища: с.Паліївка, с.Лозуватка, с.Мануйлівка, с.Олександрівка, 

с.Первомайськ.  

Житлово-комунальне господарство 



Комунальне підприємство «Мала Виска - МКП» є комунальною власністю 

Маловисківської міської ради,створене на підставі рішення сесії Маловисківської міської 

ради № 242 від 20 січня 2012 року. 

Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс,поточні рахунки в 

управлінні Державної казначейської служби. 

Основною метою діяльності комунального підприємства є експлуатація та 

утримання об’єктів комунальної власності території громади Маловисківської міської 

ради,забезпечення належного санітарного стану, благоустрій та озеленення території ОТГ, 

обслуговування нічного вуличного освітлення. 

Комунальне підприємство розробляє і здійснює ефективні та комплексі заходи з 

утримання території  ОТГ у належному стані, збереження об’єктів загального 

користування, а також озеленення території ОТГ.  

Штатна чисельність працівників підприємства становить 54 штатних одиниць. 

Всього за 12 міс. на заробітну плату використано 5956,9 тис.грн. Середня заробітна плата 

по підприємству 9,1 тис.грн.   Створено зелену бригаду для озеленення та догляду за 

зеленими насадженнями території  ОТГ , виплачено по договорам цивільно – правового 

характеру винагороду в сумі 269,7 тис. грн.        Нарахування ЄСВ на заробітну плату 

складає 1377,9 тис. грн.   

Придбано суміш для грейдерування доріг 1715 т. на суму 569,0 тис. грн. 

проводилися роботи по профілюванню,та грейдеруванню  вулиць по території ОТГ. 

 Для підсипання  та грейдерування  було використано   2195 тонн. саме: 

с.Первомайське, с.Паліївка, с.Олександрівка,(с.Мануйлівка, вул. Берегова,) кладовище 

Бессарабія с. Димино, вул.Ковтуна, вул.Українська, вул.Гоголя, Вул.Сонячна, 

вул.Калініна, міський парк Еко доріжка, вул.Вишнева, вул.Космонавтів, 

вул.Комунальна,вул. Першотравнева, вул.Князька, вул.Шевченка, вул.Севастопольська, 

пер.Севастопоьський, вул. Бесарабська, вул.І.Сухомлина, вул.Степова, вул.Польова, 

пер.Перемоги вул.П.Сагайдачного вул. І.Мазепи, пер.Г.Красного, вул.Молодіжна, 

вул.Чехова, вул.Садова.  

 Придбано матеріли для ямкового ремонту  283,5 тис.грн. та зроблено ямковий 

ремонт 960 кв.м а саме: вул. Центральна, пер.Професійний, вул.Професійна, вул.Гоголя, 

вул.Київська, вул.Промислова, вул.Європейська, вул.Шкільна ,вул. Привокзальна, 

вул.Тобілевича, вул.Шевченка, пер.Авіфційний. 

 В міському парку облаштовано пішохідну екодоріжку  протяжність майже 260 м. 

,використано щебенево - піщану суміш в кількості 86 тонн. 

У весняно літній період проводилися роботи по озелененню парка, клумб на 

території ОТГ, а саме: насадження, догляд, обробка препаратами від шкідників та 

підживлення добривами  на загальну суму 51,5 тис. грн. По вул. Центральній розроблено 

клумби та озеленено. В період місячника проводилися роботи по висаджуванню насіння 

та саджанців квітів на клумбах , а це майже 9000 м² площі (  вул. Велігіна 4125 м², вул. 

Європейська, 717 м²,паркова зона  803 м², берегова зона відпочинку 2200,00 м², вул. 

Центральна 748 м², ) 

Висаджено: 1000 кущів петунії, 500 кущів цинерарії, 500 кущів колеуса, 500 кущів 

катарантуса, 250 кущів алісії, 250 кущів лобелії, 1000 шт. тюльпанів, 300 кущів півонії, 

500 кущів мускарії, 200 кущів самшиту. 

Проведено місячник по благоустрою території ОТГ з 22 березня по 22 квітня майже 

по всіх вулицях міста, були проведені роботи по підрізанню гілок дерев, які заважали 

руху пішоходів та транспорту.  

 Працівниками підприємства постійно проводяться роботи по прибиранню території 

громади , збирання сміття по зупинкам, розчищення тротуарів міста та парку від сміття та 

опалого листя, білування дерев та бордюрів, косіння трави, наведення належного 

санітарного стану на кладовищах, розчищення  доріг від снігу,посипка доріг.  



Придбані матеріали для стабільної експлуатації ЛЕП, а саме (електричні лампи, 

світильники, мережеві кабелі та інше.) на суму 321,2 тис. грн. Освітлено вул. 

Севастопольську та провулок Севастопольський, вул. Гагаріна, вул. Космонавтів. 

вул.Енгельса. 

В період з січня по грудень 2021 року замінено енергозберігаючі лампи по території 

ОТГ  в кількості 524 шт.  

Для ефективної і безперебійної роботи комунального підприємства  були проведені 

закупівлі господарських товарів, будівельних матеріалів, інвентарю, канцелярських 

товарів та інше на суму 107,5  тис. грн., в. т. ч  по території ОТГ с. Паліївка  19,6 тис. грн. 

с. Первомайське 8,8 тис. грн. с Олександрівка 20,6 тис. грн. с. Мануйлівка 19,5 тис. грн., 

Лозуватка 21,8 тис. грн, Миролюбівка  17,2 тис. грн.   

 На ремонт пам’ятників та благоустрій прилеглої території навколо них витрачено 

10,2 тис.грн. 

Проведено реконструкцію межового знака с. Паліївка на суму 6,6 тис. грн. 

З метою  створення  належних та безпечних умов для очікування  громадського 

транспорту було виготовлено власними силами зупинку на суму 5,5 тис грн., та 

встановлено по вул. Новомиргородське шосе. 

В с. Лозуваткі встановлено флагшток з державним прапором  на могилі де здійснено 

поховання учасника АТО. 

Робітників підприємства забезпечено спецодягом на суму 33,2 тис. грн. 

До 9 травня  проведені косметичні ремонти пам’ятникам загиблим воїнам по 

території ОТГ та прилеглої території навколо них використано 10,2 тис. грн.  

Проведено поточні ремонти спецтехніки на суму 147,5 тис. грн.  

На оплату послуг (Інтернет, банківські, послуги з обслуговування комп’ютерної 

техніки) використано 39,2 тис. грн.  Реалізовано три міні проекти а саме: парково 

меморільний сквер на суму 70,8 тис.грн., міні проект хутір козака Некодима на суму 276,9 

тис.грн., міні проект сад майбутнього Олександрівка на суму 74,9 тис.грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

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. Всього підприємство 

надає послуги по водопостачанню 3796 абонентам населення і 199 організаціям і 

підприємствам. По населенню встановлено 3193 водолічильників. а це 84,1 відсотків.  

Кількість абонентів споживання води  постійно зростає. 

Вода подається з 19 артезіанських свердловин ( в тому числі 7 резервних АС) та 

трьох шахтних колодязів. Також на балансі підприємства є 12 водорозбірних башт з 1964 

року та 2 резервуари по 100 м3. 

              Труби прокладені азбестові, стальні, чугунні, пластикові різного діаметру. У 

зв'язку з тим, що мережі водопостачання зношені на 90 %, то мають місце часті пориви 

мережі, які працівники підприємства ліквідують терміново. Протягом 2021 року 

ліквідовано 97 аварійні випадки.        

             Протягом періоду проведена заміна водопровідної мережі на пластикову по 

вул..Г.Перебейноса 520 м, по вул.Кудрівській 740 м, по вул..Береговій та провулку 

Береговому -750м,  по вул. І.Франка – 97м, по вул..Центральній від вул..Комунальної до 

елеватора – 310м,  по вул..Київській 120м, біля аврсвердловини по вул..В.Бровченка – 



146м, з»єднано вул. Шкільну та Центральну – 113м, побудовано оглядовий колодязь по 

вул.Шкільній. Всього замінено 2796м водопроводу на пластиковий. 

 Постійно проводиться ремонт водорозбірних вуличних колонок у селищах 

Вишневе, Заповідне та в місті по вулицям Коцюбинського, Шевченка, Першотравневій, 

Південній та інших. 

Хлорування  та очищення резервуарів у 2021р. у мікрорайоні «Вись»  проведене 16 

червня 2021 року. 

На протязі року проводяться роботи по заміні насосного та електрообладнання, 

ремонт насосів.  

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.  

На мережі самотічного колектора знаходяться оглядові колодці глибиною від 1 до 

7 метрів, які постійно потребують очищення та ремонту, діаметр колектора від 100 до 350 

мм. 

За рік ліквідовано 92 заторів на каналізаційних мережах.  

За 2021 рік реалізовано 149,9 тис.куб.м. води на суму 3386,5 тис.грн, пропущено 

45,7 тис. куб.м. стоків на суму 1878,8 тис.грн.,  вивезено 3,75 тис.куб.м твердих побутових 

відходів на суму 618,6 тис.грн. 

Постійно проводиться контроль якості води. Із проведених 15-ти досліджень тільки 

1 з проб не відповідає нормам по жорсткості. 

 На даний час на підприємстві працює 29 чоловік. Середньомісячна заробітна плата 

по підприємству за період в порівнянні до 2020 року  зросла на 4,1% і склала 7577,0 грн.     

            25 червня 2021 року рішенням № 694 затверджено нові тарифи, введені в дію з 

16.07.20021 року. В інвестиційній програми по централізованому водопостачанню та 

водовідведенню складова прибутку (рентабельності) відсутня. 

            У 2021 році з міського бюджету було виділено кошти в сумі  453,8 тис. грн, які 

направлено на:  придбання труб для заміни водопровідної мережі на суму 137,0 тис.грн., 

обладнання «Крот» - 98,0тис.грн.,  мойку – 20,1 тис.грн., проведення часткового  ремонту 

сміттєвоза МАЗ – 98,0 тис.грн.,  запірну арматуру на 19,8 тис.грн., оплачено за послуги 

екскаватора 80,8 тис.грн.     

      Культура та туризм 

       Заклади культури громади створюють належні умови для реалізації державної 

політики України в галузі народної творчості, культурно-дозвіллєвої діяльності, сприяють 

збереженню та розвитку української культури та культур національних меншин, які 

проживають на території громади, відродженню осередків традицій народної творчості, 



фольклорно-етнографічних колективів, художніх промислів та ремесел, впроваджують 

прогресивні форми розвитку народної творчості та культурно-дозвіллєвої діяльності. 
                   Станом на   01.01.2022  року мережа закладів культури  Маловисківської    

територіальної громади становить  23  заклади, в т.ч. сільських   -18. 

             До складу структури  закладів культури  належать: відділ  культури та туризму міської 

ради – 1; централізована  бухгалтерія  – 1; бібліотек – 8, у т.ч. сільських – 8; будинки 

культури та клуби – 10, у т.ч. сільських – 10, ДШМ – 1, музей історії Маловисківщини ім. 

О.С.Ковтуна – 1, Маловисківський міський бібліотечно – ресурсний центр – 1.  

  У 2021  році  організовано та проведено 47 культурно – дозвілевих  заходів 

міського рівня,які переглянули 10254 глядачів,  т.ч. у форматі он-лайні – 10 заходів, 1794 

глядача.      Сільськими  клубними закладами організовано та проведено 195 культурно 

мистецьких заходів, які переглянули 7458 глядачів. 

На проведення  культурно – масових заходів  заплановано  243.3 тис грн.,фактично 

використано  – 212,1 тис. грн. 87% 

          Бібліотечними закладами громади організовано та проведено 297 заходів,  в т. ч по 

сільськими бібліотекам  -259. Відвідали  заходи 3039 користувачів, в т.ч.  у сільських 

бібліотеках – 2443. 

            До бібліотек громади протягом 2021 року надійшло  868 нових  книги.  

           Для відродження, збереження і розвитку національної культури, фольклору, народних 

художніх промислів та ремесел проводились фестивалі, дні сіл громади, День міста, 

виставки декоративно – ужиткового мистецтва.  
  
          Контингент учнів станом на 1.09.2021року  у дитячій школі мистецтв складає 235. Розмір  

батьківської  плати  за  навчання  у  Маловисківській  дитячій  школі  мистецтв   

встановлено   згідно  рішенням сесії  Маловисківської  міської  ради «Про  затвердження 

розміру щомісячної батьківської плати за навчання дітей  у  Маловисківській  дитячій  

школі  мистецтв  міської ради»  від  25 липня   2019  року  № 1649.    

         Кількість учнів пільгових категорій складає 67 чол.,з них: на 100% звільнені від оплати 59 

учнів, 

         8 учнів платять по 50%. За категоріями   пільг розподілені  діти : 

Діти – сироти - 2 

Діти позбавлені батьківського піклування  - 3 

Діти – інваліди - 2 

Діти з багатодітних  сімей (троє і більше) - 39 

Діти учасників АТО – 11 

діти з малозабезпечених  сімей – 2 

    Протягом 2021 року проведено поточні ремонти у  дитячій школі мистецтв на суму 58,8 

тис. грн. та у міському бібліотечно – ресурсному центрі  на суму – 117,7 тис. грн. 

Кошти виділялись з місцевого бюджету, розпорядник відділ  культури та туризму 

міської ради. Ремонт  завершено. Придбано  музичні інструменти   у дитячу школу 

мистецтв  на суму 41.9 тис. грн. та у  Мануйлівський сільський будинок культури на 

суму – 13.9 тис. грн.  

Заклади культури забезпеченні доступом до інтерне мережі на 50%. У бюджеті на 2002 рік 

передбачено кошти н австановлення інтернту для всих закладів культури. 

  Охорона здоров’я      

 Первинна медична допомога на території Маловисківської ТГ надається КНП 

«Маловисківський ЦПМСД» Маловисківської міської ради, який також обслуговує 

населення Злинської та Марянівської ТГ. 



 Станом на  01.01.2022р. укладено 15082 декларації, з них: дітей – 3143 та дорослих 

– 11939. Організовано роботу п’яти пунктів вакцинації від COVID-19 та Центр масової 

вакцинації. Станом на 01.01.2022р. проведено 13491 щеплення.  

         По Маловисківській ТГ станом на 1 січня 2022 року  вакциновано  40,6 % населення 

з початку вакцинації .   

  У рейтингу по Новоукраїнському району  ТГ на 8 місці. Вакциновано   І дозою – 

5088 чол. - 40,51%;   ІІ дозою – 3719 чол. – 29,61%. 

 Вторинну медичну допомогу на території громади забезпечує   Комунальне некомерційне 

підприємство  «Маловисківська лікарня».  У 2021 році було проліковано 4128 осіб. 

  За рахунок коштів  державного бюджету  в сумі 1953,2 тис.грн., що становить 98% 

планових призначень  було встановлено   кисневу станцію  на території  лікарні  при   

співпраці міської влади .  

 

2. ГУМАНІТАРНИЙ РОЗВИТОК 

   Освіта  
Упродовж 2021 року відділом освіти, молоді та спорту, структурними підрозділами, 

закладами освіти на виконання Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про 

повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту» 

вжито заходи для забезпечення функціонування галузі освіти, її подальшого розвитку, 

створення умов для рівного доступу мешканців територіальної громади до якісної освіти. 

Зусилля відділу освіти, молоді та спорту, за активної підтримки міської ради, 

депутатів були зосереджені на реалізації пріоритетних напрямів розвитку освіти, 

подолання наявних проблем, вирішення перспективних завдань.  

Всього в установах освіти працює 239 педагогічних працівників: 192 педагогічні 

працівника закладів загальної середньої освіти, 32 працівника закладів дошкільної освіти, 

24 працівника (з низ 9 сумісників) позашкільного навчального закладу. Освітній та 

кваліфікаційний рівні педагогів Маловисківської міської ради щороку підвищуються, 

94,3% учителів закладів загальної середньої освіти мають вищу педагогічну освіту на 

рівні спеціаліста та магістра, 65 педагогічних працівників мають вищу кваліфікаційну 

категорію, 51 – першу, 24 – другу. За період з 1 вересня 2020 року по 31 серпня 2021 року 

із закладів загальної середньої освіти звільнилось 19 педагогічних працівників. На пенсію 

за віком – 3, закінчення строкового трудового договору – 10, скорочення штату – 1, 

перехід на іншу педагогічну посаду – 1; за станом здоров’я – 1; інші причини – 3. Із 

молодих спеціалістів, ніхто не звільнився, з ними продовжені трудові договори. 

На території Маловисківської ТГ до 01.09.2021 р. функціонувало 6 закладів загальної 

середньої освіти та 3 філії. Згідно рішення Маловисківської міської ради від 27.04.2021 р. 

№498 до 31 серпня 2021 року припинено юридичну особу Комунальний заклад 

«Маловисківський ліцей» Маловисківської міської ради Кіровоградської області в 

результаті реорганізації шляхом приєднання до Комунального закладу «Маловисківський 

ліцей ім. Юрія Кондратюка» Маловисківської міської ради Кіровоградської області. 

Згідно рішення Маловисківської міської ради від 04.06.2021 р. №613 до 31 серпня 2021 

року понижено ступінь Комунального закладу «Мануйлівський ліцей-заклад дошкільної 

освіти» Маловисківської міської ради Кіровоградської області та перейменовано на 

Комунальний заклад «Мануйлівська гімназія-заклад дошкільної освіти» Маловисківської 

міської ради Кіровоградської області. В результаті оптимізації мережі, станом на 

01.09.2021 р. функціонує 5 закладів загальної середньої освіти та 3 філії, в яких 

здобувають освіту 1576 учнів у 91 класі (середня наповнюваність класів – 17,3). Всі 

заклади освіти з українською мовою навчання. 100% дітей шкільного віку охоплено 

навчанням. В закладах загальної середньої освіти забезпечено впровадження нового 

змісту початкової освіти згідно з Концепцією «Нова українська школа». Міською радою, 
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відділом освіти, молоді та спорту приділяється значна увага створенню сучасного 

освітнього середовища у закладах освіти. Під час поточних ремонтів закладів освіти 

впроваджуються елементи нового освітнього простору. До закладів освіти проведена 

швидкісна мережа Інтернет, створені зони Wi-Fi. З метою підвищення якості надання 

освітніх послуг в усіх старших класах запроваджено профільне навчання. 

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 автобусів, які підвозять 244 учнів та 

15 вчителів. Ще 2 шкільні автобуси (КЗ «Мануйлівська гімназія-заклад дошкільної 

освіти» та КЗ «Лозуватська гімназія») підвозять 79 учнів та 17 вчителів. Всі заклади освіти 

обладнані пандусами та кнопками виклику, забезпечено безперешкодний доступ до 

першого поверху приміщень. 

На території Маловисківської ТГ функціонує в 2021 році 8 закладів дошкільної 

освіти в яких виховуються 406 дітей. В закладах дошкільної освіти створено 447 місць, 

тому на 100 місць припадає 90 дітей. Черги в заклади дошкільної освіти немає. Охоплення 

дітей від 3 до 6 років дошкільною освітою складає 96%. 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 дітей з особливими 

освітніми потребами. Вихователі закладів дошкільної освіти  продовжують роботу за 

Базовою програмою «Впевнений старт», а також впроваджують Державну програму 

«Дитина». 

На території Маловисківської ТГ функціонує КУ «Інклюзивно-ресурсний центр», 

який забезпечує право дітей віком від 2 до 18 років з особливими освітніми потребами на 

здобуття дошкільної та загальної середньої освіти  шляхом проведення комплексної 

психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого 

супроводження та інших заходів, передбачених чинним законодавством України. 

Інклюзивні класи утворюються на підставі заяви батьків дитини з особливими освітніми 

потребами, до якої обов’язково додається висновок інклюзивно-ресурсного центру та, за 

потреби, інших документів, визначених Порядком зарахування, відрахування та 

переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної 

загальної середньої освіти, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 

року за №564/32016.  

В 2021-2022 навчальному році в закладах загальної середньої освіти 

Маловисківської міської ради організовано інклюзивне навчання для 35 учнів та 

індивідуальне (за станом здоров’я) – для 12 учнів. Організація інклюзивного навчання у 

закладах освіти здійснюється командою психолого-педагогічного супроводу дитини.  

У закладах загальної середньої освіти проводиться активна робота щодо виявлення 

юних обдарувань. Робота з обдарованими дітьми вимагає максимальних спільних зусиль з 

боку фахівців відділу освіти, молоді та спорту та учителів, і ці зусилля не минають марно 

– з кожним роком збільшується кількість учнів – переможців предметних олімпіад та 

конкурсів різних рівнів, включаючи конкурс-захист науково-дослідницьких робіт МАН. З 

метою систематизації роботи з обдарованими та здібними учнями створений банк 

обдарованої учнівської молоді. На сесії Маловисківської міської ради затверджено 

Положення про стипендії Маловисківського міського голови «Гордість громади» для 

дітей та молоді. Встановлено 20 стипендій для учнів загальної середньої та позашкільної 

освіти. 32 учні закладів загальної середньої освіти стали призерами Всеукраінських 

учнівських олімпіад та конкурсу-захисту МАН та отримали премію на суму 16 тис.грн.. 

Одним із основних напрямків реалізації стратегічних завдань, що поставлені 

державою перед освітянами є зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти, 

зокрема їх комп'ютеризація. Завдяки опануванню сучасних інформаційних технологій 

зросла кількість уроків, які орієнтовані на використання сучасної комп’ютерної техніки. В 

закладах освіти створені сайти, з метою презентації закладів, підтримання зв’язку 



педколективів з батьками учнів. До мережі Інтернет підключено всі заклади освіти міської 

ради. Заклади загальної середньої освіти мають 14 інтерактивних комплексів, 8 комплектів 

– екран+мультимедійний проектор, 92 принтерів, 223 персональних комп’ютерів 

(підключено до мережі інтернет – 154), 64 ноутбуків, 4 планшети. Середня кількість учнів 

на 1 комп’ютер – 7,1. В закладах обладнано 2 кабінети математики, 2 кабінети хімії, 2 

кабінети біології, 4 кабінети української мови та літератури, 1 кабінет іноземної мови з 

лінгафонним обладнанням. Всі заклади мають власні котельні, водогін з гарячою водою, 

каналізацію. Особлива увага приділяється забезпеченню у достатній кількості учнів та 

вчителів підручниками, навчально-методичною літературою. 

В 2021 році проведено роботи по утепленню опорної школи КЗ «Маловисківський 

ліцей ім. Г.М.Перебийноса» на суму 6159,405 тис. грн. з держ. бюджету та 684,378 тис. грн. 

з місцевого бюджету (співфінансування); придбано шкільний автобус за кошти держ. 

бюджету 1569,999 тис. грн. та співфінансування з місцевого бюджету  351,1 тис. грн.; в 

Маловисківській ЗШ №4 І-ІІІ ступенів проведено ремонт даху на суму 200 тис. грн. та  

обробку дерев’яних конструкцій на суму 44,6 тис.грн., в КЗДО «Калинка» проведено 

обробку дерев’яних конструкцій на суму 45 тис. грн.; в Паліївській філії проведено ремонт 

теплової мережі для збільшення енергоефективності на суму 90 тис. грн.; використано 

субвенцію 159,06 тис. грн. на оплату корекційно-розвиткових годин та придбання 

мультимедійного комплексу (дошка+проектор) для Маловисківської ЗШ№4 І-ІІІ ступенів; 

придбано 13 ноутбуків для педпрацівників за кошти держбюджету 242 тис. грн. та 

співфінансування з місцевого бюджету 24 тис. грн.; використано субвенцію на оплату 

праці працівників ку «Інклюзивно-ресурсний центр» 1119,9 тис. грн.; придбано 150 

комплектів парта+стілець, 8 комплектів стіл+стілець для вчителів, 16 шаф, 8 ноутбуків, 8 

принтерів  та 434 одиниць дидактичного матеріалу; проведено 5 супервізій; використано 

субвенції НУШ 416,4 тис грн., місцевий бюджет 172,10 тис грн.; повернуто кошти 

субвенції на підвищення кваліфікації вчителів 124,583 тис. грн.. 

В закладах загальної середньої освіти 49 учнів з малозабезпечених сімей. 42 дітей-

сиріт, 19 учнів з числа внутрішньо переміщених осіб, 43 учні – дітей учасників бойових 

дій. В КЗ «Маловисківський ліцей імені Г.М.Перебийноса», Паліївській філії «Гімназія-

заклад дошкільної освіти», КЗ «Мануйлівська гімназія-заклад дошкільної освіти» та 

Маловисківській ЗШ №4 І-ІІІ ступенів організовано роботу 6 груп продовженого дня для 

165 дітей 1-4-х класів. Діти забезпечені гарячим харчуванням. У ЗЗСО ціна харчування 

становить 23,0 грн. для здобувачів освіти 1-4 класів та дітей пільгових категорій. 

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

23 грн.). 996 учнів користується гарячим харчуванням, з них 714 – безплатно. 

В 2021 році одержали свідоцтво про здобуття базової середньої освіти 126 учнів, 

свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти – 109 учнів (з них нагороджені 

золотою медаллю – 11, срібною – 3). 

Інформація щодо  вартості утримання  однієї дитини, учня  в закладах освіти  

територіальної громади  у 2021 році 

Назва  закладу 

кількість 
учнів/ діти, 
охоплені 
дошкільною, 
середьою 
освітою 
 

Кількість 
учителів 

Бюджет, тис. 
грн. /учня 

Комунальний заклад «Маловисківський ліцей імені 

Г.М. Перебийноса» Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області 

778 70 24,46 

Філія «Миролюбівська гімназія» Комунального 

закладу «Маловисківський ліцей імені Г.М. 

Перебийноса» Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області 

36 12 63,00 

Паліївська Філія «Гімназія-ЗДО»  Комунального 

закладу «Маловисківський ліцей імені Г.М. 

Перебийноса» Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області 

69 18 44,30 



Олександрівка Філія «Початкова школа-заклад 

дошкільної освіти»  Комунального закладу 

«Маловисківський ліцей імені Г.М. Перебийноса» 

Маловисківської міської ради Кіровоградської 

області 

10 4 90,00 

Маловисківська загальноосвітня школа №4 І-ІІІ 

ступенів Маловисківської ради Кіровоградської 

області 

332 39 26,70 

Комунальний заклад «Маловисківський ліцей імені 

Юрія Кондратюка» Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області 

190 28 34,90 

Комунальний заклад «Лозуватська гімназія» 

Маловисківської міської ради Кіровоградської 

області 

68 15 16,20 

Комунальний заклад «Мануйлівська гімназія-

заклад дошкільної освіти» Маловисківської міської 

ради Кіровоградської області 

90 23 36,80 

Комунальний заклад дошкільної освіти «Калинка» 

Маловисківської міської ради Кіровоградської 

області 

30 4 42,00 

Комунальний заклад дошкільної освіти 

«Капітошка» Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області 

15 1 22,00 

Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) 

«Веселка»  Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області 

140 14 32,00 

Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) 

«Ромашка»  Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області 

156 14 25,00 

Комунальний заклад дошкільної освіти «Ластівка» 

Маловисківської міської ради Кіровоградської 

області 

0 0 15,60 

Дитячо-юнацький центр «Вись» Маловисківської 

міської ради кіровоградської області 

506 25 5,00 

 
       Фізична культура і спорт. 

На території Маловисківської міської ради функціонує Маловисківський ДЮЦ 

«Вись». У закладі функціонує 18 гуртків, де навчаються 645 учнів. Продовжується 

вдосконалення спортивної бази, оснащених відповідним спортивним обладнанням для 

належної організації навчально-виховного процесу. 

Проводиться робота, спрямована на створення належних умов для розвитку 

масової фізичної культури і спорту. На стадіоні «Колос» м. Мала Виска систематично 

проходять міські спортивні змагання, проведено роботи по підтримці належного стану 

сучасних місць для глядачів. На належному рівні утримуються спортивний майданчик у 

міському парку для занять фізичною культурою, футбольне поле з штучним покриттям, 

спортивні споруди дитячих ігрових майданчиків та комунальних закладів освіти.  

Рішенням виконавчого комітету від 11 березня 2021 року №90 затверджено план 

заходів щодо реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» 

Маловисківської міської ТГ на 2021 рік та наступні роки. Маловисківський міський парк 



на якому розташовані спортивні споруди визначено як локація де проводитимуться заходи 

у рамках реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України». Для 

реалізації соціального проекту визначено відповідальну особу та координатора. 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 ТГ проводяться спортивно-масові заходи з 

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

Для забезпечення підвищення рівня охоплення мешканців громади фізкультурно-

оздоровчою та спортивною роботою, створення належних матеріально-технічних та 

фінансових умов для розвитку спорту відділ взаємодіє з органами виконавчої влади, 

структурними підрозділами виконавчого комітету Маловисківської міської ради, 

підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, громадськими 

організаціями, благодійними фондами та іншими інституціями. Рішенням 

Маловисківської міської ради від 05.10.21 р. №929 створено КЗ «Центр розвитку фізичної 

культури та спорту «Старт». 

Відділ освіти, молоді та спорту забезпечує умови для впровадження фізичного 

виховання у та закладах дошкільної та загальної середньої освіти в обсязі не менше 8-12 

годин рухової активності на місяць, діяльність системи контролю за станом фізичного 

розвитку та здоров’я учнів на основі державних стандартів, збереження та розширення 

мережі спортивних гуртків у закладах загальної середньої освіти міської ради. 

 
Соціальна сфера   

Підтримка сімей, дітей та молоді, гендерна політика  

     

Станом на 31.12.2021 на території Маловисківської територіальної громади 

проживає 2734 дитини. 

На обліку Служби перебуває 37 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 25 дітей, що 

опинились в складних життєвих обставинах. 

Протягом року Службою проведено 112 обстежень умов проживання, з яких 69 

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

територіальної громади, 43 обстеження умов проживання сімей в яких виховуються діти 

під опікою, піклуванням, усиновленням, з них 11 рейдів у нічний період доби у місцях 

масового скупчення людей під час яких виявлено 5 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 37 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 з 2-х сімей вилучено 5 

дітей у зв’язку із з ухиленням батьків від виконання батьківських обов’язків, 

зловживанням алкогольних напоїв, залишенням дітей  без нагляду на довгий період, двоє з 

яких влаштовано до Маловисківської центральної районної лікарні, де і перебувають по 

сьогоднішній час, за відсутності місць у КНП "Кіровоградський обласний спеціалізований 

будинок дитини нового типу, Кіровоградської обласної ради", 3-є дітей тимчасово 

влаштовані до сім`ї родичів. 

Протягом року проведено 11 засідань Комісії з питань захисту прав дини, на яких 

розглянуто 56 питань, прийнято відповідні рішення про доцільність винесення 

попередження 10-м батькам за ухилення від виконання батьківських обов’язків та 



встановлено терміни для виправлення і покращення ситуацій, які склались у сім’ях, з яких 

7 батьків ініційовано притягнення до відповідальності у порядку ст. 184 КУпАП. 

До суду протягом 2021 року подано 3-и позовні заяви про позбавлення 

батьківських прав, по розгляду яких винесено 1-е рішення у порядку статті 164 Сімейного 

Кодексу України – 1 батько/1 дитина, дві справи, знаходяться в провадженні. Окрім цього 

по 5-и позовних заявах про доцільність позбавлення батьківських прав, поданих родичами 

дітей, прийнято 4-и позитивних рішення суду – 4 батьків/5 дітей. 

  На первинному обліку у Службі перебуває 60 дітей-сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування, з яких 15 дітей-сиріт, 45 – дітей позбавлених батьківського 

піклування. 

Протягом 2021 року на первинний облік Служби поставлено 10 дітей, з яких 4 

дитини набули статусу дитини-сироти – 1 дитини знята з обліку Служби у зв’язку з 

досягненням повноліття, 6 дітей набули статусу дитини, позбавленої батьківського 

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

На протязі року до КЗ "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей" 

Кіровоградської обласної ради, тимчасово влаштовано 7 дітей та 1 дитина влаштована до 

Дитячого будинку нового типу, м. Кропивницький для проходження курсу реабілітації. 

 На території Маловисківської міської територіальної громади функціонує: 

- 2 прийомні сім’ї у яких влаштовані та проживають 4 дітей; 

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

яких прибули з інших територій. 

Під опікою та піклуванням перебуває 47 дітей, 11 з яких перебувають на території 

інших територіальних громад, 13 дітей, які мають статус дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, прибули з інших територій та влаштовані під опіку/піклування 

на території Маловисківської територіальної громади.  

Для зміцнення здоров’я дитячого населення Маловисківської територіальної 

громади, протягом липня-серпня 2021 року, 29 категорійних дітей оздоровилися та 

відпочили в дитячому оздоровчому таборі «Богатирьонок», смт. Сергіївка, Одеської 

області за рахунок міського бюджету у відповідності до Програми. 

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». 

Соціальний захист населення 

Маловисківська  громада була однією з 38 громад України включених до пілотного 

проекту «Впровадження моделі адміністрування надання послуг із соціальної підтримки 

населення згідно  наказу Міністерства соціальної політики України від 21 червня 2017 

року № 1030. В зв’язку з цим 6 жовтня 2021 року начальником відділу соціального 

захисту населення, праці та охорони здоров’я було представлено кращу практику по 

Впровадженню програмного комплексу Інтегрована інформаційна система «Соціальна 

громада» у Кіровоградській області. 

З серпня 2019 року у відділі соціального захисту населення, праці та охорони 

здоров’я Маловисківської міської ради та у Паліївському старостинському окрузі в 

дослідно-промислову експлуатацію встановлено програмний комплекс «Інтегрована 

інформаційна система «Соціальна громада». В квітні 2021 року встановлено програмний 

комплекс «Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада» в Лозуватському, 

Олександрівському та Миролюбівському старостатах. А у вересні 2021 року також був 

встановлений програмний комплекс у Мануйлівському старостаті. 

Відділом соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я протягом 2021 

року було прийнято: 

https://savranrada.odessa.ua/oholoshennia/370-dityachij-ozdorovchij-tabir-bogatironok-proponue-dityachi-putivki-na-sezon-2021-roku.html
https://mviskarada.gov.ua/news/item/2709-shcho-take-patronatna-simia-i-iak-staty-patronatnym-vykhovatelem


- 1232 заяви для призначення житлових субсидій; 

- 936 заяв для призначення державних соціальних допомог; 

- 337 заяв на пільги; 

- 65 заяв для отримання монетизації одноразової натуральної допомоги 

“пакунок малюка”; 

- 60 заяв для надання соціальних послуг на які прийнято рішення про надання 

соціальних послуг; 

- 3 заяви для оформлення громадян до будинку-інтернат; 

- 11 заяв для забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни, 

осіб з інвалідністю загального захворювання, осіб з інвалідністю дитинства і  учасників 

бойових дій в АТО/ООС; 

- 1 заяву для забезпечення психологічною реабілітацією учасників бойових 

дій в АТО/ООС;  

- 2 заяви для забезпечення професійною реабілітацією учасників бойових дій 

в АТО/ООС; 

- 5 заяв для забезпечення сімейним відпочинком учасників бойових дій в 

АТО/ООС; 

- 40 заяв для отримання технічних та інших засобів реабілітації; 

- 4 заяви для отримання одноразової матеріальної допомоги не працюючим 

малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітей з інвалідністю з департаменту 

соціального захисту населення; 

- 6 заяв для отримання одноразової матеріальної допомоги від депутатів 

обласної ради. 

Також відділом соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я було 

опрацьовано 291 заяву, що прийняті старостинськими округами для призначення 

житлових субсидій, державних соціальних допомог та пільг.  

Протягом 2021 року було проведено 4 засідання опікунської ради щодо захисту 

прав недієздатних осіб або осіб дієздатність яких обмежена.   

Протягом року спеціалістами відділу було складено 279 актів обстеження  

матеріально-побутових умов сім’ї.   

За кошти обласного бюджету оздоровлено 16 дітей пільгових категорій, а за кошти 

державного бюджету  оздоровлено 11 дітей пільгових категорій Маловисківської міської 

територіальної громади, серед них діти з багатодітних і малозабезпечених сімей та дитина 

учасника бойових дій. Загальна вартість придбаних путівок для Маловисківської ТГ з 

обласного бюджету становить 153 089,30 грн.  

Відповідно до рішення міської ради від 27 квітня 2021 року № 491 «Про 

затвердження Програми фінансування компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги та проживають на території Маловисківської міської територіальної 

громади на 2021 – 2023 роки» та договору про співпрацю Маловисківської міської ради та 

Управління соціального захисту населення Новоукраїнської райдержадміністрації 

Кіровоградської області в сфері надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній 

основі від 22 червня 2021 року проводиться фінансування компенсації фізичним особам, 

які надають соціальні послуги відповідно постанов Кабінету Міністрів України від 29 

квітня 2004 року №558 «Про затвердження Порядку призначення та виплати компенсації 

фізичним особам, які надають соціальні послуги» та від 23 вересня 2020 року № 859 

«Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі». 



Постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо протидії 

домашнього насильства, протидії торгівлі людьми та з інших питань які стосуються 

компетенції відділу. 

Забезпечено прийом заяв та виплата матеріальних допомог передбачених 

місцевими Програми. Протягом 2021 року було реалізовано 7 Програм на реалізацію яких 

було профінансовано 891 348,08 грн.  

У листопаді – грудні 2021 року забезпечено проведення опитування з 

використанням планшетів щодо якості надання медичних послуг у громаді.  
Для  забезпечення недопущення зменшення обсягу та погіршення якості надання 

соціальних послуг громадянам тих територій, які приєдналися до Маловисківської 

територіальної громади та які потребують сторонньої допомоги, на другій сесії восьмого 

скликання міської ради від 15 грудня 2020 року було розглянуто питання про внесення 

змін до структури та штатного розпису КП Маловисківський центр надання соціальних 

послуг.  Даним рішення передбачено прийняти на роботу 7 соціальних робітників, які 

обслуговують 68 підопічних з 21.12.2020 року. Штатна чисельність склала 37 штатних 

одиниць, а саме: директор КП, бухгалтер, 2 соціальних працівники, водій та 32 соціальних 

робітники. 

         Станом на 01.01.2022 року на обслуговуванні в комунальному підприємстві 

Маловисківський центр надання соціальних послуг перебуває 296 осіб та надаються 

базові соціальні послуги.  

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 

інвалідів «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. Станом на 01.01.2022  надано послуг перевезення 

осіб(дітей) з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату в кількості 

200 осіб. 

                У м Мала Виска на центральній площі міста встановлено контейнер для 

одягу, взуття та іграшок, які незатребувані у використанні жителів громади. КП 

Маловисківський центр надання соціальних послуг з липня поточного року 

щотижня проводить виїмку принесених речей, які не використовуються, і цим 

самим допомогає тим, хто їх потребує.     

           Бюджет загального фонду всього на 2021 рік складав 5702,89 тис.грн. проти 3257,35 

тис. в 2020 році. 



 Станом на 01.01.2022 року надано 112122 послуги, що на 17552 більше проти 

2020 року. Сума платних послуг з початку року склала 156,2 тис.  грн. проти 81,6 

тис.грн. в 2020 році. 

             В середньому навантаження на 1 соціального робітника становить 10 

підопічних. Із загальної кількості осіб, які знаходяться на обслуговуванні, 127 осіб має 

вік понад 80 років, які тричі на тиждень обслуговуються соціальними робітниками. 

Крім того, на обслуговуванні знаходиться 27 осіб із значно зниженою рухомую 

активністю та ліжкохворих, послуги яким надаються соціальними робітниками 

щоденно. 

                 За статусом: інвалідів війни - 1 особа, дітей війни 158 осіб, ветеранів праці - 

30 осіб. За звітний період взято на обслуговування 44 одиноких та самотньо 

проживаючих непрацездатних громадян.  

            З метою забезпечення обслуговування діяльності Центру, з 05 березня 2021 

року внесені зміни до структури та штатного розпису КП Маловисківський центр надання 

соціальних послуг шляхом виведення зі штату відділу соціального захисту населення, 

праці та охорони здоров’я фахівців з соціальної роботи в кількості 2-х осіб, ввівши їх в 

штат КП Маловисківський центр надання соціальних послуг. Відповідно внесені зміни до 

структури КП Маловисківський центр надання соціальних послуг, створивши відділення 

соціальної допомоги вдома та відділення соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді.  

Також, вирішено питання передачі приміщення територіального центру 

 Маловисківського району, в зв’язку з ліквідацією, на баланс КП Маловисківський 

 центр надання соціальних послуг. Введено додатково в штат посади прибиральниці та 2 

кочегари. 

 

Цивільний захист населення  

Станом на 01.01.2022 року проведено 18 засідань міської комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Маловисківської міської ради. 

Взято участь у 33 засіданнях обласної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій Кіровоградської обласної державної адміністрації. 

Взято участь у 31 засіданнях районної  комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій Новоукраїнської районної державної адміністрації. 

Взято участь у 6 командно-штабних тренуваннях органів управління та сил 

цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 

захисту Кіровоградської області (із залученням органів з евакуації) 

Проведено комісійне обстеження оцінки стану готовності 25 захисних 

споруд цивільного захисту зі складанням відповідних актів. 
Пройшли функціональне навчання (підвищення кваліфікації цільового 

призначення) у сфері цивільного захисту в Навчально – методичному центрі цивільного 

захисту та безпеки життєдіяльності Кіровоградської області за категорією «Голови 

територіальних громад та їх заступники» дві посадові особи керівного складу 

Маловисківської міської ради: секретар міської ради – Постолюк Леся Анатоліївна, 

керуюча справами – Линник Людмила Іванівна. По закінченню навчання видані 

Посвідчення встановленого зразка. 

Здійснено надання заявки та перерахування коштів для проходження навчання та 

перевірки знань з питань пожежної безпеки на комерційній основі 9 осіб керівного складу 

міської ради (голова, перший заступник, начальник відділу містобудування та 

архітектури, 6 старост) та спеціаліста з цивільного захисту. 

Охорона навколишнього природного середовища  
Постійно проводяться заходи по утриманню території полігону сміттєзвалища у 

належному  санітарному стані, упорядкування під’їзних шляхів. Для виконання робіт було 

закуплено дизельне паливо на суму 57,4 тис. грн. Ліквідовано 6 стихійних сміттєзвалища 



с.Паліївка, район глиняного кар’єру, с. Олександрівка,  с. Лозуватка,  південна сторона 

старого кладовища  по вул. Європейська, вул.Професійна, вул.Промислова.  

          Розвиток громадського суспільства 

 Створено громадську організацію «Окрилена громада Вись», основною метою якої 

є  вплив  на розвиток  території, залучення  широких верств населення  для покращення 

соціально-побутотових, культурних та духовних потреб  громади  

Представники ГО «Простір ідей», ГО «Окрилена громада Вись» та  представники 

Маловискої міської ради за запрошенням ГО «Флора» (м.Кропивницький) взяли участь в 

Регіональній конференції за результатами роботи видобувних підприємств 

Кіровоградщини. Мета заходу: Привернути увагу влади та громади до проблем, 

пов’язаних з видобутком корисних копалин на території Кіровоградської області.  
ГО “Простір ідей  прийняли участь у  тренінгу,  який організувала Громадська 

організація "Флора" за Фінансової підтримки Посольства Франції в Україні, в 

Кропивницькому. Тема тренінгу «Доступ до питної води, силами молоді, задля сталого 

розвитку громад" в яких розглядалися такі питання як якість питної води. 

 

 ГО «Флора» (м. Кропивницький) спільно з представниками ГО «Простір ідей» б 

здійснювали забір питної води із чотирьох криниць загального користування на території 

міста. 

ГО «Простір ідей» взяли участь у  пітчингу проектів соціальної дії Кіровоградської 

області , представили перед комісією проект «Вищанські посиденьки». Основна мета 

проекту соціальної діі - навчити медійної грамотності населення громади. Всього 

планується провести 11 навчань за різною тематикою із залученням наших партнерів. 

  ГО «Простір ідей» (голова Инна Коваленко ) було проведно захід для дітей 

Маловисківської громади, що перебувають на індивідуальній та інклюзивній формі 

навчання.  

Такі заходи вже стали традиційними, адже проводяться невперше. 

 У листопаді- грудні відбулося два  телемости  Мала Виска – Краматорськ на тему 

«Тривожні сторінки української історії 2014 року», до якого долучилися учасники не 

лише з центральної та східної України, а й з Чернігівщини, Хмельниччини. Відбувся 

онлайн-захід за ініціативи ГО «Простір Ідей» (керівник Інна Коваленко) та підтримки і 

сприяння Маловисківської міської ради (міський голова Юрій Гульдас) і Маловисківської 

загальноосвітньої школи №4 (директор Інна Коваленко). Модератором заходу була 

вчитель історії міської ЗШ№4, патріотка і волонтерка, громадська діячка Олена Мазур. 

 Членами громадської організації «Простір ідей»   та спільно з представниками 

громадської організації «ФЛОРА»  було презентовано  результати аналізу 

водозабезпечення громади та соціологічного дослідження з питань водопостачання та 

водовідведення домоволодінь та квартир жителів Маловисківської міської територіальної 

громади, який було проведено  попередньо. 
 

  

 

                               Секретар  ради                                                                  Л.ПОСТОЛЮК                                                                                       
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