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ВИРІШИЛА: 

1. Звіт Маловисківського міського голови  про роботу Маловисківської міської  ради  за 

2021 рік взяти до відома (додається). 
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ЗВІТ 

міського голови про  роботу   Маловисківської  міської ради та про здійснення 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності за 2021 рік 

Шановні депутати,  присутні! 

 Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

Законом України   передбачено щорічне звітування міського голови. 

Отже, на виконання норм законодавства, я представляю підсумки моєї роботи, як голови 

Маловисківської міської територіальної громади, роботи депутатського корпусу міської 

ради, її виконавчого комітету, комунальних підприємств та установ, закладів освіти та 

культури. 

Нагадаю, що 25 жовтня 2020 року відбулись місцеві вибори, на яких було обрано новий 

склад депутатського корпусу Маловисківської міської ради. До того ж жителі громади 

втретє обрали мене головою громади, довіривши представляти їх інтереси на всіх рівнях, а 

також працювати задля розвитку нашої території протягом наступних п’яти років. Ще раз 

хочу подякувати кожному, хто повірив мені, давши позитивну оцінку моїй роботі та 

роботі моєї команди, яку ми проводимо з 2010 року. Також я вдячний й депутатам 

попереднього  сьомого скликання за плідну роботу та маю надію, що новообраний склад 

депутатського корпусу  восьмого  скликання підтримає мої ініціативи та зусилля на 

реалізацію проєктів, які розв’язуватимуть назрілі життєві питання та покращуватимуть 

соціально-побутові умови жителів нашої громади. Адже зазначу, що наші спільні 

результати – це основа майбутніх змін. Тож у наведеному нижче звіті за 2021 рік детально 

проаналізовано його підсумки та результати спільної командної роботи, враховуючи 

корективи через пандемію коронавірусу та карантинні обмеження, які відчув на собі 

кожен житель України. 

 12 червня 2020 року Кабінет Міністрів України видав розпорядження щодо 

визначення адміністративних центрів та затвердження територій 

Кіровоградської області,  в  результаті чого було утворено Маловисківську міську 

територіальну громаду.  

 25 жовтня 2020 року пройшли перші вибори місцевих голів та депутатів місцевих 

рад.  До  Маловисківської  міської територіальної громади  було  обрано  26 депутатів та  

Маловисківський  міський голова. 

 Громада об’єднала 16 населених пунктів, загальна площа  земель  38 402,61 га, 

чисельність   населення  громади    склало    15  325   осіб в т. ч. міське населення- 10 133 

осіб, сільське населення –  4974 осіб. 

 На території громади було утворено 6 старостинських округів. 

Адміністративним центром  Маловисківської  міської територіальної громади 

Кіровоградської області є місто   Мала Виска.  Громада межує  із  Новомиргородською  

територіальною громадою Кіровоградської області,  Марянівською територіальною  

громадою, Злинською  та Смолінською селищною територіальною громадою 

 2021 рік був насичений, не зважаючи на  всі виклики та складну ситуацію 

спричинену  гострою  респіраторною хвороби COVID-19, спричиненої  корона вірусом  

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

19  виходячи  з реальних можливостей  міського   бюджету ,  субвенцій  з державного 

бюджету, які йшли в основному на соціальні потреби, вдалося втілити в життя ряд 

проектів і заходів, що серйозно сприяли позитивним змінам в житті Маловисківської  

міської ради.  

Щорічний звіт  міського голови перед  Маловисківською територіальною громадою  

підготовлений відповідно до Статуту територіальної громади. 

Діяльність  міської ради, її виконавчого комітету, організаційна робота , звернення 

громадян та надання адміністративних послуг 

 



За  січень - грудень 2021 року   Маловисківською  міською радою проведено 15  

пленарних  засідань  (сесій ), на яких  розглянуто   1004 рішення, що стосуються різних 

сфер життєдіяльності територіальної громади ;  проведено  61 засідання постійних комісій  

Маловисківської міської   ради.  

 З     2016 року проводиться поіменне голосування депутатів Маловисківської  міської 

ради VII та VIII скликань, результати поіменного голосування розміщуються на  

офіційному сайті  Маловисківської  міської ради та її виконавчого комітету у день 

проведення    пленарного засідання міської ради. 

Прийняті рішення розміщуються на офіційному сайті  Маловисківської  міської ради   

протягом 5 робочих днів, з дня проведення засідання міської ради. 

З  1 березня 2016  року ведеться он-лайн трансляція засідань  Маловисківської  міської 

ради. 

Виконавчий комітет координує роботу відділів виконкому, підприємств та установ, що 

належать до власності об’єднаної територіальної громади. Безпосередню роботу по 

розгляду планових питань та усних і письмових звернень, підготовці проектів рішень 

виконкому та міської ради, контролю за виконанням прийнятих рішень по питаннях, 

віднесених до компетенції органів місцевого самоврядування, здійснює апарат міської 

ради.  

Кількість штатних працівників в апараті міської ради становить   63    осіб, проте 

фактична  кількість працюючих на кінець 2021 року – 59    осіб, 

з них –    43  посадові особи місцевого самоврядування,    9   службовців та  7 технічні 

працівники. 

Робота апарату міської ради здійснюється у відповідності до затвердженого плану роботи 

виконкому та завдань, що ставляться на  нарадах у міського голови. 

За звітний період міським головою видано  550   розпоряджень, з них: 

1) з основної діяльності – 160   ; 

2) особового складу (кадрові) –  159  ; 

3) про щорічні основні та додаткові відпустки - 115; 

45) про короткострокові відрядження – 116 . 

За 2021 рік проведено 19  засідань виконавчого комітету міської ради на яких прийнято  

484  рішень.  

За  12 місяців  2021 року  надійшло поштою – 2625 звернень,  на особистому прийомі у 

міського голови  - 27 звернення,  за 2020 рік  надійшло поштою – 2520 звернення,  на 

особистому прийомі –7 звернень, із них вирішено позитивно – 1600 звернень, роз'яснено-

1247, заходи вживаються-43, кількість прийнятих дзвінків роботи телефонної « гарячої 

лінії» - 17.  В порівнянні з  2020  роком  у 2021  році  надійшло та розглянуто на 105 

звернень  більше.  

Найбільш актуальні питання, що надійшли до Маловисківської міської ради, за звітний 

період займають  питання соціального захисту,  а саме:  

1) про надання матеріальної одноразової допомоги громадянам на лікування; 

2) про надання одноразової матеріальної допомоги на поховання; 

3) про надання матеріальної допомоги учасникам ліквідації аварії  на ЧАЕС;  

4) про надання пільг по батьківській платі за навчання у Маловисківській школі мистецтв; 

5) про надання пільг по батьківській платі за відвідування дітьми дошкільних навчальних 

закладів міської ради: 

6) про надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям до Дня 

захисника України: 

7) про виплату одноразової допомоги до Дня людей похилого віку ; 

На другому місці питання аграрної політики і земельних відносин - це    

1) про надання дозволу на виготовлення технічної документації  та встановлення меж 

земельних  ділянок в натурі ( на місцевості) для передачі їх у власність; 



2) про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність. 

 На третьому місці питання комунального господарства зокрема проведення  ремонту 

доріг,  пониження крони дерев, освітлення вулиць та інше. 

Відповідно до Закону України « Про звернення громадян», Указу Президента України від 

07 лютого 2008 року № 109 « Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та 

гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування,  з метою підвищення ефективності роботи Маловисківської 

міської ради із зверненнями громадян з питань діяльності Маловисківської міської ради та 

її структурних підрозділів, об'єктивного та вчасного їх розгляду за рішенням сесії  

Маловисківської міської ради від 03 липня 2018 року № 1105 було створено та 

забезпечено функціонування телефонної « гарячої лінії» Маловисківської міської ради. 

Крім цього, щоквартально поновлюється сторінка офіційного сайту Маловисківської 

міської ради із даними про підсумки роботи зі зверненнями громадян. 

    Претензійно-позовна робота ведеться та організовується юридичним відділом  

Маловисківської міської ради.  Також працівники юридичного відділу Маловисківської 

міської ради інтереси міської ради представляють по довіреності у встановленому  

законодавством   порядку    в  судах,  інших органах під час розгляду правових питань  і  

спорів. дають  правову оцінку претензіям, що пред'явлені  міській раді чи до міської ради, 

у зв'язку з порушенням його майнових прав і законних інтересів. 

Юристи не допускають зволікань  при  розгляді  претензій (позовних заяв, заяв, скарг), 

безпідставних відмов в задоволенні обґрунтованих  вимог  заявників претензій,  доведення  

до  суду  безопірних позовів та здійснюють заходи щодо усунення причин та умов,  які 

породжують  обґрунтовані претензії. 

В Маловисківській міській раді ведуться журнали обліку  претензій та позовних заяв,  

пред'явлених ММР та до неї, відповідно до вимог чинного законодавства України. 

До претензійно-позовної роботи в Маловисківській МР відноситься: - підготовка, 

одержання та  складання  документів, необхідних для пред'явлення і розгляду претензій та 

позовів; - пред'явлення і розгляд претензій та підготовка позовів;    - підготовка  

відповідей  (відзивів)  та  заяв  про  перегляд рішень, ухвал, постанов суду у порядку 

нагляду; - захист   інтересів   управління при  розгляді  майнових, переддоговірних та 

інших спорів в судах; - здійснення   організаційно-технічних  заходів  (реєстрація, облік, 

зберігання та відправка претензійно-позовних матеріалів); - забезпечення контролю за 

претензійно-позовним провадженням; - розгляд, аналіз, узагальнення результатів 

претензійно-позовної роботи. 

За 2021 рік до Маловисківської міської ради претензії не надходили, міською радою 

претензії також не направлялись.  

Позови до ММР за звітний період надходили в кількості – 56 позовів.   

Міською радою за 2021 рік направлено до Маловисківського районного суду І інстанції 8 

(вісім)  заяв про визнання майна безхазяйним та передачу його на баланс ММР. З них 

задоволено 8.  

Договірна робота: в Маловисківській міській раді договірна робота полягає у підготовці 

до укладання господарських та інших договорів, перевірка їх проектів, складання 

протоколів розбіжностей до проектів, здійснення досудового врегулювання розбіжностей, 

що виникають при укладанні, зміні та розірванні договорів, та інших правових засобів 

забезпечення виконання договорів. 

Працівники юридичного відділу здійснюють організацію роботи, пов’язаної з укладанням 

договорів, участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання 

договірних зобов’язань, забезпечення захисту майнових прав і законних інтересів органу 

місцевого самоврядування.  

Юристи юридичного відділу Маловисківської міської ради з іншими структурними 

підрозділами розробляють зразки правових документів (договорів, актів прийому 



продукції (товарів) по кількості та якості) для використання в роботі по укладанню та 

виконанню договорів.  

Реєстрацію укладених договорів здійснює начальник юридичного відділу Маловисківської 

міської ради, облік та збереження проводить відділ бухгалтерського обліку.  

За 2021 рік було укладено 224  господарчих договорів, 6 трудових угод, , 67 договорів 

оренди земельних ділянок (в т.ч. додаткових угод), 1 угода про розірвання договору 

оренди землі. Недоліків, несвоєчасного чи неналежного виконання в договірній роботі не 

виявлено.   

Юридичний   відділ   періодично   проводить   заняття   з  працівниками  інших  

структурних  підрозділів  щодо  вивчення   норм   чинного  законодавства  з  питань  

укладання  та виконання  договорів  раціонального   використання  матеріальних,  

трудових, фінансових, ресурсів. 

Окрім того, на начальника юридичного відділу Маловисківської міської ради  покладено  

виконання обов’язків Уповноваженої особи з запобігання корупції в апараті 

Маловисківської міської ради. Начальник юридичного відділу є секретарем комісій таких 

як матеріальна, адміністративна, регуляторна та інша. 

 Вагомим кроком, який наближатиме надання якісних та швидких адміністративних 

послуг до громадян є створення ЦНАП. 

 З 1 січня 2021 року у структурі міської ради  створено відділ  по наданню 

адміністративних послуг  штатною чисельністю 5 од. на даний  час фактично зайнято 4 

посади. ЦНАП надаватиме більше 250 послуг. Робота проводитиметься стаціонарно та на 

віддалених робочих місцях у  старостинських  округах громади. 

 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). 

У 2021 році у приміщення  відділу надання адміністративних послуг було встановлено 

платіжний термінал для оплати адміністративних зборів за адміністративні послуги.  

 За  адміністративні збори та платежі  у сфері державної   реєстрації до міського 

бюджету надійшло 1768,2   тис. грн. 

 З метою створення належних умов для надання якісних адміністративних  послуг 

населенню  виготовлено  проект «Реконструкція частини першого поверху адмінбудівлі 

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

району, Кіровоградської області по вул. Центральна,76» на суму  3 094,856 тис. грн. На 

даний час проект знаходиться на проходженні державної експертизи  і планується подати 

пакет документів   до Мінцифри з метою отримання субвенції з державного бюджету 

          Протягом 2021 року відділом організаційно-масової роботи та комунікації з 

громадськістю проводилася робота щодо висвітлення діяльності виконавчого комітету, 

депутатського корпусу, структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій 

Маловисківської міської ради,  при зустрічах та в он-лайн режимі роз’яснювалися 

пріоритетні напрямки роботи, перспективні плани та досягнення у роботі колективу 

працівників  міської ради, відбувалася комунікація як з представниками органів державної 

влади, силових структур, громадських організацій, так і громадськими активістами та 

окремими жителями Маловисківської міської   територіальної громади. 

 Так, за рік було випущено і роздано у кожен двір чи квартиру мешканців громади 

три номери  інформаційного бюлетеня «Міські вісті» накладом 8,5 тисячі примірників 

кожен. На сторінках бюлетеня висвітлювалися актуальні теми життєдіяльності жителів 

громади, а саме проведення різноманітних заходів, участь у міжобласних та 

всеукраїнських проектах та змаганнях, здобутки містян та жителів громади у навчанні, 

розвитку територій, спорті, культурі тощо. 

 Для більш оперативного інформування жителів громади про заходи, що 

відбуваються на території  як міста, так і старостинських округів Маловисківської ТГ 

інформація розміщувалася на офіційному сайті Маловисківської міської ради та у групі 

«Маловисківська міська рада» в соціальній мережі Фейсбук.  

 За рік на сайті у розділі «Новини» було розміщено 616 інформацій. За грудень сайт 

мав 8340 переглядів. Його відвідали 2090 користувачів. За рік Сайт мав близько 100 тисяч 

переглядів. 

 Практично всю інформацію, опубліковану на офіційному сайті Маловисківської 

ради, було розміщено в групі в соціальній мережі Фейсбук. Нині група налічує 3364 

учасники. Інформація, поширена у групі, оперативно розповсюджується як на теренах 

Фейсбуку, так і на сторінках користувачів соціальної мережі-жителів громади. 

 На жаль, складна епідеміологічна ситуація на коронавірус не дала можливості в 

повній мірі проводити безпосереднє спілкування з громадянами по територіях, тож думки 



жителів громади з проблемних питань, а також визначення пріоритетів у роботі 

працівників міської ради, проводилися дистанційно із застосуванням сучасних планшетів.  

Здійснення державної регуляторної політики 

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" (далі - Закон). 

        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 2021 рік (далі План)  затверджений рішенням другої сесії 

восьмого скликання Маловисківської міської ради від 15 грудня 2020 року № 43. 

        З метою виконання регуляторної діяльності міською радою та її виконавчими 

органами запроваджено таку організаційну систему: 

        - планування діяльності міської ради та її виконкому з підготовки проектів 

регуляторних актів; 

        -  підготовка проектів регуляторних актів та проведення аналізу їх регуляторного 

впливу; 

        - оприлюднення проектів регуляторних актів та аналізу їх регуляторного впливу на 

офіційному сайті Маловисківської міської ради та у районній газеті «Маловисківські 

вісті»; 

        - дотримання термінів обговорення проектів регуляторних актів до впровадження 

регуляторної діяльності; 

        - врахування, у разі наявності, пропозицій і зауважень до проектів або діючих 

регуляторних актів чи вмотивоване їх відхилення; 

        - забезпечення інформаційної відкритості з питань державної регуляторної політики 

(шляхом публікації відповідної інформації у районній газеті «Маловисківські вісті» та на  

офіційному сайті Маловисківської міської ради; 

       - винесення проектів на розгляд сесії міської ради; 

       - забезпеченням широкого доступу до діючих регуляторних актів.    

       - здійснення відстежень результативності дій  прийнятих регуляторних актів.  

        Протягом поточного року 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 2021 році міською радою було підготовлено 5 та затверджено радою 

3 регуляторних акти, а саме: 

- рішення сесії Маловисківської  міської ради  від  25 червня  2021 року № 697 «Про 

встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на території 

Маловисківської міської ради (Маловисківської територіальної громади) на 2022 

рік»  

- рішення сесії Маловисківської  міської ради  від  25 червня 2021  року № 696 

«Про встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки на території 



Маловисківської міської ради (Маловисківської  територіальної громади) на 

2022 рік» 

- рішення сесії Малоисківської міської ради від 25 листопада 2021 року «Про 

затвердження тарифів за наданнпослуг КП «Міський ринок» 

         Відповідно до статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» та з метою отримання пропозицій щодо 

удосконалення проектів рішень, які виносяться на розгляд міської ради, до Державної 

регуляторної служби України протягом 2021 року Маловисківською міською радою 

надіслано п’ять проектів регуляторних актів.  

         На виконання протокольного рішення засідання членів міжрегіональної робочої 

групи при ДРС з питань здійснення державної регуляторної політики та проведення 

дерегуляції господарської діяльності на регіональному рівні від 08.07.2021 року № 1 в 

поточному році проведено перегляд існуючих (чинних) регуляторних актів прийнятих 

Маловисківською міською радою. Так, згідно із сформованим реєстром діючих (чинних) 

регуляторних актів Маловисківської міської ради та її виконавчого комітету станом на 01 

грудня 2021 року діє 29  регуляторних актів (перелік зазначено у додатку 2). 

        З метою проведення моніторингу результативності регуляторних актів та визначення 

оцінки і контролю за їх провадженням затверджений план-графік здійснення заходів з 

відстеження результативності регуляторних актів із зазначенням термінів здійснення 

заходів з відстеження результативності дії регуляторних актів. 

        На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 

«Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності 

регуляторного акта» Маловисківською міською радою протягом 2021 року  підготовлено 

звіти про  базове та повторне  відстеження результативності регуляторних актів. 

        Для забезпечення відкритості та прозорості регуляторної діяльності на офіційному 

вебсайті Маловисківської міської ради діє рубрика "Регуляторна політика ", у якій 

розміщено: 

- план з підготовки проєктів регуляторних актів; 

- план-графік відстеження результативності діючих регуляторних актів на календарний 

рік; 

- звіти про відстеження результативності дії регуляторних актів; 

- реєстр чинних регуляторних актів; 

інформація про здійснення державної регуляторної політики в області.  
Земельні відносини  
Використання та охорона земель є одним із пріоритетних напрямів у сфері 

природокористування і є невід’ємною умовою збалансованого економічного та 

соціального розвитку.  

Загальна площа земель  територіальної  громади   - 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, га – 2381,3089,  в тому 

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

 У 2021 році  у комунальну власність   територіальної громади  передано  – 891,02.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»). 



Сесією Маловисківської міської ради від 25 листопада 2021 року  № 1096 затверджено 

програму розвитку земельних відносин на території Маловисківської міської 

територіальної громади на 2022 – 2026 роки.  

В бюджеті Маловисківської територіальної громади на 2022 рік відсутні кошти для 

реалізації передбачених програмою заходів, 

За 2021 рік  в межах  громади  було передано у приватну власність  864  земельні ділянки, 

надано 670 дозволів на розробку проектів землеустрою  щодо відведення  земельних  

ділянок та технічних документацій  щодо  встановлення меж, а також було змінено 

цільове призначення 7 земельним   ділянкам. 

Також  проведені земельні торги  у формі аукціону. В результаті   продано право оренди 2 

земельними  ділянками не сільськогосподарського призначення загальною площею 0,0201 

га  та бюджетом громади  у 2021 році  додатково отримано кошти у сумі 6,9 тис. грн.. 

    Економічний розвиток та інвестиції 

У якості бюджетних ресурсів громади фахівці розглядають кошти місцевого та 

державного бюджетів, що спрямовуються на фінансування потреб розвитку 

територіальної громади й не тягнуть за собою боргових зобов’язань. Бюджетні джерела 

громади можуть формуватись як за рахунок її внутрішніх ресурсів (податки, збори, 

надходження від продажу та оренди об’єктів комунальної власності), так і за рахунок 

ресурсів, залучених ззовні. Зовнішніми джерелами бюджетних коштів є державний 

бюджет. Зокрема, до бюджетних надходжень зовнішнього характеру можуть бути 

віднесені цільові субвенції з державного бюджету, у т. ч. в рамках виконання державних 

або регіональних цільових програм, інвестиційних проєктів (програм), чи фінансування 

проєктів громади з Державного фонду регіонального розвитку. Що таке субвенція? Це 

форма грошової допомоги місцевим бюджетам із державного бюджету, яка призначена 

для конкретно визначеної цілі/цілей. Тобто держава надає фінансову підтримку для 

здійснення органами місцевого самоврядування своїх повноважень. Скасування та 

скорочення субвенцій означає більший фінансовий тягар на місцеві бюджети. При цьому 

обсяг делегованих повноважень державою на органи місцевого самоврядування у зв’язку з 

реформою децентралізації щороку зростає. Субвенція надається для створення, 

модернізації інфраструктури територіальної громади та може спрямовуватись на нове 

будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів інфраструктури, що належать 

до комунальної форми власності (у тому числі на виготовлення проєктної та містобудівної 

документації). Надходженню субвенції до місцевого бюджету передує величезна робота 

структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради. Початком цього процесу є 

прийняття рішенням сесії програми. Зазначу, що відповідні програми приймаються для 

фінансування не тільки з державного бюджету, але й з бюджету громади (наприклад, для 

медичних закладів тощо).  

Протягом 2021 року у нашій громаді діяло 23 таких програм (з них 8 програм соціального 

спрямування) на загальну 30 552,4 тис.грн. Для проведення ремонту чи реконструкції 

конкретних об’єктів громади розробляється відповідна проєктно-кошторисна 

документація (найчастіше коштом громади), проходить захист цього проєкту та мої 

численні перемовини й зустрічі на різних рівнях щодо надання фінансування на його 

реалізацію.  

 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.         

   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  



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

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

 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  

придбано  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. 

Також  громада отримує експертну допомогу  фахівців програми щодо актуалізації 

стратегії до 2027 року. 

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  та  

Центральноукраїнському інвестиційному порталі. 

На даний  час також  триває робота  по  виготовлення генерального плану міста Мала 

Виска.   Інститутом    виготовленно генплан,  проведено громадське обговорення, 

забезпечено проходження СЕО,  проводиться державна експертиза, виявлені недоліки і на 

даний час інститут  займається їх усуненням.       

   Для надання достовірної та повної інформації потенційним інвесторам про рівень 

кредитного ризику та інвестиційної привабливості громади забезпечено взаємодію з 

національними рейтинговими агентствами.  

За рейтингом інституційної спроможності і сталого розвитку малих та середніх громад 

України Фонду "Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу", 

сформовано перелік  з 48   громад Кіровоградської області станом на 01.01.2022. 

   Рейтинг враховує 40  критерійних показників та відображає інституційну 

спроможність  громад у 2021 році.   Маловисківська міська   територіальна громада 

знаходиться на  п’ятій  позиції , маючи рейтинг  59,79  при середньообласному –  28,82  і 

всеукраїнському –  26,34 . 

Підприємництво 

  В структурі малих підприємств за видами економічної діяльності, як і раніше, 

преважають сфери невиробничого характеру, особливо ті, які мають відносно швидкий 

оборот коштів. Це підприємства торгівлі, громадського харчування, ремонту 

автотранспортних засобів та суб’єкти, які надають інші послуги.  

 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. 



 З метою створення сприятливих правових,економічних,організаційних та інших 

умов для стабільної та ефективної роботи суб’єктів малого бізнесу шляхом  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.  

 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.           

Бюджет громади 
 Вагомим інструментом здійснення соціально-економічної політики  

Маловисківської  міської ради є бюджет громади. Стабільна і послідовна робота 

виконавчого апарату міської ради разом із депутатським корпусом принесла свої 

результати — у 2021 році, попри пандемію та її наслідки, вдалося стабільно забезпечувати 

розвиток громади за основними пріоритетними напрямами. 

 Впродовж звітного року до бюджету міської  територіальної       

громади надійшло  139 827,3 тис.грн, з них: 
  до загального фонду бюджету надійшло доходів у сумі 134 430,8 тис. грн,   з них 

83 888,5 тис.грн.- власні надходження, або 62,4 % від отриманих доходів; 

50 542,3 тис. грн. – це міжбюджетні трансферти з державного та інших бюджетів, в тому 

числі : 

           Освітня субвенція   41 117,3 тис.грн 

 Базова дотація  3 521,2 тис. гр..  

           Дотація з державного бюджету  для здійснення видатків  на утримання закладів 

освіти та охорони здоров» я  1 247,9 тис,грн 

 Субвенція 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`, для осіб з 

інвалідністю 544,4 тис.грн  
 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за 

рахунок коштів освітньої субвенції 1 506,9 тис. грн. 

  Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

в  сумі 159,1 

 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 416,4 тис.грн.  
 Інші субвенції з місцевого бюджету в сумі 1 386,9  тис.грн. 

 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та 

заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету 704,5 тис.грн. 

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). 

 Найбільшу питому вагу у місцевому бюджеті – 59,4 % займає надходження податку 

з доходів фізичних осіб, до бюджету громади даного податку надійшло в сумі   49 839,7  

тис.грн. 



 Другим за величиною з бюджетоутворюючих податків є плата за землю (14,2 % в 

загальному обсязі), якої бюджет громади одержав в сумі   11 895,2  тис.грн. 

  Акцизного податку поступило в сумі 6096,9  тис. грн 

 План по власних надходженнях виконано на   100,0 %.  

 Найбільші платники податків до бюджету громади серед господарюючих суб’єктів 

в 2021 році: 

1 ТОВ «КАРАТ» -  6047,9 тис.грн. 

2.СТОВ «Славутич»  - 1561,2   тис.грн. 

3.СТОВ «Агро-Віта»-  2444,0  тис.гн. 

4.ФГ «Красляни» -   853,9 тис.грн. 

5. ФГ «Прилуцький»-   1522,0 тис.грн. 

6. СФГ «Гульдас» -       1870,9  тис. грн. 

7. ТОВ «Агро- Прім» -   1065,8 тис. грн. 

8. СТОВ «Агрофірма «Паліївська» - 854,7 тис. грн. 

9.ФГ.»Степове» -       1 599,6  тис. грн. 

10. Агрофірма «Маяк»- 887,5 тис.грн. 

  Протягом 2021 року з бюджету міської  територіальної громади здійснено 

видатків на суму   147 146,9 тис. грн, з них: видатки загального фонду бюджету склали –

  137 960,0 тис.грн,, по спеціальному фонду касові видатки склали 9 186,9 тис. грн. 

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. 

Якщо розглянути видатки бюджету за економічною структурою, то на заробітну плату 

разом з нарахуваннями направлено   97 795,4 тис.. грн – це майже 70,9 %.  На оплату за 

спожиті енергоносії за звітний період використано  6 060,2тис. грн, що становить 4,4 %.   

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

відсутня.  

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. 

Проведення   закупівель у системі електронних закупівель «ProZorro» 
 У 2021  році  організовано та проведено  1678   тендерів , кількість  завершених   тендерів 

1646. 



На веб-порталі Уповноваженого органу через електронний майданчик опубліковано   647  

позиції плану закупівель. 

Для проведення вище вказаних робіт очікуваних закупівель  оголошено очікуваних 

закупівель на суму  59 335,8 тис. грн.  З яких, завдяки проведенню процедур закупівель у 

системі електронних закупівель «ProZorro», в цілому вдалося досягнути   2 251,6 

тис. грн. економії бюджетних коштів. 
В результаті чого з дотриманням вимог законодавства у сфері публічних закупівель із 

застосуванням електронної системи закупівель для потреб громади придбано товари, 

роботи та послуги, а саме: дизпаливо , електроенергія , поточний ремонт покриття доріг,  

придбання спецтехніки. 

Житлово-комунальне  господарство та благоустрій  

 Сфера житлово-комунального господарства завжди є актуальною, адже перед 

депутатським корпусом міської ради, її виконавчим комітетом та мною, як головою 

громади, щоденно постають питання ефективного управління комунальними 

підприємствами у сфері ЖКГ та якісного надання послуг з водозабезпечення та 

водовідводу, вивозу твердих побутових відходів, обслуговування будинків та 

прибудинкових територій, освітлення та прибирання територій населених пунктів тощо. 

  Найчастіше за цими напрямками жителі громади оцінюють нашу спільну роботу. 

Нагадаю, що на території     Маловисківської  міської територіальної  громади провадять 

діяльність 3 комунальні підприємства. Далі розглянемо детальніше діяльність у 2021році 

цих підприємств з основними підсумками їх роботи . 

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. 

 Всього підприємство надає послуги по водопостачанню 3796 абонентам населення 

і 199 організаціям і підприємствам. По населенню встановлено 3193 водолічильників. а це 

84,1 відсотків. 

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. Мережі водопостачання зношені на 90 %, то мають місце часті 

пориви мережі. Протягом 2021 року ліквідовано 97 аварійні випадки.        

 За рахунок коштів  міського бюджету  було здійснено наступні види робіт:    

 проведена заміна водопровідної мережі на пластикову  протяжністю 2796 м. 

            на суму   137,0 тис.грн.;  

 придбано обладнання «Крот» - 98,0тис.грн; придбано мойку – 20,1 тис.грн.; 

            проведено частковий ремонт сміттєвоза МАЗ – 98,0 тис.грн., 

  придбано запірну арматуру на 19,8 тис.грн.; 

            оплачено за послуги екскаватора 80,8 тис.грн. 

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.  

Комунальне підприємство «Мала Виска - МКП» є комунальною власністю 

Маловисківської міської ради. 

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  ТГ у належному стані, збереження об’єктів загального користування, 

а також озеленення території ТГ.  



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  ТГ , 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 ТГ, 

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 ТГ 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 ТГ  в 

кількості 524 шт.  

Для ефективної і безперебійної роботи комунального підприємства  були проведені 

закупівлі господарських товарів, будівельних матеріалів, інвентарю, канцелярських 

товарів та інше . 

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.  



Робітників підприємства забезпечено спецодягом на суму 33,2 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. 

   За  2021рік було використано коштів по старостинським округам  а саме: 

Лозуватський старостинський округ -  293,7 тис. грн.  На заробітну плату 270,1 тис. грн.(3 

ст. ) благоустрою території 23,6 тис.грн. 

Паліївський старостинський округ – 387,2 тис.грн. На заробітну плату 366,6 тис.грн (3,75 

ст) ,  благоустрій території  20,6 тис.грн. 

Мануйлівський старостинський округ – 145,6 тис.грн. На заробітну плату 126,0 

тис.грн.(2ст), благоустрій території -19,6 тис.грн. 

Миролюбіський старостинський округ – 195,9 тис.грн. На заробітну плату 178,7 тис.грн.(2 

ст), благоустрій території  - 17,2 тис.грн. 

        Олександрівський  старостинський округ – 401,6 тис.грн. На заробітну плату  306,9 

тис.грн(3 ст), благоустрій території  -19,8 тис.грн. 

         Первомайський старостинський округ- 205,9 тис.грн.  На заробітну плату  184,2 

тис.грн.(1,75 ст),   благоустрій території  -8,8 тис.грн. Замінена огорожа біля пам’ятника 

загиблим воїнам -12,9 тис.грн.                                                

Бюджет участі  

 Важливим демократичним інструментом участі громадян у бюджетному процесі  

маловисківської міської  територіальної громади  є  бюджет  участі, який уже в шосте  

відбувся у 2021 році. 

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

5 проектів переможців на суму 600,0 тис.грн.  На реалізацію проєктів-переможців 

Громадського бюджету направлено 595,0 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. 

Освіта та спорт 
  Сучасна політика у сфері освіти полягає у забезпеченні кожній українській дитині 

рівного доступу до якісної освіти, що відповідає її потребам, потребам батьків, 

суспільства, викликам майбутнього.  

 Україна будує Нову школу, яка покликана реалізовувати активності, присвячені 

безпечному та дружньому середовищу, здоровому харчуванню, руховій активності. 

Зусилля відділу освіти, молоді та спорту у 2021 році 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, 

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. 

 На фінансування закладів дошкільної освіти у 2021 році було направлено  11 471,6  

тис. грн. що становить 98,3 % від  запланованих призначень. . 

 На поточні ремонти  направлено 68,7 тис грн., 45,0 тис грн для завершення 

реконструкції паркану у КЗДО «Ромашка», 21,0 тис грн встановлено накриту парковку 

для дитячого транспорту КЗДО «Ромашка»,  КЗДО «Калинка» проведено обробку 

дерев’яних конструкцій 45,0 тис грн, капітальні ремонти не проводились. Із обладнання 

було придбано, 11 столів дитячих ,умивальники 4, принтер. 

 На фінансування закладів   загальної середньої освіти  у 2021 році  направлено 

65 532,0 тис.грн, в т.ч за рахунок  місцевого бюджету - 22 933,8 тис грн, за рахунок  

освітньої субвенції – 42 598,2 тис.грн. 

 Проведено часткову реконструкцію даху Маловисківська ЗШ№4 та обробку 

дерев’яних конструкцій, Паліївська філія КЗ «Маловисківський ліцей ім.. 

Г.М.Перебийноса»,  проведено реконструкцію тепломережі. Мануйлівська гімназія, 

Паліївська філія(днз) придбано пральні машинки та сушки для посуду ,  для забезпечення 

виконання санітарно гігієнічних норм. КЗ Маловисківський ліцей ім. Юрія Кондратюка, 

придбано бойлери,сушили для рук, марміт для перших та других страв, оновлено посуд. 

Маловисківська ЗШ№4, виробничі столи, та дошка з проектором .  

 В рамках НУШ, придбано 150 комплектів меблів, дидактичний матеріал, 8 дошок, 

16 шаф, 8 столів для вчителя та стільців, 8 принтерів, 8 ноутбуків на загальну суму 407,1 

держані кошти, 570,5 тис грн. місцеві. Придбано 13 ноутбуків для вчителя на умовах 

субвенції з державного бюджету та 10% спів фінансування з місцевого. 

  Придбано один шкільний автобус 1569,99 тис грн. державні 351,1 тис грн.  кошти 

місцевого бюджету. 

 По ДЮЦ використано3084,8 тис грн., на поточні ремонти 180,0 тис грн. 

Переведено до нового приміщення, розширено площу для занять дітей у гуртках, 

придбано дзеркала для танцювального залу. Проведено відкритий турнір з дзюдо. 



  Використання коштів по фізичній культурі та спорту. 354,9 утримання спортивної 

споруди Стадіон Колос. Витрати на відрядження гурток дзюдо, спортивний туризм, легка 

атлетика 103,0 тис грн 

  У 2021 році здійснювався підвіз шкільними автобусами 379  учнів та 60 педагогів з 

13 населених пунктів до  закладів освіти 100% шкільними автобусами. На підвіз 

використано коштів 2021,7 тис грн. (820,0 тис дизпаливо, 150,0 тис грн. запчастини на 

автобуси, 90,0 тис грн. предрейсовий огляд, 180,0 ремонт, діагностика, страховки, 781,8 

тис грн. заробітна плата з нарахуванням водіїв. 

          Для харчування учнів у 2021 році було залучено 1675,40 тис. грн. з місцевого 

бюджету. Безкоштовним харчуванням охоплено 642 учнів 1-4 класів  та 72 дітей пільгових 

категорій. Вартість харчування 1 дитини – 20 грн. Для дошкільників організовано 

триразове харчування вартістю 40 грн. на день. У 2021 році вартість харчування становила 

12,50 у ЗЗСО та дошкільних закладах 25 грн на умовах спів фінансування батьківською 

платою. 

Створюються умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами: працює 

інклюзивно-ресурсний центр.  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. 

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). 

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. 

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». 



Організація відпочинку та оздоровлення дітей  

У  2021 році  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 153,1 тис.грн. грн. 

 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  на суму 287,1 тис.грн. 

Молодіжна та сімейна 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 

https://savranrada.odessa.ua/oholoshennia/370-dityachij-ozdorovchij-tabir-bogatironok-proponue-dityachi-putivki-na-sezon-2021-roku.html


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.  

Соціальна сфера та охорона здоров’я 
 Завданнями міської ради та її виконавчого комітету є забезпечення ефективного 

управління об’єктами соціальної інфраструктури з надання соціальних послуг та 

ефективного використання бюджетних коштів, які виділяються на цю сферу; вивчення 

потреб громадян у соціальних послугах на рівні територіальної громади та орієнтування 

своєї діяльності на їх задоволення, дотримання стандартів якості соціальних послуг і 

контроль за їх наданням, ведення бази даних жителів громади, незахищених верств 

населення тощо.  
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: 

- 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 року спеціалістами відділу було складено 279 актів обстеження  матеріально-

побутових умов сім’ї.   

Забезпечено прийом заяв та виплата матеріальних допомог передбачених місцевими 

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

профінансовано 891,3 тис. грн.  

КП Маловисківський центр надання соціальних послуг  нараховує   37 штатних одиниць в 

т.ч.  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: 

       - догляд вдома; 

       -  консультування; 

       - представництво інтересів; 

       - інформування, а також 34 види таких соціальних послуг: 

- приготування (допомога в приготуванні) їжі вдома, годування; 

- придбання та доставка товарів з магазину або ринку, медикаментів за кошти 

підопічного; 

- допомога у прибиранні приміщення; 

- оформлення документів на отримання субсидій, оплата житлово-комунальних 

послуг та інших видів соціальної допомоги, внесення платежів; 

- інші соціальні послуги..  

 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. 

 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 

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.  



 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 13 січня 2022 року  вакциновано  40,62 % 

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 . 

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

68,5  %  планових  призначень на відповідний період , зокрема на КНП 

«Маловисківська лікарня» - 3802,4 тис. грн, ЦПМСД - 2571,3 тис.грн 

До обласного  бюджету Кіровоградської області  направлено субвенцію: 

 в сумі 129,9 тис.грн на фінансову підтримку та поліпшення матеріально-технічної бази 

Маловисківської підстанції станції екстреної медичної допомоги. 

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

«Маловисківської СПК».   

 

 Культура та туризм 

 Мережа закладів культури  Маловисківської    міської      територіальної громади  

станом на 1 січня 2022 року становить  23  заклади, в т.ч. сільських – 18., зокрема  

 відділ  культури та туризму міської ради – 1, централізована  бухгалтерія відділу 

культури та туризму  міської ради – 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 – дозвіллєвих  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., виконано – 

212,1 тис. грн. 87% 

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

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

бібліотеках – 2443. 

            Бібліотечний фонд  громади протягом 2021 року  поповнено на  868   книг. 
 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 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%.  

- 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 – 13.92 тис. грн. 

Про роботу в АМУ 

 Міські голови області обрали мене  членом Правління Асоціації міст України. На 

сьогодні це є єдиний дієвий орган в Україні, який реально захищає інтереси місцевого 

самоврядування. Наші спільні засідання правління зачасту проходять безпосередньо з 

засіданнями Кабінету Міністрів на яких спільно обговорюємо проблеми та приймаємо 

спільно рішення.  Втім пандемія   COVID-19 внесла свої корективи у роботу АМУ і деякі 

засідання відбувалися онлайн, втім це не завадило Асоціації працювати на повну 

потужність.  Цього року робота АМУ відбувалася в таких площинах: 

 Підписання Меморандуму для вчасного початку опалювального періоду 2021/2022 

року та безперервного надання в населених пунктах України послуг з теплопостачання; 

 Законодавчі ініціативи у сфері земельного законодавства, а саме ЗУ «Про внесення 

змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення 

системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» №2194; 

 Відсутність державної підтримки на ремонт комунальних доріг; 

 Повернення інфраструктурної субвенції, бо новостворені громади зіткнулися з 

проблемою нереформованих освітніх закладів та бездоріжжям; 

 50% ДФРР спрямовується на громади без розподілу ОДА. 

 Інші питання 

 Особливо активно АМУ включилось в формуванні змін до конституції в частині 

децентралізації, функцій місцевого самоврядування, запровадження префектів. Де АМУ 

звернулась до Президента України з заявою про врахування інтересів місцевого 

самоврядування в державотворенні. 

Участь громадськості у розвитку території 

Нині на території Маловисківської міської територіальної громади зареєстровано 

19 місцевих громадських організацій соціального, суспільно-політичного та інших 

напрямків діяльності.  З них половина – це діючі громадські утворення, які беруть 

безпосередню і активну участь у житті та розвитку територій населених пунктів  громади.  

 Маловисківська міська рада тісно співпрацює з більшістю з них, сприяє фінансово 

та в інформаційно-масовому плані підтримує починання громадських організацій, 

керівництво яких через відсутність власних коштів звертається за допомогою у вирішенні 

проблемних питань.  

 Протягом 2021 року тривала плідна співпраця виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради з громадськими організаціями громади. 

Керівництво і члени ГО «Простір Ідей» (голова Інна Коваленко) підтримували всі 

починання Маловисківської міської ради. Взяли участь в конкурсі міні-проектів 

«Майбутнє громади в наших руках», подавши і отримавши підтримку два проекти 

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

«Хутір козака Никодима». Крім того, представники ГО взяли участь практично у всіх 



семінарах, зібраннях та заходах, ініційованих і проведених керівництвом Маловисківської 

міської територіальної громади. 

 Тісна співпраця з членами ГО «Ветерани Маловисківщини» (голова Станіслав 

Пуцик) триває з дня заснування ГО. Ветерани постійні учасники заходів Маловисківської 

міської ради. Для підтримки організації для проведення її статутної діяльності з міського 

бюджету профінансовано 10 тис. грн. 

 Завдяки співпраці з ГО «Окрилена громада ВИСЬ»  (голова Ірина Кудря» протягом 

2021 року   ГО було підготовлено і віддруковано три номери бюлетеня «Міські Вісті» 

накладом 8,5 тис. екземплярів кожен, що дозволило донести актуальну інформацію про 

події та заходи в громаді до всіх її жителів. 

 Члени ГО «Маловисківська міська рада ветеранів АТО» (голова Роман Разілевич) 

брали участь у всіх заходах міської ради, тісно співпрацювали в питання патріотичного 

виховання молоді, залучалися до участі в інших заходах. 

Шановні  жителі   Маловисківської міської територіальної громади ! 
 Підсумовуючи результати 2021 року, можна зробити висновок, що жодна сфера 

життя в нашій громаді не залишилась поза моєю увагою, увагою депутатів міської ради, її 

виконавчого комітету, колективів закладів освіти та культури, комунальних підприємств 

та установ Маловисківської громади.  

 У звіті  проаналізовано   наші спільні здобутки за попередній рік . 

  Зазначу, що спроможність громади, її розвиток, комфортне та безпечне життя в ній 

залежать від нашої скоординованої та спільної роботи. Без сумніву, цього можна досягти 

виключно завдяки конструктивному діалогу між місцевою владою та жителями громади. 

 Успішна, сильна та розвинута   Маловисківська   міська  територіальна  громада – 

наша мета, що має об’єднувати всіх нас. 

 

 


