
 

 

 Паспорт Маловисківської міської ради 

 

I. Адміністративно-політична характеристика територіальної громади. 
  

1. Загальні відомості. 

 

Кількість населених 

пунктів що входять до 

складу міської ради 

Кількість населення Загальна площа 

території ради (км
2
) 

Кордони  

(з якими територіальними 

громадами межує) 

10 13168 231,8 З територіальними громадами 

не межує 

 

2. Відомості про населені пункти що входять до складу міської ради 

 

Назва населеного  

пункту 

Кількість  

населення 

Кількість дворів* Загальна  

площа 

населеного 

пункту 

(км
2
) 

Відстань 

до 

центру 

ради Всього 
з них 

виборців 
Всього з них жилих 

М.Мала Виска 10382 8676 4496 4451 1646,01 - 

С-ще Заповідне 192 102 102 87 25,8 9 

С.Краснопілка 359 228 293 279 201,2 7 

С-ще Вишневе 239 188 118 111 21,79 7 

С.Паліївка 949 769 544 513 277,52 8 

С.Веселе 29 22 30 29 12,4 15 

С.Первомайське 369 157 341 312 330,06 18 

С.Олександрівка 580 407 315 208 254,6 12 

С.Новомиколаївка 31 12 13 2 59,5 15 

С.Тарасівка 38 26 25 8 37,7 15 

* якщо до складу ради входять інші населені пункти 

 

3. Відомості про орган місцевого самоврядування. 

 

Поштова адреса ради Номер 

телефону/ 

факс 

Адреса електронної 

пошти 

Чисельність апарату ради, 

1ол.. 

Всього 

штатних 

одиниць 

Кількість 

наявних 

працюючих 

26200 Кіровоградська 

обл.., Маловисківський 

р-н., м.Мала Виска, 

вул.Спортивна,6 

(05258) 

5-14-54 

mviskarada@ukr.net 46 43 

 

 

 



 

 

4. Відомості про міського голову. 
 

Прізвище, ім’я 

по батькові  

Гульдас Юрій 

Леонідович 
Суб'єкт висування на 

посаду 

Політична партія  

«Наш край» 

Дата народження 23.04.1959 року Місце роботи до  

обрання на посаду 

Голова СФГ «Гульдас» 

Освіта  
(в т.ч. у галузі 

державного управління) 

вища Кількість скликань на 

посаді 

друге 

Партійність позапартійний Телефон 
службовий 

мобільний 

(05258) 5-14-54 

050 341 13 11 
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5. Відомості про секретаря міської ради. 

 

Прізвище, ім’я 

по батькові  

Постолюк Леся 

Анатоліївна 
Місце роботи до  

обрання на посаду 

Заступник міського 

голови 

Дата народження 28.04.1971 року Кількість скликань на 

посаді 

перше 

Освіта (в т.ч. у галузі 

державного управління) 

Вища – магістр 

державного управління 
Телефон 

службовий 

мобільний 

(05258) 5-15-95 

096 873 46 51 

Партійність позапартійна 

 

6. Відомості про заступників міського голови. 

 

Перший заступник міського голови 

Прізвище, ім’я 

по батькові  

Бакалінський Олександр 

Михайлович 
Місце роботи до  

обрання на посаду 

Інспектор-

землевпорядник 

Маловисківської міської 

ради 

Дата народження 20.11.1971 року Кількість скликань на 

посаді 

друге 

Освіта  
(в т.ч. у галузі 

державного управління) 

Базова вища Телефон 
службовий 

мобільний 

(05258) 5-18-37 

066 755 08 20 

Партійність позапартіний 

 

Заступники міського голови 

Прізвище, ім’я 

по батькові  

Жовтило Алла 

Василівна 
Місце роботи до  

обрання на посаду 

Начальник відділу 

ведення Державного 

реєстру виборців 

Маловисківської 

районної державної 

адміністрації 

Дата народження 17.02.1968 року Кількість скликань на 

посаді 

перше 

Освіта  
(в т.ч. у галузі 

державного управління) 

вища Телефон 
службовий 

мобільний 

(05258) 5-14-51 

095 162 89 07 

Партійність позапартійна 
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7. Відомості про структуру органу місцевого самоврядування. 
 

Назва структурного підрозділу Кількість працюючих, чол. 

Апарат міської ради 8 

Відділ фінансів та бухгалтерського обліку 7 

Відділ земельних відносин 4 

Відділ житлово-комунального господарства, 

будівництва,соціально-економічного розвитку, інвестицій 

та проектної діяльності 

 6 

Загальний відділ 7 

Служба у справах сім’ї та дітей 3 

Відділ державної реєстрації 2 

Відділ соціального захисту населення, праці та охорони 

здоров’я 

4 

Юридичний відділ 2 

Господарська група 3 

Всього 46 

 

8. Відомості про склад виконавчого комітету. 
 

Прізвище, ім'я, по батькові Посада та місце роботи 

Бакалінський Олександр Михайлович Перший заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Жовтило Алла Василівна Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

Линник Людмила Іванівна Керуючий справами виконавчого комітету 

Тупаленко Наталія Вікторівна Староста с.Первомайського 

Кашпуровський Олександр 

Миколайович 

Староста с.Олександрівка, Тарасівка та Новомиколаївка 

Шамка Людмила Валеріївна Староста с.Паліївка та Веселе 

Васильєв Сергій Анатолійович Інспектор загально відділу виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради 

Сливенко Віталій Анатолійович пенсіонер 

Авсейцев Віктор Петрович Директор СТОВ «Карат» 

Левченко Ольга Миколаївна Керівник Комунального некомерційного підприємства 

«Маловисківський центр первинної медико-санітарної 

допомоги»  

Білоног Володимир Геннадійович Головний архітектор Маловисківського району 

Сьомка Володимир Миколайович Пенсіонер 

Стегар Микола Васильович пенсіонер 

 

*(Крім міського голови та секретаря ради). 
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9. Відомості про депутатів ради. 

чол. 

Кількість депутатських мандатів всього  26 

Обрано депутатів всього 26 

з них: (перелік партій та кількість депутатів)  

«Наш край» 7 

«Солідарність» 6 

«Батьківщина» 3 

«Радикальна партія» 2 

«Опозиційний блок» 2 

«Аграрна партія» 3 

За освітою:   

Вища:  16 

Незакінчена вища:  - 

Середня-технічна:  7 

Середня-спеціальна:  3 

Середня:  - 

За віком:  - 

До 30 років:   - 

Від 30 до 60 років:  22 

Старше 60 років:  4 

За родом діяльності:  - 

Працівники промисловості, будівництва, транспорту, зв'язку  1 

Працівники агропромислового комплексу  8 

Працівники житлово-комунального господарства  2 

Працівники охорони здоров'я  1 

Працівники освіти, культури  2 

Працівники місцевих держадміністрацій  1 

Пенсіонерів  1 

Осіб, що не працюють  - 

Інші 10 

 

10. Відомості про постійні комісії ради. 

 

Назва постійної комісії Кількість 

депутатів, 

чол. 

Прізвище, ім'я, по 

батькові голови 

Від якої партії обрано 

Постійна комісія з питань пра 

людини, законності, депутатської 

діяльності і етики 

3 Ніколенко Олександр 

Васильович 

Блок Петра 

Порошенка 
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Постійна комісія з питань 

планування, фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку 

3 Прилуцький Микола 

Миколайович 

Батьківщина 

Постійна комісія з питань 

промисловості, підприємництва, 

транспорту, зв»язку та сфери 

послуг 

3 Селянко Валентин 

Павлович 

Блок Петра 

Порошенка 

Постійна комісія з питань 

житлово-комунального 

господарства та комунальної 

власності 

3 Бровченко Олександр 

Дмитрович 

Блок Петра 

Порошенка 

Постійна комісія з питань 

містобудування, будівництва, 

земельних відносин та охорони 

природи 

5 Кирстя Олексій 

Леонідович 

Аграрна партія 

Постійна комісія з питань освіти, 

культури, молоді, фізкультури та 

спорту 

3 Артишко Валерій 

Володимирович 

Радикальна партія 

Постійна комісія з питань охорони 

здоров»я та соціального захисту 

населення 

3 Жигалов Тарас 

Миколайович 

Радикальна партія 

 

11. Відомості про фракції та депутатські групи ради. 

 

Назва депутатської фракції/групи Кількість 

депутатів, чол. 

Прізвище, ім'я, по батькові  

уповноваженого представника 

- - - 

 

12. Відомості про органи самоорганізації населення. 

 

 

Всього, 

чол. 

з них: 

будинкові комітети/ 

кількість членів 

вуличні комітети/ 

кількість членів 

квартальні 

комітети/ 

кількість членів 

Інші (передбачені 

відповідним 

Законом України) 

- - - - - 
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II. Економічна характеристика територіальної громади. 
 

13. Відомості про загальну характеристику земельного фонду. 

 

Структура земель Площа, га Відсотків до 

загальної         

площі 

Всього земель 23183,15 100 

у тому числі:   

землі сільськогосподарського призначення 19894,57 85,81 

землі житлової та громадської забудови 269,2885 1,16 

землі лісогосподарського призначення 1381,29 5,96 

землі водного фонду 292,7 1,26 

землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення 

1119,35 4,83 

інші 225,9515 0,98 

 

14. Відомості про бюджет органу місцевого самоврядування. 

а) Доходи: 

тис. грн. 

ДОХОДИ Затверджено 

на 2019 рік 

%  

виконання 

Затверджено 

на 2020  рік 

Загальний фонд (без субвенцій з державного 

бюджету, крім освітніх та медичних) 

84065,2 102,6 82239,2 

у  тому числі:    

Власні і  закріплені  доходи 55439,3 105,5 55432,0 

з них:    

Податок та збір на доходи фізичних осіб 544,4 100 2373,4 

Внутрішні податки на товари та послуги - - - 

Місцеві податки - - - 

Неподаткові надходження - - - 

Базова дотація  544,4 100 2373,4 

Реверсна дотація  - - - 

Стабілізаційна дотація - - - 

Субвенція з державного бюджету  на освіту та  28625,9 100 26807,2 
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охорону здоров'я 

у тому числі:    

освітня 19569,8 100 24382,6 

медична 9056,1 100 2424,6 

Інші субвенції (крім освітніх та медичних) 2977,4 100 265,1 

РАЗОМ загальний фонд 90457,7 103,3 87108,0 

    

Спеціальний фонд (без субвенцій з державного  

бюджету) 

2467,1 147,4 3930,2 

у  тому числі:    

Інші податки та збори  22,0 110,9 24,4 

Власні  надходження 2402,6 148,3 3875,8 

Інші неподаткові надходження 42,5 116,4 30,0 

Доходи від операці з капіталом - - - 

Субвенції з державного бюджету - - - 

у  тому числі:    

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок 

залишку коштів освітньої субвенції 

- - - 

РАЗОМ спеціальний фонд 2467,1  3930,2 

Усього доходи І (без субвенцій) 61321,5  63965,9 

Усього доходи ІІ (із субвенціями) 92924,8  91038,2 

 

б) Видатки: 

тис. грн. 

ВИДАТКИ Затверджено 

на 2019 рік 

% виконання Затверджено 

на 2020  рік 

Загальний фонд (без субвенцій з державного 

бюджету, крім освітніх та медичних) 

88416,5 96,8 84710,0 

Державне управління 10442,7 98,2 12227,2 

Освіта 52911,8 96,3 54357,7 

у  тому числі  за  рахунок субвенції з державного 

бюджету  на освіту 

20385,3 96,3 54357,7 

Охорона здоров'я 9492,1 99,1 2906,6 
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у  тому числі  за  рахунок субвенції з державного 

бюджету  на  охорону здоров'я 

9056,1 100 2424,6 

Соціальний  захист та соціальне забезпечення 3587,5 91,0 4414,9 

Культура і мистецтво 1881,2 98,3 2066,5 

Фізична культура і спорт 355,9 79,0 333,2 

Будівництво - - - 

Сільське  господарство - - - 

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю 2410,2 98 392,0 

Видатки, не віднесені до основних груп 7335,1 98,8 8011,9 

Видатки за  рахунок субвенцій  з державного 

бюджету 

- - - 

у  тому числі на: - - - 

РАЗОМ загальний фонд 88416,5 96,8 84710,0 

    

Спеціальний фонд (без субвенцій з державного 

бюджету) 

7201,4 74,4 2398,0 

у  тому числі:    

Державне управління 88,8 83 7,9 

Освіта 2064,2 44 91,8 

Культура і мистецтво 22,4 100 - 

Фізична культура і спорт - - - 

Будівництво - - - 

Інші послуги пов»язані з економічною діяльністю 4336,7 86 2298,3 

Видатки, не віднесені до основних груп 689,3 90,4 - 

Видатки за  рахунок субвенції з державного 

бюджету 

2207,3 100 - 

у  тому числі:    

Виконання інвестиційних проектів в рамках 

формування інфраструктури ОТГ 

1957,3 100 - 

Здійснення заходів щодо соціально- економічного 

розвитку окремих територій 

250,0 100 - 

РАЗОМ спеціальний фонд 9408,7 77 2398,0 
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Усього видатки І (без субвенцій, крім освітніх та 

медичних) 

95617,9  87108,0 

Усього видатки  ІІ  
(із субвенціями) 

97825,2  87108,0 

 

 

15. Відомості про питому вагу міста в економіці області. 
(лише міста обласного значення) 

 

Питома вага міста в економіці 

області за обсягом: 

% 

реалізованої промислової продукції - 

продукції сільського господарства - 

виконаних будівельних робіт - 

капітальних інвестицій - 

експорту товарів/послуг - 

імпорту товарів/послуг - 

доходів місцевих бюджетів - 

роздрібного товарообороту - 

 

16. Відомості про обсяг залучених інвестицій. 

млн.грн 

Обсяг залучених інвестицій:  2019 рік 

  7,2 

 

17. Відомості про промисловість міста. 
 

Кількість суб'єктів ЄДРПОУ - 

Загальна кількість підприємств основного кола  - 

Галузева структура промисловості Питома вага, % 

Промисловість - 

Добувна промисловість - 

Переробна промисловість - 

з неї: виробництво харчових продуктів та напоїв - 

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри виробів зі шкіри 

та інших матеріалів 

- 

Виготовлення  виробів з   деревини, виробництво  паперу та 

поліграфічна діяльність 

- 

Виробництв хімічних речовин  і хімічної продукції - 
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Виробництво  основних фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів 

- 

Виробництво гумових  і пластмасових  виробів, іншої  неметалевої  

мінеральної продукції 

- 

Металургійне  виробництво  та виробництво  готових  металевих  

виробів, оброблення металу 

- 

Машинобудування, крім ремонту  і монтажу машин і устаткування - 

Постачання електроенергії, газу, пари  та  кондиційного повітря - 

Водопостачання, каналізація, поводження з відходами  - 

 

18. Відомості про основні підприємства розташовані на території ради. 

 

Назва підприємства Форма власності Спеціалізація 

Комунальне підприємство 

«Мала Виска Водоканал» 

Комунальна Надання послуг з 

централізованого 

водопостачання та 

водовідведення, вивіз ТПВ 

ФУ «Гульдас» Приватна Вирощування с/г продукції 

ТОВ «Карат» Приватна Вирощування с/г продукції, 

рослинництво, тваринництво 

ПП «Семчишин» Приватна Деревообробна промисловість 

СТОВ Агрофірма «Маяк» Приватна Вирощування с/г продукції, 

рослинництво, тваринництво 

ФГ «Красляни» Приватна Вирощування с/г продукції 

ФГ «Прилуцький» Приватна Вирощування с/г продукції 

ТОВ «ХЮРРЕМ» Приватна Виробництво продукції 

борошномельно-круп»яної 

промисловості. 

 

 

 

III. Соціальна характеристика територіальної громади. 

 
19. Відомості про демографічну ситуацію. 

чол. 

 Загальна  

чисельність населення 

Кількість 

народжених 

Кількість 

померлих 

Природний приріст 

(скорочення) (+/-) 

2018 рік 13 354 186 472 -286 

2018 рік 13 168 134  387 -253 
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20. Відомості про населення територіальної громади.  

чол. 

Всього населення: 13168 міграція населення: 
вибулих 

229 

з них: дітей дошкільного віку 676 прибулих 181 

дітей шкільного віку 1519 Всього працездатне населення 7106 

пенсіонерів 3867 Всього непрацездатного населення 6062 

працездатних громадян 7106 Всього зайнятого населення 5429 

  Всього безробітних 465 

 

21. Відомості про освіту. 

 

Всього навчальних закладів 8 Всього дітей та учнів, чол.:  

з них:  з них: дошкільних навчальних закладах 399 

дошкільних навчальних закладів 2 загальноосвітніх навчальних закладів 1366 

загальноосвітніх навчальних закладів 5 з них: кількість учнів 1- 4 класів 619 

позашкільних навчальних закладів 1 кількість учнів 5-9 класів 569 

школи - інтернати 1(обл.

.підп.

) 

кількість учнів 10-11 класів 178 

професійно-технічних навчальних закладів 1(обл.

.підп) 

професійно-технічних навчальних закладів 437(о

бл. 

підп..) 

вищих навчальних закладів - вищих навчальних закладів - 

дитячо-юнацька спортивна школа -   

 

 

 

22. Відомості про охорону здоров'я. 
 

Всього лікувально-профілактичних 

закладів 

 амбулаторій - 

з них: - фельдшерсько-акушерських пунктів - 

диспансерів - аптек - 

лікарень - з них: - 

госпіталів - комунальних 1 

поліклінік - приватних - 

 

23. Відомості про заклади культури. 

 

Всього закладів культури 10 кінотеатрів - 

з них:  Навчальних закладів 1 
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театрів - з них: - 

філармоній  музичні школи - 

бібліотек 4 школи мистецтв 1 

будинків культури 5 художні школи - 

музеїв -   

 

24. Відомості про оздоровчі заклади, розвиток спорту та фізичної культури. 

 

Всього спортивних об'єктів 24 Кількість оздоровчих закладів - 

з них:  з них: дитячих - 

стадіонів 1 в тому числі заміських - 

спортивних зал - санаторіїв та санаторіїв-профілакторіїв - 

спортивних майданчиків 23 бальнеологічні та грязелікарні - 

плавальних басейнів - будинки відпочинку - 

спортивних баз - бази та інші заклади відпочинку - 

 

IV. Інфраструктурна характеристика територіальної громади. 
 

25. Відомості про відстань центру територіальної громади: 

 

до обласного центру: км до центру сусідніх громад км 

автодорогами 65 автодорогами 44 

залізницею 153 залізницею - 

до найближчої залізничної станції 1,3 відстань до населених пунктів ради  

до районного центру - з них дороги з твердим покриттям  

автодорогами - відстань до м. Київ  

залізницею - автодорогами 275 

  залізницею 360 

 

26. Відомості про регулярне транспортне сполучення. 
 

Автомобільним транспортом Кількість 

рейсів на 

добу/тиждень 

Залізничним транспортом Кількість 

рейсів на 

добу/тиждень 

з обласним центром 8 рейсів на добу  з обласним центром - 

з центрами сусідніх громад - з центрами сусідніх громад - 

 

27. Відомості про розмежування земель та наявність містобудівної документації. 
 

 Відомості про дату затвердження 

документації або стадію  

розроблення проекту 

Орієнтовна вартість розроблення  

документації (тис. грн.) 

Відомості про встановлення меж Документація не розробляється 700,0  



14 

 

населених пунктів 

Відомості про розроблення схеми 

планування території ради 

Відсутні  500,0  

Відомості про розроблення 

генерального плану населених 

пунктів ради 

Виготовлення генерального плану 

м.Мала Виска  на  завершальній 

стадії. Інші населені пункти ОТГ 

потребують виготовлення планів 

1000,0  

Відомості про розроблення 

детального плану території 

Документація не розробляється -  

 

28. Відомості про участь у інвестиційних проектах, короткий опис проектів. 

 

Відомості про участь у проектах Короткий опис проектів та результати участі 

В рамках реалізації проектів 

міжнародної технічної допомоги  

Маловисківська міська об’єднана 

територіальна громада   приймає 

участь    у проекті  DOBRE 

(Децентралізація приносить кращі 

результати та ефективність). 

отримано грант  по проекту  «Закупівля  планшетних ПК  з 

метою  проведення опитування  громадян якості послуг»  на суму 

17,3 тис. грн.; 

в компоненті підтримка  стратегічних   пріоритетів 

реалізовано проект « Арт-платформа – створення культурного та 

комунікаційного простору « на суму 457,3  тис. грн., в рамках 

якого придбано фестивальну сцену, одяг сцени та світлове 

обладнання; 

           в компоненті «Удосконалення послуги водопостачання »   

реалізовано проект  Маловисківської  ОТГ  «Питна вода - понад 

усе» на суму 1069,2  тис. грн.  в рамках якого  отримано  насоси 

виробництва Італії   в кількості 16 шт. на суму 447,0 тис.грн. та станції 

автоматичного управління виробництва України в кількості 13 шт. на 

суму 622,2 тис.грн.;  
в  компоненті  місцевого економічного розвитку  

підготовлено та подано на  погодження  проект «Туристичний 

кластер «Маєток  поміщиків Кудашевих » - інновація економічного 

розвитку  Маловисківської ОТГ»  на суму  737,8 тис. грн.. Даний 

проект погоджено  керівництвом Програми  і знаходиться на стадії 

реалізації., частково отримано  обладнання  на суму  75,0 тис. грн..; 

 

В рамках проекту  «Мери  за  

економічне зростання»    

    В рамках проекту  «Мери  за  економічне зростання»  

підготовлено План місцевого економічного  розвитку  з додатками.  

Версія на українській та англійській мові , який погоджено 

Європейським світовим банком 

  

 

29. Відомості про основні проблеми території.  

 

Зміст проблемного питання Пропозиції щодо шляхів вирішення проблемних питань 

Відсутність на території громади 

бюджетоутворюючих підприємств 

Залучення інвесторів з метою відкриття  на території 

громади підприємств  та створення нових робочих місць. 

Неналежне  перерахуванняі  коштів 

податку  на доходи  фізичних осіб до 

бюджету Маловисківської ОТГ від 

установ та організацій 

Здійснювати перерахування податку згідно з вимогами  

чинного законодавства 
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Будівництво очисних споруд. Вирішення 

даного питання дасть можливість  

створити  належні  санітарно-побутові 

умов для жителів міста  та поліпшення 

санітарно – епідеміологічного стану 

довкілля, очищення стоків, 

що скидаються в річку Вись. 

Залучення додаткових  коштів , в тому числі кошти 

державної субвенції , та залучення коштів  фонду охорони 

навколишнього природного середовища. 

Проведення капітального ремонту 

фасадів будівлі Маловисківського ЗОШ 

№3 І-ІІІ ст., з метою  утеплення будівлі. 

Основним  завданням реалізації даного 

проекту  є  збереження здоров’я дітей  та 

створення належних санітарно – 

гігієнічних  умов для  проведення 

навчально-виховного процесу,  

впровадження заходів енергозбереження,  

так як заклад визначено опорною 

школою, то реалізація даного проекту 

поліпшить  умови здобуття освіти учнів, 

які проживають на всій території різних 

населених пунктів Маловисківської ОТГ. 

Залучення додаткових  коштів , в тому числі кошти 

державної субвенції . 

Проведення реконструкції водопровідної 

мережі м.Мала Виска , селищі 

Заповідному  та Вишневому. 

Залучення додаткових  коштів , в тому числі кошти 

державної субвенції . 

 

 
 
 


