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ВСТУП 

 
Програма соціального і економічного розвитку Маловисківської міської територіальної     

громади   на 2022 рік   та прогнозу до 2026 року (далі – Програма) є основним комплексним 

програмним документом і розроблена відповідно до повноважень, визначених Законом України 

"Про місцевесамоврядування в Україні», з урахуванням:  

- Цілей Сталого Розвитку: Україна; 

- постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2020 № 534 "Прозатвердження 

Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, 

спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2, на 2020-2022 роки";  

- постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. № 671 "Про схвалення 

Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки";  

- Індексу конкурентоспроможності міст; 

- Стратегії розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки та Плану заходів на 

2021-2023 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки, 

затверджених рішенням обласної ради від 12 березня 2020 р. № 743; 

- аналізу стану соціально-економічного розвитку громади за 2020-2021 роки  із 

використанням  відомчої звітності тощо; 

- пропозицій виконавчих органів міської ради та інших зацікавлених сторін. 

Методологічною основою для розробки Програми є: 

- Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 

соціального розвитку України"; 

- постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 621 "Про розроблення 

прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проєкту 

державного бюджету" (із змінами). 

 Враховуючи основні тенденції економічного і соціального розвитку громади  у 2021 році, найбільш 

проблемні аспекти (у т.ч. викликані негативними наслідками, спричиненими виникненням і поширенням 

пандемії COVID-19), Програмою окреслені цілі, основні завдання та заходи економічного, соціального та 

культурного розвитку громади на короткостроковий період. 

Основними завданнями, на яких базується реалізація Програми, є розвиток конкурентоспроможної 

громади привабливої для інвестицій та зручної для бізнесу, покращення інфраструктури, сприяння 

створенню умов для якісного, комфортного та безпечного життя її мешканців незалежно  від соціального 

походження, національної або расової приналежності, віку та статті..  

Складовими частинами Програми соціального і економічного  розвитку  Маловисківської міської 

територіальної громади на 2022 рік є завдання інших міських цільових програм, що спрямовані на 

вирішення нагальних проблем громади. 

Фінансування передбачених Програмою заходів здійснюватиметься за рахунок коштів міського, 

обласного та державного бюджетів, міжнародних фінансових організацій, інвесторів, суб’єктів 

господарювання та інших джерел не заборонених чинним законодавством України. 

Підготовка проєкту Програми здійснювалася з врахуванням пропозицій структурних підрозділів 

виконавчих органів міської ради, постійних комісій міської ради, підприємств, організацій та установ усіх 

форм власності. 

У разі необхідності, до Програми можуть бути внесені доповнення та коригування. Зміни та 

доповнення до Програми затверджуються міською радою..  
Маловисківська міська рада   здійснює поточне управління і оперативний контроль ходу реалізації 

програмних заходів та щорічно звітує перед міською радою про її виконання    двічі на рік. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РОЗДІЛ І. Аналіз ситуації соціально-економічного розвитку Маловисківської міської 

територіальної громади за 2021 рік.  
 

Однією із базових галузей економіки громади є сільське господарство.  Кіровоградська  

область посідає 12 місце серед регіонів України за обсягом виробництва валової продукції 

сільського господарства, її питома вага – 4,1%.  

Кіровоградщина є одним із найбільш потужних агропромислових регіонів України,  в 

тому числі   і Маловисківська  міська територіальна громада.  

Земельний фонд Маловисківської міської  територіальної громади налічує 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. 

 

    Інформація про надходження до міського бюджету від   найбільших  

бюджетоутворюючих сільськогосподарських  підприємств громади 

                                                                                                                                            таб.1 

 

№

 

з/

п 

Назва підприємства Виробнича спеціалізація Сплачено до 

місцевого 

бюджету  

станом  на  

01.11.2021р.(т

ис.грн) 

1 
30862736  

ТОВ «КАРАТ» 

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

соняшник,соя,ріпак) 

4623,4 

2 
30825207 

СТОВ «Славутич» 

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

соняшник,соя,ріпак) 

1242,1 

3 
30385136 

СТОВ «Агро-Віта» 

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

соняшник,соя,ріпак) 

1745,6 

4 
23092789 

ФГ «Красляни» 

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

соняшник,соя,ріпак) 

673,8 

5 
33418263 

ФГ «Прилуцький» 

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

соняшник,соя,ріпак) 

1047,8 

6 
23092803 

СФГ «Гульдас» 

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

соняшник,соя,ріпак) 

1427,6 

7 
37153898 

ТОВ «Агро- Прім» 

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

соняшник,соя,ріпак) 

901,9 

8 

30746534 

СТОВ «Агрофірма 

«Паліївська» 

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

соняшник,соя,ріпак) 

303,6 

9 

31972820  

СТОВ Агрофірма 

«Маяк» 

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

соняшник,соя,ріпак) 

44,6 

                                                                                                                              

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

https://mviskarada.gov.ua/entrepreneurship розміщено   інформація щодо   баз даних грантодавців, 

перелік програм та конкурсів, а також програми державної підтримки сільського господарства.  

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 107 «Про затвердження 

Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку 

тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції» (зі змінами) для отримання дотації за 

бджолосім’ї Маловисківською міською радою в  2021 році  проведено реєстрацію  власників пасік. 
 

https://mviskarada.gov.ua/entrepreneurship


 
 
Інформація  про отримання  державної підтримки   для отримання  дотації за  бджолосім’ї 

табл.2 
 

 2020 рік 2021 рік Збільшено/зменшено 
Кількість бджолосімей 2178 5977 + 3799 
Кількість пасічників  47 99 + 52 
Отримано  дотації (тис. 
грн.) 

429,6 1 195,4 + 765,8 

 
Розглянувши інформацію щодо отримання  державної підтримки   при отриманні  дотації   маємо  

тенденцію щодо  збільшення  кількості пасічників  в порівнянні з 2020 роком на 52 особи, збільшення 

кількості бджолосімей на території громади  у порівнянні з 2020 роком  на 3799,  та    отримано державної 

підтримки з державного бюджету  на 765,8 тис. грн  більше ніж у 2020 році. 

  Для залучення інвестицій у розвиток громади  міська влада розширює напрямки пошуку 

потенційних інвесторів, створює належні передумови для розвитку нашої  території. Свідченням того 

являються проведені  заходи щодо виготовлення містобудівної документації, зокрема   замовлено в 

інституті «Дніпромісто» виготовлення генерального плану міста Мала Виска.   Інститутом    виготовлено 

генплан,  проведено громадське обговорення, на  даний час здійснюється проходження СЕО.  

З урахуванням наявного в громаді потенціалу та з метою залучення інвестицій, розроблено та 

постійно оновлюються інвестиційні пропозиції та інвестиційний паспорт  Маловисківської  міської ради, які 

розміщено на офіційному веб-сайті міської ради  за посиланням: 

https://mviskarada.gov.ua/transparent/documents та   на   Центральноукраїнському інвестиційному 

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

З метою неухильного дотримання норм та принципів, визначених відповідними чинними 

нормативно-правовими актами, Маловисківською міською радою та її виконавчим комітетом 

здійснюється реалізація державної регуляторної політики.  

За період з січня по вересень 2021 року   Маловисківською міською радою було 

прийнято 2 регуляторних акти. Дані регуляторні акти підготовлені  у відповідності та з 

дотримання законодавства про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності. Юридичним відділом, відділом соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

проектної діяльності постійно здійснюється контроль за реалізацією регуляторної політики, 

проводиться моніторинг оприлюднення проєктів регуляторних актів, оновлення інформаційної 

та нормативної-правової бази на офіційному сайті міської ради. Також, відповідно до постанови 

КМУ від 21.10.2015 № 835, оприлюднюється та регулярно оновлюється інформація стосовно 

плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів, переліків чинних регуляторних актів 

міської ради та виконавчого комітету  на офіційному сайті Маловисківської міської ради.  

За даними Новоукраїнського управління ГУ ДПС у Кіровоградській області на території 

Маловисківської міської територіальної громади  здійснює господарську діяльність 4 малих 

підприємства, 147 підприємств роздрібної торгівлі, задіяно 356 юридичних та фізичних осіб 

підприємців. Працює 14 закладів ресторанного господарства, 13 аптек, 29 підприємств побуту, 

54 юридичні особи,які мають основний вид діяльності сільське господарство та  895 

одноосібників. Здійснюють роздрібну торгівлю високооктановими, низько октановими, 

дизельним пальним, скрапленим газом   2-АЗС та 1 АГЗП.  
За період з січня по вересень 2021 року надійшло до міського бюджету від суб’єктів 

малого підприємництва – 5078,2 тис. грн, в тому числі від юридичних осіб – 254,1 тис. грн, від 

фізичних осіб-підприємців – 4824,1 тис. грн.  

 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.  

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

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

сайту міської ради розміщено та постійно оновлюється перелік актуальних нормативних 

документів,державних, галузевих та цільових і місцевих програм. 

  Проводилася інформаційно - роз’яснювальна робота серед суб’єктів малого бізнесу  про 

можливості отримання фінансової підтримки через Регіональний фонд підтримки 

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


підприємництва в області. Також наголошено про важливість співпраці із регіональним фондом 

підтримки підприємництва, стимулювання розвитку малого бізнесу, шляхом надання 

фінансово-кредитної підтримки.    На офіційному  сайті міської ради розміщувалася інформація 

щодо  кредитної Програми 5-7-9.  У першому півріччі    дві особи  скористалися даною 

кредитною програмою та отримали кредити на обладнання до с/г техніки на суму 483,8 тис.грн. 

З метою популяризації та підвищення іміджу підприємництва в 2021 році міською радою 

організовано та проведено конкурс на найкраще новорічне оформлення вітрин та будівель 

підприємницької діяльності, в якому брали участь суб’єкти господарювання, визначено 

переможців та проведено нагородження .    

На території Маловисківської ТГ функціонує в 2021 році 8 закладів дошкільної освіти в 

яких виховуються 426 дітей. В закладах дошкільної освіти створено 396 місць, тому на 100 

місць припадає 107 дітей. Черги в заклади дошкільної освіти немає. Охоплення дітей від 3 до 6 

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

складає 100%.  

В закладі дошкільної освіти «Ромашка» працює додаткова група з короткотривалим 

перебуванням для 15 дітей 5-річного віку. В закладах дошкільної освіти «Ромашка» та 

«Веселка» створено інклюзивні групи та організовано інклюзивне навчання для 2-х дітей з 

особливими освітніми потребами. 

На території Маловисківської ТГ в 2021 році функціонує 6 закладів загальної середньої 

освіти та 3 філії, в яких здобувають освіту 1651 учнів у 103 класах (середня наповнюваність 

класів – 16,0). Згідно рішення Маловисківської міської ради від 27.04.2021 р. №498 до 31 

серпня 2021 року припиняється юридична особа 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 понижується ступінь Комунального закладу 

«Мануйлівський ліцей-заклад дошкільної освіти» Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області та перейменовується на Комунальний заклад «Мануйлівська гімназія-

заклад дошкільної освіти» Маловисківської міської ради Кіровоградської області. В результаті 

оптимізації мережі, станом на 01.09.2021 р. буде функціонувати 5 закладів загальної середньої 

освіти та 3 філії, в яких здобуватимуть освіту 1573 учні у 91 класі (середня наповнюваність 

класів – 17,3). Всі заклади освіти з українською мовою навчання. Освітній процес забезпечують 

210 вчителів.  

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 . Опорна школа має 4 шкільні автобуси, які підвозять 209 

учнів та 15 вчителів. Ще 2 шкільні автобуси (КЗ «Мануйлівський ліцей-заклад дошкільної 

олсвіти» та КЗ «Лозуватська гімназія») підвозять 125 учнів та 17 вчителів. Всі заклади освіти 

обладнані пандусами та кнопками виклику, забезпечено безперешкодний доступ до першого 

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

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

дітьми з особливими освітніми потребами. 

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

на території Маловисківської  ТГ на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти 

забезпечено шляхом проведення комунальною установою «Інклюзивно-ресурсний центр» 

Маловисківської міської ради Кіровоградської області комплексної психолого-педагогічної 

допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження та інших заходів, 

передбачених чинним законодавством України. В 2021 році в закладах загальної середньої 

освіти Маловисківської міської ради організовано інклюзивне навчання для 21 учня та 

індивідуальне (за станом здоров’я) – для 14 учнів. 



В закладах освіти 69 учнів з малозабезпечених сімей. 46 дітей-сиріт, 27 учнів з 

інвалідністю, 9 учнів з числа внутрішньо переміщених осіб, 42 учні – дітей учасників бойових 

дій. В КЗ «Маловисківський ліцей імені Г. М. Перебийноса» та Маловисківській ЗШ №4 І-ІІІ 

ступенів організовано роботу 5 груп продовженого дня для 135 дітей 1-4-х класів. Діти 

забезпечені гарячим харчуванням. У ЗЗСО ціна харчування становить 12,5 грн. для здобувачів 

освіти 1-4 класів та дітей пільгових категорій. Організоване харчування учнів 5-11 класів, за 

кошти батьків (вартість харчування складає 15-18 грн.). 981 учнів користується гарячим 

харчуванням, з них 838 – 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). 

Заклади загальної середньої освіти мають 14 інтерактивних комплексів, 8 комплектів – 

екран плюс мультимедійний проектор, 35 принтерів, 149 персональних комп’ютерів 

(підключено до мережі інтернет – 98), 17 ноутбуків, 4 планшети. Середня кількість учнів на 1 

комп’ютер – 7,8. В закладах обладнано 2 кабінети математики, 2 кабінети хімії, 1 кабінет 

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

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

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 учнів закладів загальної середньої освіти стали призерами Всеукраїнських учнівських 

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

На базі Маловисківського ДЮЦ «Вись» функціонує гурток туристичного напрямку. У 

закладах освіти Маловисківської ТГ було організовано роботу щодо проведення Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). Проведено шкільний етап та І 

(міський) етап гри «Джура» для середньої та старшої вікової групи з 5-7 травня 2021 року у 

формі трьохденного таборування. Переможцями І (міського) етапу став рій «Сини козацького 

роду», які представляли Маловисківську ТГ у ІІ (обласному) етапі гри «Джура» на дистанційній 

основі. Обласні змагання проводились у 5 етапів, а саме: інтелектуальна гра-вікторина «Відун»; 

змагання з надання першої долікарської допомоги «Рятівник»; змагання «Розбирання та 

складання АК»; змагання «Фізична підготовка»; конкурс «Впоряд». 

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

У закладі функціонує 18 гуртків, де навчаються 500 учнів. Продовжується вдосконалення 

спортивної бази, оснащених відповідним спортивним обладнанням для належної організації 

навчально-виховного процесу. 

Проводиться робота, спрямована на створення належних умов для розвитку масової 

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

спортивні змагання, проведено роботи по підтримці належного стану сучасних місць для 

глядачів. У приміщенні адміністративної будівлі спортивного комплексу «Колос» на першому 

поверсі функціонують душові кабінки, внутрішній туалет. На належному рівні утримуються 

спортивний майданчик у міському парку для занять фізичною культурою, футбольне поле з 

штучним покриттям, спортивні споруди дитячих ігрових майданчиків та комунальних закладів 

освіти.  

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

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

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

якому розташовані спортивні споруди визначено як локація де проводитимуться заходи у 

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

реалізації соціального проекту визначено відповідальну особу та координатора. Для пропаганди 

здорового способу життя, активної життєвої позиції, оздоровчої рухової активності та 

популяризації соціального проекту залучаються фахівці в сфері фізичної культури і спорту. В 

Маловисківській ТГ проводяться спортивно-масові заходи з популяризації здорового способу 

життя та культури здоров’я серед молоді. 

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

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

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

інвалідністю до оздоровчої рухової активності у місцях масового відпочинку, залучення 



фахівців у сфері фізичної культури і спорту, провідних спортсменів до організації занять з 

оздоровчої рухової активності та змістового дозвілля громадян. 

В Маловисківській ТГ проводяться спортивно-масові заходи з популяризації здорового 

способу життя та культури здоров’я серед молоді: міський етап Всеукраїнського фізкультурно-

оздоровчого заходу «Мама, тато, я – спортивна сім’я», Кубок Маловисківської ТГ з міні-

футболу за правилами футзалу, змагання з волейболу серед закладів загальної середньої освіти, 

проведення міських та участь у обласних змаганнях в рамках «Гімназіади» серед учнів закладів 

освіти у 2021 році. Також мешканці громади беруть активну участь у обласних спортивних 

іграх серед команд територіальних громад та міст області у 2021 році – обласний етап 

Всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого заходу «Мама, тато, я – спортивна сім’я», де наша 

команда посіла 7 місце в загальному заліку та 1 місце в особистісному заліку в змаганні 

«Снайпер». 13 квітня на території Соколівської ТГ відбулись змагання з шахів та шашок у 

рамках обласних спортивних ігор серед команд територіальних громад та міст області у 2021 

році. Зокрема, у шахах серед жінок в особистісному заліку ІІ місце посіла Гагаріна Альона. 18 

квітня на території Долинської ТГ проходили обласні зональні змагання з міні-футболу серед 

дорослих. Нашу громаду представляла футбольна команда «ВИСЬ», яка посіла ІІІ місце. 24 

квітня в м. Кропивницькому, на стадіоні "Зірка", проходили обласні спортивні ігри з легкої 

атлетики, серед територіальних громад та міст Кіровоградської області. Змагання зібрали 160 

учасників з 14 команд. Команда Маловисківської ТГ посіла перше 1 місце і стала переможцем 

серед міських територіальних громад. Переможцями стали вихованці тренера Олександра 

Шостака. 

Стабільно триває розвиток мережі спортивних гуртків, модернізація спортивних 

приміщень та споруд закладів освіти, встановлення спортивних майданчиків та споруд закладів 

освіти. Постійно забезпечується проведення спортивно-масових заходів, підвезення 

спортсменів до місць проведення змагань, створення здоров’язберігаючого освітнього 

середовища, створення умов для забезпечення змістовного дозвілля учнівської молоді, 

підвищення ефективності роботи з попередження правопорушень та злочинності серед 

учнівської молоді, формування здорового способу життя молоді. Основними видами спорту в 

місті  є: дзюдо, легка атлетика, волейбол, футбол, бокс, настільний теніс. В школах проводяться 

дні здоров’я, Олімпійський урок, Олімпійський тиждень, тиждень фізичної культури і спорту. В 

позаурочний час проводиться гурткова та позакласна робота з учнями. 

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. 

Відділ освіти, молоді та спорту забезпечує умови для впровадження фізичного 

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

рухової активності на місяць, діяльність системи контролю за станом фізичного розвитку та 

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

гуртків у закладах загальної середньої освіти міської ради. 

Із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту 

прав осіб, які постраждали від такого насильства та проведення інформаційно-просвітницьких 

заходів з батьками та дітьми з питань запобігання та протидії домашньому насильству в ЗЗСО 

проводяться такі заходи: 

Інформаційно – просвітницькі заходи: 

-Виховна година «Сімейні радощі та прикрощі»; 

-Запобігання й протидія домашньому насильству; 

-Виховні години з питань пропаганди здорового способу життя серед дітей та молоді. 

Тренінги: 

-Що робити, коли тебе ображають дорослі?; 

-Як уникнути насилля в сім’ї?; 

-Скажемо насиллю – НІ!; 

-Саморуйнівна поведінка учнівської молоді: перші ознаки загрози; 

-Булінг. 

Семінари: 



-Взаємодія сім’ї і школи – запорука успішного навчання і виховання. Єдині вимоги у 

вихованні; 

-Європейський день боротьби з торгівлею людьми; 

-Конвенція ООН «Про права дитини» ; 

-Повага до людської гідності дитини; 

-Насильство в сім’ї як соціальна проблема; 

-Права дитини; 

-Лекція «Насильство в сім’ї» Зустріч з начальником сектору превенції Маловисківського 

відділу поліції ГУНП у Кіровоградській області. 

Практичні заняття: 

-Робота з матеріалами з питань рівних прав  та можливостей чоловіків та жінок, 

попередження насильства в сім’ї та запобігання торгівлі людьми.   

Комунальне некомерційне  підприємство  «Маловисківська лікарня» надає медичну 

допомогу населенню на  165 ліжок з поліклінікою на 349 відвідувань в день. Забезпеченість 

ліжками в цілому складає  - 40,1%.  

Працює 323 особи, з них 50 лікарів та 130 середніх медичних працівників. 

Щодо загальних показників захворюваності і поширеності залишаються високими  

показники серед дорослого населення. Станом на 1 липня 2021 року по причинах смертей на 

першому місці знаходяться хвороби системи кровообігу (серцево-судинні захворювання), а це 

становить - 58,6%, хвороби органів дихання займають - 15,5%, онкозахворювання - 12,6%, 

травми та отруєння - 1,7%.  На 100,0 тис. населення смертність від серцево-судинних 

захворювань - 486,3 (2020 рік – 490,5), захворювання органів дихання -                 128,9 (2020 рік 

11,9), онкозахворювання - 104,6 (2020 рік - 116,7), травм та отруєнь - 14,6 (2020 рік - 54,8). 

Питома вага злоякісних новоутворень виявлених вперше (ІІІ – ІV стадія) складає відповідно 

6,5% - 14,7%. 

З метою раннього виявлення туберкульозу забезпечено флюорографічне обстеження 

населення, що на 1,0 тис. населення складає 277,8. 

Вжито заходи щодо поліпшення стану надання медичної допомоги хворим на ниркову 

недостатність. Проводиться процедура гемодіалізу 23 особам. Проведено 1590  сеансів. 

Забезпечено інсуліном 180 осіб хворих на цукровий діабет. 

Проводились роботи щодо поліпшення матеріально-технічної бази лікарні: за рахунок 

різних джерел фінансування закуплено медичне, технологічне обладнання; проведено ремонтні 

роботи приміщень лікарні. 

Базова мережа закладів культури громади станом на 01.07.2021 року становить 21 

заклад, з яких: сільських будинків культури – 6, сільських клубів – 4, сільських бібліотек – 9, 

дитяча школа мистецтв – 1, музей історії Маловисківщини ім. О.С. Ковтуна – 1, 

Маловисківський міський бібліотечно-ресурсний центр – 1 (рішення Маловисківської міської 

ради від 30.07.2021 року №753).  

   Штатна чисельність працівників закладів культури громади становить  - 61,16 ставки, 

фактично – 55,16, а саме: 

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

ставки, фактично – 15 (вакансії: директор Первомайського СБК – 0,5 ст., завідувач Лутківського 

СК – 0,25 ст.); 

-  бібліотечні заклади, штатна чисельність  – 13,5 ставки, фактично – 9,75 (вакансії: 

бібліотекар Первомайської бібліотеки – 0,5 ст.,  бібліотекар Лутківської бібліотеки – 0,25 ст., 

оператор котельні міського бібліотечно-інформаційного центру – 3 ст.); 

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

фактично – 2,5 ставки (вакансія – зберігач фондів).  

-  дитяча школа мистецтв, штатна чисельність – 27,91 ставки, фактично – 27,91.  

Заробітна  плата  працівникам  закладів  культури  громади  виплачується  вчасно, 

заборгованості  немає. Скорочення  протягом    даного  періоду   не  відбувалось. 

Протягом першого півріччя 2021 року бібліотеки забезпечували обслуговування 

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

користувачів.).Соціально-культурна діяльність  бібліотек  полягає 

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

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

поетичні  години, диспути, літературні  години тощо.  



Загальна  кількість  користувачів    бібліотек  громади   - 3150  осіб. За перше 

півріччя  2021  року – 2333. Бібліотечний фонд складає 104306  

примірників  книг,  що  дає  змогу  популяризувати 

і  розкривати  через  книгу  історичну  та  культурну  спадщини українського  народу. 

Пріоритетним  напрямком  вважається   робота  з  дітьми   та  молоддю. 

Поповнились фонди бібліотек протягом  першого півріччя 2021 року на 868 примірників книг. 

Списання книжкового  фонду  не відбувалось. Кількість  виданих  книг  за   перше півріччя 

2021  року  - 20469. Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно 

до фактичного показника попереднього періоду - 

43 %.  Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до 

фактичного показника попереднього періоду – 33,5 % .     

Основні  завдання    бібліотек громади  – виконання просвітницької функції, будучи 

інформаційно – дозвіллєвими  центрами.   

Протягом  першого півріччя  2021 року  закладами  культури проведено 144  культурно – 

масових заходів, під час яких обслуговано   обслуговано  1349 чоловік.      

    Заходи спрямовані на утвердження патріотизму, духовності і моральності, 

формування національної свідомості населення шляхом відзначення державних свят, знаменних 

та пам’ятних дат з історії України .  

Музей історії Маловисківщини ім. О.С. Ковтуна є комунальною власністю 

Маловисківської ТГ, розміщений на третьому поверсі Маловисківського будинку культури, має 

шість експозиційних залів загальною площею 320 кв.м., з кількістю предметів основного фонду 

станом на 01.07.2021 –  3510, кількість предметів науково-допоміжного фонду – 5650.  

Музей історії Маловисківщини ім. О.С. Ковтуна, станом на 01.07.2021 року, закритий 

для відвідувачів. 

Ведеться упорядкування музейного фонду та виготовлення уніфікованих паспортів. 

Станом на 01.07.2021 р. виготовлено 720 уніфікованих паспортів.  

Працівниками музею на офіційній сторінці висвітлюється інформація щодо визначних 

дат, історичний подій та діячів Маловисківщини. Також працівники музею беруть участь у 

заходах, семінарах, виставках. 

Маловисківська дитяча школа мистецтв являється методичним центром в регіоні. 

Учнівський контингент  у  2020-2021 навчальному році  - 235 учнів. 

Розмір  батьківської  плати  за  навчання  у  Маловисківській  дитячій  школі  мистецтв   встанов

лено   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 70 осіб.,з них: 

на 100% звільнені від оплати 64 учні,6 учнів платять по 50%.  Кількість учнів на одну 

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

одного  учня, який отримує освіту у дитячій школі мистецтв  складають 13538 

грн. Динаміка збільшення кількості учнів,які отримують освіту у ДШМ у 

плановому періоді відповідно до  фактичного показника попереднього періоду не збільшилась. 

Надходження  по  батьківській  платі – 187,6 тис. грн.  

З метою формування стійкого іміджу туристичної Маловисківської громади шляхом розширення 

туристичної пропозиції, налагодження контактів та розповсюдження інформації про туристично-

рекреаційні можливості нашої громади в Україні та на міжнародному рівні міською радою проводиться 

робота: 

розміщення та просування туристичного порталу громади в мережі Інтернет, створення 

туристичних маршрутів Маловисківської міської територіальної громади. 

Окремим інструментом популяризації громади щодо розвитку туристичного напрямку  є участь в 

міжнародній виставці АGROEXPO  м. Кропивницький  з  презентацією туристичного потенціалу території. 

Користувачі мережі Інтернет мали змогу знайти всю необхідну інформацію на сайті 

Маловисківської міської ради в туристичній рубриці «Туристичний маршрут громади 
https://www.youtube.com/watch?v=QFNlfFzY0Yo 

 Підтримкою основному інформаційному ресурсу стали сторінки в соціальних мережах Facebook та 

Instagram, а також YouTube та Telegram-канали, які активно наповнюються корисним контентом. Саме на 

цих web-сторінках відбулися віртуальні заходи, покликані популяризувати Маловисківську громаду як 

один із туристичних магнітів Кіровоградщини . 

https://www.youtube.com/watch?v=QFNlfFzY0Yo


В рамках проекту «Школа екскурсовода» кращі екскурсоводи міста та фахівці-співробітники 

місцевого музею провели для усіх охочих оригінальні онлайн екскурсії та екскурсії подорожей містом. 

Користувачі соціальних мереж мали змогу відвідати зону відпочинку на території історичного об’єкту 

маєтку Кудашевих онлайн: познайомитись з історичною пам’яткою, з історією видатних постатей Малої 

Вискеи, пройтись набережною міста, не виходячи з дому. 

За період з 01.01.2021 року по 30.06.2021 року відділом соціального захисту населення, 

праці та охорони здоров’я: 

-Прийнято документи для призначення житлової субсидії в кількості - 1051 заява; 

-Прийнято документи для призначення державних соціальних допомог в кількості – 522 

заяв; 

-Прийнято документи для призначення пільг в кількості – 287 заяви; 

-Прийнято документи для призначення пільг в готівковій формі в кількості – 266 заяв; 

-Проведений прийом документів та виплату матеріальної допомоги до дня вшанування 

учасників бойових дій на території інших держав в кількості – 63 заяви на суму 31,5 тис. грн.; 

- Проведений прийом документів для отримання одноразової допомоги громадянам, 

які виявили бажання проходити військову службу в ЗСУ та інших формуваннях за контрактом у 

кількості 10 заяв на суму 50,0 тис грн; 

-Проведений прийом документів на виплату матеріальної допомоги до дня ліквідації 

аварії Чорнобильської катастрофи – 109 заяв на суму – 26,0 тис. грн; 

-Проведений прийом документів для виплати матеріальної допомоги до дня Перемоги в 

сумі 2,0 тис. грн; 

-Проведений прийом документів для щоквартальної виплати компенсації на житлово-

комунальні послуги інвалідам  по зору в сумі – 5,4 грн; 

-Проведений прийом документів для виплати щомісячної  матеріальної допомоги 

інвалідам І групи, які користуються мережею Інтернет та пересуваються за допомогою 

технічних засобів реабілітації в сумі – 4,8 тис.грн; 

-Проведений прийом документів для виплати матеріальної допомоги особам з 

інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій, яким виповнилося 90 років – 3,6 грн; 

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

державних соціальних допомог та субсидії у кількості – 150 шт; 

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

курортним лікуванням  – 6 заяв; 

-Проведений прийом документів для постановки на облік для забезпечення сімейним 

відпочинком учасників АТО та членів їх сімей – 2 заяви; 

-Проведений прийом документів для постановки на облік для забезпечення професійним 

навчанням учасників АТО – 2 заяви; 

-Проведений прийом документів для постановки на облік для забезпечення 

психологічною реабілітацією учасників АТО – 1 заява; 

-Прийом документів для забезпечення технічними засобами реабілітації та протезно-

ортопедичними виробами – 26 заяв; 

-Прийом документів на влаштування до будинку-інтернату (психоневрологічний 

профіль) – 1 заява; 

-Прийнято документи для направлення дітей пільгових категорій на оздоровлення за 

рахунок коштів обласного бюджету – 11 заяв; 

-Прийнято документи для направлення дітей пільгових категорій на оздоровлення за 

рахунок коштів державного бюджету – 1 заява. 

 Функціонує опікунська рада щодо питань недієздатних осіб або осіб дієздатність яких 

обмежена.   

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

групу з питань протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

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

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

здійснюється постійне оновлення інформаційних стендів у відповідності до змін в законодавстві 

в галузі соціального захисту.  

Прийняті документи для призначення державних соціальних допомог відділом 

передається до Маловисківського відділу з питань призначення та виплати державних 

соціальних допомог та соціальної підтримки населення Новоукраїнської РДА. Після 



опрацювання заяв  громадянам видаються  повідомлення про призначення житлової субсидії та 

державних допомог.  

З квітня 2021 року  встановлено програмний комплекс «Інтегрована інформаційна 

система «Соціальна громада» в Олександрівському старостинському окрузі, Лозуватському та 

Миролюбівському старостатах. 

З  січня 2021 року по липень 2021 року за допомогою ПК «Соціальна громада» до 

Маловисківського відділу з питань призначення та виплати державних соціальних допомог та 

соціальної підтримки населення Новоукраїнської РДА передано всього 1378 справ, з них:  для 

призначення житлової субсидії – 873,  заяв для призначення державних соціальних допомог – 

409, заяв для призначення пільг – 96 справ.   

З метою забезпечення прав громадян на якісні та безпечні соціальні послуги, повагу до 

честі і гідності, уважне та гуманне ставлення, стимулювання розвитку ринку соціальних  

послуг, запровадження  дієвого механізму державного контролю за дотриманням державних 

стандартів соціальних послуг, їх якістю та безпекою, рішенням сесії міської ради №814 від 21 

грудня 2017 року створено комунальне підприємство Маловисківський центр надання 

соціальних послуг. Станом на 01.01.2020 року штатна чисельністю була 29 штатних одиниць, а 

саме: директор КП, бухгалтер, соціальний працівник, водій та 25 соціальних робітників, які 

надають соціальні послуги для самотньо-проживаючих та одиноких громадян похилого віку 

вдома. 

Штатна чисельність склала 37 штатних одиниць, а саме: директор КП, бухгалтер, 2 

соціальних працівники, водій та 32 соціальних робітники. 

Для покращення доступу мешканців громади з увагою до їх віку, статі, стану здоров’я, 

місця проживання до належного спектру якісних соціальних послуг, що надаються в межах 

громади відповідно до державних стандартів рішенням 60-ї сесії сьомого скликання від 28 

листопада 2019 року затверджена Програма розвитку КП Маловисківський центр надання 

соціальних послуг на 2020-2022 роки. Центр проводить свою діяльність  на принципах 

адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості,  добровільного вибору 

отримання чи відмови від  надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, 

максимальної ефективності використання бюджетних коштів, законності,соціальної 

справедливості,  забезпечення конфіденційності, дотримання державних стандартів соціальних 

послуг, етичних норм і правил.  

Станом на 01.07.2021 року на обслуговуванні в комунальному підприємстві 

Маловисківський центр надання соціальних послуг перебуває 292 особи 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.  
Станом на за сім  місяців 2021 року надано 58291 послуг, а саме: 9652 підготовка продуктів 

для приготування їжі, 3341 доставки води, 10287 прибирання житла, 1744 розпалювань печей, 42 

доставка палива за рахунок підопічного, 3988 піднесення дров і вугілля, 3635 прополка бур’янів, 

розчистка снігу, 10936 придбання продуктів, медикаментів, 3006 приготування їжі, 663 годувань 

ліжко-хворих, 1134 надання допомоги в оплаті комунальних послуг, 94 надання допомоги в 

оформленні документів, 22 представництв інтересів в органах державної влади, 3825 замін 

натільної-постільної білизни, 1966 допомоги при купанні, митті голови, розчісуванні волосся, 

підрізанні нігтів, 1080 посадки, прополки городу, 16 забезпечень супроводження, 143 організації 

надання консультацій лікарями, 1890 прання білизни та одягу, 1282 інші послуги. Сума платних 

послуг з початку року склала 74,2 тис.  грн. Кошти, що надійшли від надання платних соціальних 

послуг, використовуються в установленому законодавством порядку, а саме: на придбання 

комп’ютерної техніки, відповідних програм, придбання паливно-мастильних матеріалів для спец 

автомобіля, проплати страховки, придбання канцелярських товарів, масок, рукавичок, антисептиків, 



вітальних листівок для підопічних до Святкових дат, заправка картриджів, придбання прального 

порошку для надання послуги прання, миючі засоби, інвентар для соціального робітника та інше. 

На сьогодні Центр надання соціальних послуг є практично єдиним постачальником 

соціальних послуг в Маловисківській територіальній громаді для певних категорій  громадян, 

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

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

Згідно запитів осіб, які перебувають на обслуговуванні, надаються інші соціальні 

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

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

платних соціальних послуг. 

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

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

укладеного договору, найнятий працівник надає послуги прання. 

Крім цього, комунальним підприємством Маловисківський центр надання соціальних 

послуг укладений Меморандум з районним громадським об’єднанням інвалідів «Розрада» щодо 

співпраці з питань соціального захисту осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають 

порушення опорно-рухового апарату. Враховуються рекомендації представників ГО при 

плануванні та реалізації надання соціальних послуг для категорії особи та діти з інвалідністю. 

 На виконання пункту 4 Порядку «Деякі питання використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з 

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

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

підприємства Маловисківський центр надання соціальних послуг передбачено надання 

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

порушення опорно-рухового апарату. Станом на 01.07.2021 надано послуг перевезення осіб 

(дітей) з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату в кількості 121 особі. 

З метою забезпечення обслуговування діяльності Центру, з 05 березня поточного року 

внесені зміни до структури та штатного розпису КП Маловисківський центр надання 

соціальних послуг шляхом виведення зі штату відділу соціального захисту населення, праці та 

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

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

Маловисківський центр надання соціальних послуг, створивши відділення соціальної допомоги 

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

 КП «Мала Виска Водоканал»    протягом періоду проведена заміна водопровідної 

мережі на пластикову по вул..Г.Перебейноса -550 м, по вул.Кудрівській 703 м, з»єднано вул.. 

Шкільну та Центральну – 120м, побудовано оглядовий колодязь по вул.Шкільній. 

 Постійно проводиться ремонт водорозбірних вуличних колонок у селищах Вишневе 

(Ульянівка), Заповідне (Комсомольське) та в місті по вулицям Коцюбинського 

(Червоногвардійській), Шевченка, Першотравневій, Південній та інших. 

Кожного року проводиться хлорування води, очищення резервуарів та башт та їх ремонт. 

Хлорування у 2021р. у мікрорайоні «Вись»  проведене в  червні місяці. 

На протязі року проводяться роботи по заміні насосного та електрообладнання, заміні 

труб на пластикові на артезіанських свердловинах, ремонт насосів.  

Постійно проводиться прибирання  санітарних   зон   артезіанських   свердловин, 

шахтних колодязів та мережі водовідведення.. 

Комунальне підприємство  «Мала Виска МКП» розробляє і здійснює ефективні та 

комплексі заходи з утримання території  ТГ у належному стані, збереження об’єктів загального 

користування, а також озеленення території ТГ. 

   Створено зелену бригаду для озеленення та догляду за зеленими насадженнями 

території  ТГ. 

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

роботи по профілюванн та грейдеруванню  вулиць по території ОТГ а 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. Ямковий ремонт по місту: вул. 



Центральна, пер. Професійний, вул. Професійна, вул. Гоголя, вул. Київська, вул. Промислова, 

вул. Європейська, вул. Шкільна, вул. Привокзальна, вул. Тобілевича, вул. Шевченка, пер. 

Авіаційний. 

Для підсипання вулиць було використано 1518 тонн. 

В міському парку облаштовано пішохідну екодоріжку  протяжність майже 260 м., 

використано щебенево - піщану суміш в кількості 86 тонн. 

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

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

добривами  на загальну суму 44,7 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. 

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

світильники, мережеві кабелі та інше.) на суму 122,1 тис. грн. Освітлено вул. Севастопольську 

та провулок Севастопольський, проспект Велігіна, вул. Енгельса. 

В період з січня по червень 2021 року замінено енергозберігаючі лампи по території ОТГ  

в кількості 276 шт.  

Для ефективної і безперебійної роботи комунального підприємства  були проведені 

закупівлі господарських товарів, будівельних матеріалів, інвентарю, канцелярських товарів та 

інше на суму 181,0 тис. грн., в. т. ч  по території ОТГ с. Паліївка  6,8 тис. грн. с. Первомайське 

4,7 тис. грн. с Олександрівка 15,3 тис. грн. с. Мануйлівка 8,4 тис. грн., Лозуватка 6,8 тис. грн, 

Миролюбівка  5,0 тис. грн. Придбано ручний інвентар на суму 39,4 тис. грн., а саме ( 

бензопили, бензоножиці, мотокоси)  

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

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 9,5 тис. грн. Ліквідовано 4 стихійних сміттєзвалища с. 

Паліївка, район глиняного кар’єру та південна сторона старого кладовища  по вул. Європейська, 

с. Олександрівка,  с. Лозуватка.  

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

З метою  створення  належних та безпечних умов для очікування  громадського 

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

вул. Новомиргородське шосе. 

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

поховання учасника АТО. 

Робітників підприємства забезпечено спецодягом на суму 15,1 тис. грн. 

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

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

Проведено поточні ремонти спецтехніки на суму 30,0 тис. грн.  

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

використано 39,2 тис. грн.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
РОЗДІЛ ІІ.  Мета, завдання та основні заходи  
 
       Основною метою  програми є зростання добробуту і підвищення якості життя 

населення за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці,  

Основою для подальшого сталого розвитку міської  територіальної громади є визначення 

основних пріоритетних цілей соціально-економічного розвитку на 2022 рік, завдань та заходів з 

їх реалізації. 

 Враховуючи низку реформ, які проводяться в державі, вимоги чинного законодавства 

Програма соціально-економічного  розвитку Маловисківської  міської територіальної громади 

розроблена з урахуванням стратегічних пріоритетів Стратегії розвитку  Маловисківської 

міської територіальної громади та визначає основні пріоритетні цілі соціально-економічного 

розвитку громади:  

1.Зростання конкурентоспроможності економіки міської  територіальної громади, 

створення умов для розвитку бізнесу та залучення інвестицій.  

2. Підвищення якості життя населення. 

3.Ррозвиток території. 

4. Охорона навколишнього природнього середовища. 

 

Підрозділ 1. Конкурентноспроможна економіка 

1.  Розвиток аграрного сектору 

 

Проблемні питання : 

зниження  родючості ґрунтів у зв'язку з не належним ведення землеробства, що спричиняє стрімке 

посилення процесів мінералізації гумусу за рахунок недостатнього внесення органічних добрив;  

зміна погодно-кліматичних умов, що зумовлено зростанням температури повітря як середньорічної, 

так і для окремих періодів року, що особливо негативно впливає на умови ведення землеробства;  

високі цінові коливання на сільськогосподарську продукцію та зростання вартості матеріальних 

ресурсів під час виробництва продукції сільського господарства. 
 

№ 
з/п 

Назва заходу Виконавець Джерела фінансування  

1 2 3 4 
 

1.1 
Покращення інвестиційного клімату в 
сільському господарстві через 
впровадження земельної реформи 

Земельний віділ 
виконавчого комітету 

Маловисківської міської 
ради 

Фінансування не 
потребує 

1.2 

впровадження найбільш перспективних 
агротехнологій, підвищення  продуктивності 
виробництва з метою зниження витрат на 
одиницю продукції 

Сільськогосподарські 
підприємства громади 

Власні кошти  
сільгоспвиробників. 
кошти державної 
підтримки 
 

1.3 

створення умов та впровадження у 
виробництво високопродуктивних 
сортів і гібридів сільськогосподарських 
культур і садивного матеріалу 

Сільськогосподарські 
підприємства громади 

  Власні кошти  
сільгоспвиробників. 

1.4 

впровадження інвестиційних проєктів у галузі 
рослинництва, інфраструктури із зберігання та 
переробки сільськогосподарської продукції з 
метою підвищення її 
конкурентоспроможності 

Сільськогосподарські 
підприємства громади 

 Власні кошти  
сільгоспвиробників. 
кошти державної 
підтримки 

 



                              

   Очікувані результати : 

- зростання обсягів виробництва та реалізації сільськогосподарської  продукції; 

- підвищення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання громади; 

- збереження наявних та створення нових робочих місць на сільськогосподарських підприємствах 

громади; 

- зростання кількості суб’єктів господарювання, які ведуть інноваційну діяльність. 

 
2. Створення сприятливих умов  для надходження  інвестицій 

            

   Проблемні питання:  

 Відсутність системного підходу до управління інвестиційною діяльністю на державному 

рівні,   здатного забезпечити реалізацію наявного потенціалу, як держави в цілому, так і окремих громад та 

відповідати викликам сьогодення. 

     Низький рівень іноземних та внутрішніх інвестицій, зокрема через відсутність державної 

гарантії  інвестицій та нестабільну ситуацію в країні. 

    Запровадження жорстких карантинних заходів та кризові явища у світовій економіці у зв’язку з 

пандемією.. 

 Головна мета: впровадження ефективної місцевої політики у сфері інвестиційної діяльності 

шляхом формування сприятливого і стабільного інвестиційного клімату для забезпечення надходжень 

інвестицій в економіку територіальної громади та прискореного економічного зростання. 

           Пріоритетні завдання: 
 

1.5 

забезпечення участі підприємств 
агропромислового комплексу у 
виставково-ярмаркових заходах регіонального, 
державного рівнів для підвищення 
конкурентоспроможності та виходу продукції 
сільськогосподарських товаровиробників  
громади  на нові  ринки збуту продукції; 

Відділ соціально-
економічного 
розвитку,інвестицій та 
проектної діяльності, 
земельний відділ 
виконавчого комітету 
міської ради  

Фінансування не 
потребує 

1.6 
сприяння створенню та функціонуванню 
кластеру органічного бджільництва та 
апітерапії "ORGANIC STEP» 

земельний відділ 
виконавчого комітету 
міської ради 

  Фінансування не 
потребує 

1.7 

підвищення розміру середньомісячної 
заробітної плати у галузі 
сільського господарства та доведення її до 
рівня середньої по області 

Відділ соціально-
економічного 
розвитку,інвестицій та 
проектної діяльності 
виконавчого комітету 
міської ради 

Власні кошти  
сільгоспвиробників. 

№ 
з/п 

Назва заходу Виконавець Джерела фінансування 

1 2 3 4 
1. Створення умов для залучення іноземних інвестицій 

1.1 

Розроблення інвестиційних продуктів 
із пріоритетних напрямів соціально-
економічного розвитку 
територіальної громади, забезпечення 
підтримки їх реалізації 

Структурні 
підрозділи 

Маловисківської 
міської ради 

Фінансування  не потребує 

1.2 

Оперативне реагування на запити від 
потенційних інвесторів та сприяння у 
вирішенні усіх завдань, які виникають 
на стадії входження інвестора у 
міську територіальну громаду. 
Забезпечення супроводу інвесторів 
під час реалізації інвестиційних 
проєктів  

Робоча група згідно 
окремого 

розпорядження 
Фінансування   не потребує 

2. Забезпечення співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та донорами 
2.1 Систематичний моніторинг Відділ соціально- Фінансування   не потребує 



 
Очікувані результати: 

- Покращення інвестиційного іміджу та клімату  Маловисківської  міської територіальної громади  в 

Україні та за її межами; 

- підвищення поінформованості потенційних інвесторів про можливості вигідного інвестування 

коштів у громаду; 

- збільшення надходження коштів до  бюджету міської територіальної громади; 

- практичне впровадження механізму державно-приватного партнерства сприятиме залученню 

інвесторів до оновлення об'єктів транспортної та спортивно-туристичної інфраструктури, житлово-

комунального господарства та інших сфер 

 
3. Регуляторна політика та розвиток підприємництва 

 Проблемні питання:  

невпевненість суб’єктів малого і середнього бізнесу у стабільності умов ведення бізнесу; 

 низький рівень доступу підприємців до фінансових ресурсів, через їх високу вартість та нестабільну 

ситуацію на валютному ринку; 

можливостей фінансування 
інвестиційних проєктів за рахунок 
МФО та донорів та налагодження з 
ними співпраці 

економічного 
розвитку,інвестицій 

та проектної 
діяльності 

2.2 

Взаємодія з інституціями 
громадянського суспільства та 
допомога їм у залученні грантових 
коштів. 

Структурні 
підрозділи  

Маловисківської 
міської ради  

Фінансування   не потребує 

3. Популяристична діяльність щодо інвестиційних можливостей та потенціалу  
Маловисківської міської територіальної громади 

3.1 

Підготовка презентацій інвестиційних 
можливостей громади на офіційному 
Інтернет-сайті Маловисківської 
міської ради https://mviskarada.gov.ua/ 
з посиланнями на відповідні 
організації та Інтернет-ресурси, 
переклад англійською мовою 
(переклад спеціалізованими 
організаціями в письмовому та 
електронному варіантах). Постійне 
оновлення інвестиційних пропозицій 
на українських та міжнародних 
інвестиційних порталах 

 Відділ соціально-
економічного 

розвитку,інвестицій 
та проектної 
діяльності 

В межах кошторисних  призначень 
міського бюджету 

3.2 

Поширення серед потенційних 
інвесторів презентаційно-
інформаційні матеріали про 
інвестиційний потенціал громади на 
всеукраїнських заходах (виставках, 
конференціях, симпозіумах, круглих 
столах) 

Відділ соціально-
економічного 

розвитку,інвестицій 
та проектної 
діяльності 

Фінансування не потребує 

3.3 

Участь та представлення 
інвестиційного потенціалу громади на 
інвестиційних форумах, виставках, 
конференціях, інших заходах 
міжнародного характеру, організація 
та проведення ділових зустрічей, 
семінарів, “круглих столів” за участю 
представників ділових кіл зарубіжних 
країн та підприємців громади  

Відділ соціально-
економічного 

розвитку,інвестицій 
та проектної 
діяльності 

В межах кошторисних  призначень 
міського бюджету 

4. Інструменти підвищення інвестиційної спроможності міської територіальної громади 

4.1 

Підготовка деталізованої інформації 
щодо проєктів Маловисківської 
територіальної громади, 
структуризація та розміщення їх на 
он-лайн платформі державного фонду 
регіонального розвитку. 

Відділ соціально-
економічного 

розвитку,інвестицій 
та проектної 
діяльності 

Фінансування не потребує 

https://mviskarada.gov.ua/


 тінізація бізнесу. 

Пріоритетні завдання: 

№ 
з/п 

Зміст заходу Виконавець 
Джерела 

фінансування  

1 2 3 4 
Реалізація регуляторної політики 

1 

Формування річних планів діяльності міської ради та її 
виконавчого комітету з підготовки регуляторних актів 
відповідно до поданих пропозицій розробників проєктів 
регуляторних актів. 

Юридичний 
відділ 

 Не потребує 
фінансування  
 

2 Формування реєстру діючих регуляторних актів 

Відділ 
соціально-

економічного 
розвитку,інвес

тицій та 
проектної 
діяльності 

Не потребує 
фінансування 

3 
Забезпечення проведення громадських обговорень питань, 
пов’язаних з здійсненням регуляторної діяльності 

Структурні 
підрозділи 

міської ради 
(регуляторний 

орган) 

Не потребує 
фінансування 

4 
Формування плану-графіку відстеження результативності 
діючих регуляторних актів (повторне, періодичне) та 
забезпечення його виконання 

Відділ 
соціально-

економічного 
розвитку,інвес

тицій та 
проектної 
діяльності 

Не потребує 
фінансування 

5 
Забезпечення підтримки функціонування та супроводу розділу 
«Регуляторна політика» на офіційному сайті міської ради 

Юридичний 
відділ,  
відділ 

соціально-
економічного 
розвитку,інвес

тицій та 
проектної 
діяльності 

Не потребує 
фінансування 

6 
Надання розробникам проєктів регуляторних актів 
консультативної допомоги з питань реалізації державної 
регуляторної політики 

Юридичний  
відділ,  
відділ 

соціально-
економічного 

розвитку, 
інвестицій та 

проектної 
діяльності 

Не потребує 
фінансування 

 

 

Головна мета: Створення належних умов для розвитку конкурентоспроможності малого 

підприємництва,  

збереження та зростання економічного потенціалу громади, забезпечення функціонування 

підприємств комунального та приватного секторів економіки громади, сприяння підвищенню 

конкурентоспроможності продукції місцевих товаровиробників. 
 

Пріоритетні завдання: 
 

№ 
з/п 

Зміст заходу Виконавець Джерела фінансування 

1 2 3 4 
 



1. Популяризація продукції місцевих товаровиробників 

1.3 

З метою інформаційної підтримки 
товарного потенціалу підприємців 
Маловисківської міської територіальної 
громади розміщувати перелік продукції 
відповідних виробників на офіційному 
сайті Маловисківської міської ради в 
рубриці «Підприємництво» розділ 
«Перелік продукції виробників 
громади» 

Відділ соціально-
економічного 

розвитку,інвестицій та 
проектної діяльності 

Не потребує  фінансування 

1.2 

Сприяння участі місцевих виробників у 
ярмаркових заходах, заходах з 
підтримки місцевих товаровиробників, 
навчальних тренінгах. 

Відділ соціально-
економічного 

розвитку,інвестицій та 
проектної діяльності 

Не потребує  фінансування 

 2..Стимулювання місцевого бізнесу 

2.1 
Проведення заходів з нагоди Дня 
підприємця» 

Відділ соціально-
економічного 

розвитку,інвестицій та 
проектної діяльності 

В межах кошторисних  
призначень міського 

бюджету 

2.2 

 Проведення навчальних поїздок, 
турів, тренінгів для представників 
МСП  з метою ознайомлення та 
набуття  і обміну досвідом 

Відділ соціально-
економічного 

розвитку,інвестицій та 
проектної діяльності 

В межах кошторисних  
призначень міського 

бюджету 

2.3 

Проведення конкурсу на краще 
новорічне оформлення прилеглих 
територій,  вітрин  та будівель  
підприємницької діяльності 

Відділ соціально-
економічного 

розвитку,інвестицій та 
проектної діяльності 

Не потребує  фінансування 

 

Очікувані результати: 

- збільшення кількості зареєстрованих суб’єктів господарської діяльності та створення нових 

робочих місць; 

- популяризація місцевих виробників та освоєння нових ринків збуту.; 

- збільшення надходжень до бюджету міської територіальної громади від діяльності малого 

підприємництва. 

 

4. Розвиток туристичної сфери 

 

Проблемні питання 

 Обмеженість туристичного потоку через запроваджені карантині заходи (COVID 19). 

 Низький рівень діджиталізації  та промоції туристичної сфери. 

 Відсутність  капітальних ремонтів на об’єктах культурної спадщини 

 

Головна мета: створення належних умов для всебічного розвитку  туризму на території громади. 

Популяризація  та пізнаванність  території  на  місцевому, регіональному та всеукраїнському  рівнях.  
Пріоритетні завдання: 

№ 
з/п 

Назва заходу Виконавець 
Джерела 

фінансування 

1 

Виготовлення  друкованої  продукції, промо 

матеріалів туристичних можливостей територіальної 

громади. 

 

Відділ 
культури та 

туризму 

В межах 
кошторисних  
призначень 

міського бюджету 

2 

Участь Маловисківської міської територіальної громади у 
національних, міжнародних та спеціалізованих туристичних 
заходах (виставках, конференціях, семінарах, тренінгах, 
воркшопах тощо) 

Відділ 
культури та 

туризму 

В межах 

кошторисних  

призначень 

міського 

бюджету 



 

Очікувані результати: 

- розвиток внутрішнього та в’їзного туризму; 

- збільшенню кількості туристів та екскурсантів міської територіальної громади; 

- розширення інформованості національної  спільноти про туристичний потенціал  Маловисківської 

міської територіальної громади; 

- створення умов для  залучення суб’єктів підприємницької діяльності до сфери туризму та 

суміжних галузях. 

 

Підрозділ 2. Підвищення якості життя населення.  
1.Зайнятість громади 

Проблемні питання: 

 Зменшення пропозицій роботи, збільшення чисельності безробітних.  

 Наявність «тіньової» зайнятості та «тіньової» заробітної плати.  

 Низький рівень заробітної плати. 

 

Головною метою підвищення рівня зайнятості населення та ринку праці є збереження наявних та 

створення нових робочих місць з належними умовами та гідною оплатою праці, що забезпечить зростання 

обсягів виробництва та поліпшення на ринку праці громади. 

 

Пріоритетні завдання: 

№ з/п Назва заходу Виконавець 
Джерела 

фінансування 
1 2 3 4 

1. Зайнятість та грошові доходи населення 

1.1 
Посилення інформаційно-роз’яснювальної роботи 
серед населення з питань праці через офіційний 
сайт  міської ради 

Маловисківський 
РЦЗ 

Не потребує 
фінансування 

1.2 

Забезпечення ефективного функціонування та 
розвитку системи професійного навчання 
працівників на підприємствах, установах, 
організаціях та сприяння безробітним, які шукають 
роботу, у професійній підготовці, перепідготовці та 
підвищенні кваліфікації 

Маловисківський 
РЦЗ 

Кошти 
державного 
бюджету  

1.3 

Створення умов для самозайнятості населення та 
підтримка підприємницької ініціативи населення, 
зокрема безробітних через надання індивідуальних 
та групових консультацій, виплату одноразової 
допомоги по безробіттю 

Маловисківський 
РЦЗ 

Кошти державного 
бюджету 

1.4 

Залучення осіб, які потребують сприяння у 
працевлаштуванні, до участі у громадських 
роботах та інших видах робіт тимчасового 
характеру 

Маловисківський 
РЦЗ 

Кошти 
державного, 
міського бюджету 

2. Погашення заборгованості із виплати заробітної плати 

2.1 
Опрацювання з керівниками підприємства-
боржника причин виникнення заборгованості, 
визначення шляхів та термінів погашення, 

 Відділ соціально-
економічного 

розвитку,інвестиці

Фінансування не 
потребує 

3 

Організація та проведення заходів спрямованих на розвиток 
туристичного потенціалу Маловисківської  міської 
територіальної громади (виставки, фестивалі ,конференції, 
семінари, тренінги, дозвілля  маловищан  та туристів тощо) 

Відділ 
культури та 

туризму 

В межах 

кошторисних  

призначень 

міського 

бюджету 

4 

Створення відео та фотоматеріалів про туристичну 
привабливість  Маловисківської  міської територіальної 
громади 

Відділ 
культури та 

туризму 

В межах 
кошторисних  
призначень 
міського 
бюджету 

8 
Сприяння розвитку сільського (зеленого туризму). 
 

Відділ 
культури та 

туризму 

Не потребує 
фінансування 



складення графіків її ліквідації,  контроль за їх 
виконанням 

й та проектної 
діяльності 

2.2 

Заслуховування на засіданнях міської комісії 
керівників підприємств, які не забезпечують 
погашення заборгованої заробітної плати або 
допускають її приріст 

Робоча група з 
питань легалізації 
виплати заробітної 
плати і зайнятості 

населення 

 Фінансування не 
потребує 

 

Очікувані результати: 

- збільшення кількості та поліпшення якості робочих місць з гідними умовами праці; 

- зменшення рівня безробіття, зокрема серед молоді; 

- проходження професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації  осіб з числа 

незайнятих громадян; 

- залучити до участі в оплачуваних громадських та інших видах робіт тимчасового характеру  осіб з 

числа незайнятих громадян; 

- надання одноразової допомоги по безробіттю особам з числа незайнятих громадян. 
 

 

2.Поліпшення якості медичних послуг 

Проблемні  питання : 

-  забезпеченість кадрами відповідного кваліфікаційного рівня;  

- обмеженість фінансування на медикаментозне та матеріально-технічне забезпечення;  

-забезпеченість санітарним транспортом;  

-низький рівень соціальної захищеності медичних працівників; 

- високий рівень зайнятості медичних посад особами пенсійного віку;  

-високий рівень захворюваності на злоякісні захворювання, 

- розповсюдження ВІЛ/СНІДу;     

- високий рівень смертності від хвороби системи кровообігу. 

Головна мета: є поліпшення доступності, якості та ефективності надання медичної 

допомоги усім верствам населення шляхом поліпшення матеріально – технічної бази. 

 
       Пріоритетні заходи: 

№ з/п Назва заходу Виконавець Джерела фінансування 

1 2 3 4 

1 
Виконання та дотримання клінічних 
Протоколів надання медичної 
допомоги 

Лікувальні заклади 
громади 

Не потребує фінансування  

2 
Реорганізація вторинної медичної 
допомоги 

Комунальне 
некомерційне  
підприємство  

«Маловисківська 
лікарня» 

Не потребує фінансування 

3 

Виконання заходів 
Загальнодержавної програми 
протидії захворюванню на 
туберкульоз у т.ч. використання 
сучасних технологій організації 
лікування хворих на туберкульоз 

Лікувальні заклади 
громади 

Кошти державного 
бюджету 

4 

Підвищення якості та ефективності  
діагностики та лікування цукрового 
діабету та забезпечення лікування 
хворих на цукровий та нецукровий 
діабет 

Комунальне 
некомерційне  
підприємство  

«Маловисківська 
лікарня» 

Кошти державного 
бюджету 

5 

Продовжувати активно 
впроваджувати заходи з 
імунопрофілактики з метою 
забезпечення високого рівня 
імунізації населення 

Лікувальні заклади 
громади 

Кошти державного 
бюджету 

6 
Проведення модернізації закладів 
шляхом оновлення матеріально – 
технічної бази 

Лікувальні заклади 
громади 

Кошти державного, 
міського  бюджету 



7 

Залучення та закріплення 
молодих спеціалістів – лікарів 
для роботи  в медичних закладах 
громади  

Лікувальні заклади 
громади 

Не потребує фінансування 

8 
Створення умов для праці та 
проживання молодих 
спеціалістів 

Лікувальні заклади 
громади 

Кошти державного, 
міського  бюджету 

9 

Виготовлення проектно-
кошторисної документації  для  
проведення капітальних 
ремонтів    

Комунальне 
некомерційне  
підприємство  

«Маловисківська 
лікарня» 

В межах кошторисних  
призначень міського 
бюджету 

10 

Проведення поточних ремонтів  

відділень та господарських 

приміщень.  
 

Комунальне 
некомерційне  
підприємство  

«Маловисківська 
лікарня» 

Кошти державного, 
міського  бюджету 

11 

Проведення капітальних 

ремонтів  в КНП 

«Маловисківська лікарня»  та 

його відділеннях  

Комунальне 
некомерційне  
підприємство  

«Маловисківська 
лікарня» 

Кошти державного, 
міського  бюджету 

 

Очікувані результати: 

Поліпшення умов надання медичної допомоги населенню.  

Поліпшення кадрової ситуації. 

Придбання медичного обладнання. 

Раннє виявлення онкологічних захворювань. 

Пільгове медикаментозне забезпечення певних категорій населення. 

Проведення капітальних ремонтів  в КНП «Маловисківська лікарня»  та його відділеннях  

 

3.Поліпшення  якості і доступності  освіти 

 

Проблемні питання: 

-Демографічна ситуація в сільській місцевості пливає на комплектацію класів та груп в 

сільських закладах освіти; 

- Недостатня забезпеченість комп'ютерною технікою закладів дошкільної освіти. 

- Зниження престижу педагогічної праці, відтік перспективної творчої молоді в інші 

галузі  економіки та за межі України, має місце процес старіння педагогічних кадрів; 

  - Дистанційне навчання в умовах карантину (незадовільні цифрові компетенції вчителів, 

відсутність підготовки до такого освітнього процесу батьків, особливо тих, у кого обмежені власні знання та 

ресурси, обмежений доступ до освітніх можливостей поза школою для дітей з неблагополучних сімей). 

- Необхідність забезпечення освітнього процесу спеціальним обладнанням і навчальним матеріалом 

для дітей з особливими потребами. 

 

Головна мета: задоволення потреб територіальної громади в наданні освітніх послуг: поліпшення 

якості дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, розвиток творчого та інтелектуального 

потенціалу дітей, в тому числі з особливими освітніми потребами,  підтримка обдарованої учнівської 

молоді,  зокрема  хлопчиків та дівчаток, підвищення фахового рівня педагогів. забезпечення належного 

рівня їх поточного утримання та функціонування закладів освіти, підвищення рівного доступу до якісної 

освіти шляхом удосконалення форм організації освітнього процесу. 

 

Пріоритетні заходи : 
 

№ 
з/п 

Назва заходу Виконавець 
Джерела 

фінансування 

1 2 3 4 

1 
Забезпечення  харчуванням у закладах дошкільної та 

загальної середньої освіти. 

Відділ освіти, 
молоді та 
спорту  

В межах 
кошторисних 
призначень   



міського бюджету 

2 
Придбання побутової техніки для закладів дошкільної та 
середньої освіти Маловисківської міської ради  

Відділ освіти, 
молоді та 
спорту 

В межах 
кошторисних 
призначень   

міського бюджету 

3 
Придбання комп’ютерного та мультимедійного обладнання  
для закладів дошкільної  та середньої освіти Маловисківської 
міської ради 

Відділ освіти, 
молоді та 
спорту 

В межах 
кошторисних 
призначень   

міського бюджету 

4 
Придбання дитячих ігрових майданчиків для закладів 
дошкільної освіти Маловисківської міської ради 

Відділ освіти, 
молоді та 
спорту 

В межах 
кошторисних 
призначень   

міського бюджету 

5 
Створення засобів доступності до освітніх закладів для  
дітей та дорослих  з обмеженими фізичними 
можливостями 

Відділ освіти, 
молоді та 
спорту 

В межах 
кошторисних 
призначень   

міського бюджету 

7 
Придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) 
закладів загальної середньої освіти 

Відділ освіти, 
молоді та 
спорту 

Кошти державного 
бюджету           

8 
Проведення заходів, пов’язаних із забезпеченням 
пожежної безпеки у закладах освіти 

Відділ освіти, 
молоді та 
спорту 

Кошти державного 
бюджету           

9 

Продовження реалізації реформи загальної середньої 

освіти "Нова українська школа"  (придбання 
обладнання в школах) 

Відділ освіти, 
молоді та 
спорту 

Кошти державного 
бюджету           

10 
Охоплення інклюзивною освітою дітей в усіх закладах 
освіти (державна підтримка особам з особливими 
освітніми потребами) 

Відділ освіти, 
молоді та 
спорту 

Кошти державного 
бюджету           

11 Проведення поточних ремонтів в закладах освіти громади  
Відділ освіти, 

молоді та 
спорту 

В межах 
кошторисних 
призначень   

міського бюджету 

12 

Впровадження заходів з енергозбереження, 
забезпечення належної підготовки закладів та установ 
освіти до нового року та роботи в осінньо-зимовий 
період 

Відділ освіти, 
молоді та 
спорту 

В межах 
кошторисних 
призначень   

міського бюджету 

13 
Забезпечити підвезення учасників освітнього процесу 

до місць навчання і додому. 
 

Відділ освіти, 
молоді та 
спорту 

В межах 
кошторисних 
призначень   

міського бюджету 

14 
Забезпечувати  підтримки обдарованих дітей, виплата премій 

та стипендій відповідно положень 

Відділ освіти, 
молоді та 
спорту 

В межах 
кошторисних 
призначень   

міського бюджету 

15 
Виготовлення проектно-кошторисної документації  для  

об’єктів, які потребують капітального ремонту чи 

реконструкції 

Відділ освіти, 
молоді та 
спорту 

В межах 
кошторисних 
призначень   

міського бюджету 

16 
Проведення капітальних ремонтів  в закладах 

дошкільної та середньої освіти 

Відділ освіти, 
молоді та 
спорту 

В межах 
кошторисних 
призначень   

міського бюджету 
 

Очікувані результати: 

.- Забезпечення якісно нового рівня розвитку освіти; 

- Забезпечення умов рівної доступності населення громади до сучасної якісної освіти; 

- Суттєве підвищення якості освіти і виховання, приведення системи освітньої роботи у 

відповідність до потреб дитини; 

- Створення умов для реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на 

отримання рівного доступу до якісної освіти; 



-Забезпечення конституційного права громадян на здобуття дошкільної, загальної 

середньої, позашкільної освіти; 

-  Створення  сучасної матеріально-технічної бази закладів освіти. 

 

4.Підтримка дітей, сімї та молоді 

 

Проблемні питання: 

- слабка мотивація щодо дотримання молодими людьми здорового і безпечного способу 

життя,  

- зниження престижу сім’ї, недостатній рівень педагогічної культури батьків, їх 

відповідальності за здоров’я та виховання дітей;  

- не достатньо високий рівень організації та культури молодіжного дозвілля; 

- збільшення кількості виявлених сімей/осіб, які гостро потребують соціальної допомоги. 

 

Головна мета:  
  Своєчасне  виявлення дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, надання 

цим дітям реабілітаційних послуг, зокрема шляхом передачі сімей під соціальний супровід, 

підтримка і розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, проведення роботи по соціальному захисту дітей з категорії ВПО та опинилися у 

складних життєвих обставинах, залишилися без батьківського піклування. 
 
Пріоритетні заходи: 

№ 
з/п 

Назва заходу Виконавець 
Джерела 

фінансування 

1 2 3 4 

1 

Виявлення та облік сімей та осіб, де є ознаки складних 
життєвих обставин: 

- за повідомленнями суб’єктів соціальної роботи та за 
самозверненням, 

- шляхом патронажних відвідувань, обстеження 
житлово-побутових умов, з’ясування обставин 

вчинення насильства 

Служба у справах 
сімей виконавчого 
комітету міської 

ради  

Не потребує  
фінансування 

2 
Проведення оцінювання потреб осіб/сімей, які належать 

до вразливих груп населення та/або перебувають у 
складних життєвих обставинах 

Служба у справах 
сімей виконавчого 
комітету міської 

ради 

Не потребує  
фінансування 

3 
Забезпечення ефективної соціальної реабілітації дітей із 
сімей, які опинились у складних життєвих обставинах; 

 

Служба у справах 
сімей виконавчого 
комітету міської 

ради 

Не потребує  
фінансування 

4 

Забезпечення  проведення профілактичних заходів 
(рейдів) "Діти вулиці", "Вокзал" з метою своєчасного 

виявлення дітей, які 
опинилися в складних життєвих обставинах, 

недопущення соціального 
сирітства 

 

Служба у справах 
сімей виконавчого 
комітету міської 

ради 

Не потребує  
фінансування 

5 

Сприяння розвитку сімейних форм виховання дітей-
сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, у тому числі 
сприяти розширенню в 

області мережі прийомних сімей, дитячих будинків 
сімейного типу та 

влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування 

 

Служба у справах 
сімей виконавчого 
комітету міської 

ради 

Не потребує  
фінансування 

6 

Організація та підготовка до проведення на належному 
рівні відзначення в громаді  Дня захисту дітей, Дня 

Святого Миколая, Новорічних та Різдвяних свят для 
дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, дітей із сімей, що опинилися у складних 

Служба у справах 
сімей виконавчого 
комітету міської 

ради 

В межах 
кошторисних 
призначень 

міського бюджету 



життєвих обставинах 
 

7 

Проведення інформаційно-просвітницьких заходів, 
спрямованих на підвищення ролі сім'ї, забезпечення 

рівних прав і можливостей жінок та 
чоловіків, подолання гендерних стереотипів, 

запобігання проявам домашнього насильства, протидія 
торгівлі людьми 

Служба у справах 
сімей виконавчого 
комітету міської 

ради 

В межах 
кошторисних 
призначень 

міського бюджету 

8 

Організація та проведення навчань для кандидатів у 
прийомні батьки, для прийомних батьків та батьків-

вихователів, патронатних вихователів з 
метою підвищення їх виховного потенціалу 

Служба у справах 
сімей виконавчого 
комітету міської 

ради 

В межах 
кошторисних 
призначень 

міського бюджету 

9 
Проведення навчань для спеціалістів закладів надання 

соціальних послуг щодо здійснення соціальної роботи з 
різними категоріями населення 

Служба у справах 
сімей виконавчого 
комітету міської 

ради 

Фінансування не 
потребує 

1
0 

Здійснення відповідної соціальної роботи з сім’ями та 
особами, які 

опинилися у складних життєвих обставинах 

Служба у справах 
сімей виконавчого 
комітету міської 

ради 

Фінансування не 
потребує 

1
2 

Сприяння розвитку сімейних форм виховання дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  

 

Служба у справах 
сімей виконавчого 
комітету міської 

ради 

Фінансування не 
потребує 

1
3 

Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа 

 

Відділ соціального 
захисту населення, 
праці та охорони 

здоров’я 

Кошти державного 
бюджету 

1
4 

Забезпечення послугами оздоровлення та відпочинку 
дітей, які відповідно до  Закону України "Про 

оздоровлення та відпочинок дітей" потребують 
особливої соціальної уваги та підтримки з урахуванням 

карантинних обмежень. 

Служба у справах 
сімей виконавчого 
комітету міської 

ради 

Кошти 
державного, 
обласного та 

міського бюджетів 

 
 
 

Очікувані результати: 

--створення сприятливих умов та можливостей для розвитку і самореалізаціїмолоді   з урахуванням 

гендерної рівності; 

-забезпечення влаштування до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу дітей - сиріт, 

дітей, позбавленої батьківського піклування; 

- збільшення кількості дітей, яких влаштовано до патронатних сімей; 

- підвищення рівня поінформованості населення з питань підвищення ролі сім'ї, забезпечення рівних 

прав і можливостей жінок та чоловіків, подолання гендерних стереотипів, запобігання проявам домашнього 

насильства, протидія торгівлі людьми. 

 

5. Розвиток фізичної культури та спорту 

Проблемні питання: 

 Недостатня кількість сучасних багатофункціональних спортивних комплексів, спортивних 

майданчиків з тренажерним обладнанням та штучним покриттям.  

 Незадовільний матеріально-технічний  спортивних   приміщень . 

 

Головна мета: розвиток фізичної культури та спорту громади, створення умов для організації 

змістовного дозвілля і максимальної реалізації фізичних здібностей людини, збереження і розвиток 

спортивної інфраструктури.  

Пріоритетні заходи: 

№ 
з/п 

Назва заходу Виконавець 
Джерела 

фінансування 



 

Очікувані результати: 

- підвищення рівня фізичної культури і фізкультурно-оздоровчої роботи; 

- підвищення спортивної майстерності та досягнень спортсменів громади як у міських, 

регіональних  та  всеукраїнських  змаганнях; 

- зміцнення матеріально-технічного забезпечення галузі; 

збільшення кількості населення, охоплених заняттями фізичною культурою та спортом. 

 

6. Соціальний захист  

 

Проблемні питання:  
Соціально-економічна ситуація сьогодення є нестабільною, внаслідок чого все більша 

кількість осіб з інвалідністю, ветеранів, пенсіонерів опиняється не тільки за межею 

малозабезпеченості, але й за межею виживання. Це зумовлює доцільність надання додаткової 

фінансової допомоги різним категоріям громадян. 

Головна мета : реалізація державної політики та програм, затверджених міською радою, у сфері 

соціального захисту населення, покращення матеріального стану та умов життя вразливих верств населення 

шляхом надання житлових субсидій, соціальних допомог, пільг та компенсацій, забезпечення якісного 

надання соціальних послуг та розширення спектру соціальних послуг.  

 

Пріоритетні заходи : 

 
 

№ 
з/п 

Назва заходу Виконавець 
Джерела 

фінансування 
1 2 3 4 

1 

Проводити  компенсаційні виплати на пільговий 

проїзд автомобільним транспортом окремим 

категоріям громадян та залізничним транспортом 

приміського сполучення 

Відділ 
соціального 
захисту 
населення, праці 
та охорони 
здоров’я.  

Не потребує 
фінансування 

2 

 Здійснювати  виплату щомісячної стипендія 
особам з інвалідністю внаслідок війни та 
учасникам бойових дій, яким виповнилося 90 років 
і більше 

Відділ 
соціального 

захисту 
населення, праці 

та охорони 
здоров’я 

В межах 
кошторисних 
призначень  
міського 
бюджету 

3 

 Здійснювати виплати щоквартальну допомогу 

особам з інвалідністю по зору І-ої         групи з 

оплати за користування житлово-комунальними 

послугами 

Відділ 
соціального 

захисту 
населення, праці 

та охорони 
здоров’я 

 В межах 
кошторисних 
призначень  
міського 
бюджету 

4 

Проводити  оплату користування послуг  

телефонного зв’язку, глобальної інформаційної 

системи Інтернет на пільгових засадах особам з 

інвалідністю І групи, які пересуваються на 

інвалідних візках щомісячно 

Відділ 
соціального 

захисту 
населення, праці 

та охорони 
здоров’я 

 В межах 
кошторисних 
призначень  
міського 
бюджету 

1. 

Реалізація заходів  Програми розвитку фізичної культури і 
спорту Маловисківської  міської ради на 2021-2023 роки  

Відділ освіти, 
молоді та 
спорту  

В межах 
кошторисних 
призначень   

міського бюджету 

2 

Проведення  міських та обласних змагань  з видів спорту, участь 
збірних команд громади  в обласних, Всеукраїнських змаганнях 

Відділ освіти, 
молоді та 
спорту 

В межах 
кошторисних 
призначень   

міського бюджету 

3 
Покращення матеріально-технічної бази спортивних споруд 
громади 

Відділ освіти, 
молоді та 
спорту 

Відділ освіти, молоді 
та спорту 



5 

 Здійснювати виплату матеріальної допомоги до 

Міжнародного дня осіб похилого віку громадянам, яким 

виповнилось 80 років і більше, матеріальної  допомоги 

учасникам  ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС, дітям-сиротам потерпілих внаслідок аварії на 

Чорнобильській АЕС, дружині (чоловіку), опікуну дітей 

померлого громадянина із числа (ліквідаторів, 

потерпілих) смерть якого пов’язана з Чорнобильською 

катастрофою та особам, які потерпіли внаслідок 

Чорнобильської катастрофи (категорія 1).,  матеріальна 

допомога особам з інвалідністю різних груп до 

Міжнародного дня  осіб з інвалідністю 

Відділ 
соціального 
захисту 
населення, праці 
та охорони 
здоров’я. 

В межах 
кошторисних 
призначень  
міського 
бюджету 

6 

Відшкодовувати вартість проїзду один раз на рік 

до санаторно-курортного комплексу для 

оздоровлення чи відпочинку громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи. 

 

Відділ 
соціального 

захисту 
населення, праці 

та охорони 
здоров’я 

 В межах 
кошторисних 
призначень  
міського 
бюджету 

7 

 Забезпечити  соціальні гарантії сім’ям, члени яких  

добровільно вступили до Національної гвардії 

України та інших формувань,  та загинули під час 

участі у заходах із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, перебуваючи безпосередньо 

в районах та у період здійснення зазначених 

заходів.  

Відділ 
соціального 

захисту 
населення, праці 

та охорони 
здоров’я 

В межах 
кошторисних 
призначень  
міського 
бюджету 

8 

Надавати  соціальну підтримку внутрішньо 

переміщеним особам, які прибувають з 

Автономної Республіки Крим та зони АТО (ООС) .  

 

Відділ 
соціального 

захисту 
населення, праці 

та охорони 
здоров’я 

В межах 
кошторисних 
призначень  
міського 
бюджету 

9 

Забезпечити соціальні гарантії малозабезпеченим 

громадянам, у яких виникли складні життєві 

обставини, або екстремальні  ситуації (нещасний 

випадок, тяжка хвороба, довгострокове лікування) 

 

Відділ 
соціального 

захисту 
населення, праці 

та охорони 
здоров’я 

В межах 
кошторисних 
призначень  
міського 
бюджету 

10 

Проведення  заходів для осіб з  інвалідністю та 

дітей з інвалідністю  різних груп до Міжнародного 

дня осіб з інвалідністю та  до Міжнадного дня осіб 

похилого віку   

 

Відділ 
соціального 

захисту 
населення, праці 

та охорони 
здоров’я 

В межах 
кошторисних 
призначень  
міського 
бюджету 

11 

Забезпечення санаторно-курортними путівками та 

відпочинком громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи всіх категорій. 

Відділ 
соціального 

захисту 
населення, праці 

та охорони 
здоров’я 

В межах 
кошторисних 
призначень  
міського 
бюджету 

12 
Забезпечення проведення заходів до Дня пам’яті  
Чорнобильської катастрофи.   

Відділ 
соціального 

захисту 
населення, праці 

та охорони 
здоров’я 

В межах 
кошторисних 
призначень  
міського 
бюджету 



 

Очікувані результати: 

 

- покращення добробуту та фінансового стану населення громади; 

-  підвищення якості життя вразливих груп населення Маловисківської міської 

територіальної громади; 

- зменшення соціальної напруги вразливих груп населення.  

- забезпечення соціально гарантованих умов для нормального існування та розвитку людини; 

- удосконалення дистанційного обслуговування громадян; 

 

7.Підтримка учасників антитерористичної  операції, операції Об’єднаних сил та  внутрішньо 

переміщених осіб  

 

Головна мета: 

 Підвищити  рівень соціального захисту учасників АТО/ООС, членів сімей, сімей загиблих 

(померлих) учасників АТО/ООС, учасників-добровольців,постраждалих учасників революції Гідності, 

внутрішньо переміщених осіб, з числа учасників АТО/ООС; створити  умов для розв’язання нагальних 

проблем учасників АТО/ООС,членів їх сімей та внутрішньо переміщених осіб 

 

 

Пріоритетні заходи  
 
№ 
з/п 

Назва заходу Виконавець 
Джерела 

фінансування 
1 2 3 4 

1 

Надання соціальної 
підтримки учасникам АТО/ООС, членам їх 
сімей та сімей загиблих (померлих) 
учасників АТО/ООС, постраждалих учасників 
Революції Гідності та 
внутрішньо переміщених осіб з числа 
учасників АТО/ООС 

Відділ соціального 
захисту населення, 
праці та охорони 

здоров’я 

В межах 
кошторисних  
призначень  
міського бюджеті  

2 

Здійснення комунікації із членами сімей 
загиблих учасників АТО/ООС, з 
метою вивчення стану задоволення їх потреб; 
 

Відділ соціального 
захисту населення, 
праці та охорони 

здоров’я 

Не потребує 
фінансування 

3 
Забезпечення ведення обліку внутрішньо 
переміщених осіб, 

Відділ соціального 
захисту населення, 
праці та охорони 

здоров’я 

Не потребує 
фінансування 

4 
Співпраця з громадськими організаціями 
учасників АТО 

Виконавчий комітет 
міської ради 

Не потребує 
фінансування 

 

Очікувані результати : 

- підвищення рівня соціального захисту учасників АТО/ООС, членів їхсімей, сімей загиблих 

(померлих) учасників АТО/ООС,  внутрішньо переміщених осіб, зчисла учасників АТО/ООС; 

- створення умов для розв’язання нагальних проблем учасників АТО/ООС,членів їх сімей та 

внутрішньо переміщених осіб; 

- забезпечення соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб шляхом своєчасного надання 

всіх видів 

соціальних виплат згідно законодавства. 

 

8. Розвиток культурного середовища  та збереження культурної спадщини 

 

Проблемні питання: 

- необхідність модернізації матеріально-технічної бази галузі культури через невідповідність 

сучасним вимогам ; 

- відсутність фінансування та втрата історико-культурних об'єктів.; 

- недостатність коштів на проведення капітальних ремонтів закладів культури; 

 - недостатнє фінансування щодо інвентаризації та паспортизації об’єктів культурної спадщини. 



 

Головна мета: створення належних умов для розвитку культури, підвищення культурного рівня та 

естетичного виховання громадян, забезпечення творчого розвитку особистості, задоволення культурних 

потреб мешканців громади, збереження історичного середовища, історичної забудови громади. 

 

Пріоритетні заходи  

 

Очікувані результати : 

   - збереження та популяризація української культури та мистецтва; 

  - творення сприятливих умов для розвитку культури і мистецтва громади; 

   - повноцінне функціонування мережі навчальних закладів культури і мистецтва; 

 -  естетичне виховання громадян, в тому числі  дітей та юнацтва; 

 -  розвиток духовно-культурної сфери громади; 

 - збереження будівель-пам’яток історичної та нової частини громади. 

 

Підрозділ 3. Розвиток території 

  

№ 
з/п 

Назва заходу Виконавець 
Джерела 
фінансування  

1 
Проведення культурно-мистецьких масових заходів 
на території громади  

Відділ культури та 
туризму 

В межах 
кошторисних 
призначень 

міського  
бюджету 

2 Придбання звукової апаратури для закладів культури 
Відділ культури та 

туризму 

В межах 
кошторисних 
призначень 

міського  
бюджету 

3 
Придбання сценічних костюмів для творчих 
колективів   закладів культури 

Відділ культури та 
туризму 

В межах 
кошторисних 
призначень 

міського  
бюджету 

4 
Придбання музичних інструментів для  закладів 
культури 

Відділ культури та 
туризму 

В межах 
кошторисних 
призначень 

міського  
бюджету 

5 
Поповнення бібліотечних фондів міського 
бібліотечного ресурсного центру , придбання 
літератури 

Відділ культури та 
туризму 

В межах 
кошторисних 
призначень 

міського  
бюджету 

6 Проведення поточних ремонтів   закладів культури 
Відділ культури та 

туризму 

В межах 
кошторисних 
призначень 

міського  
бюджету 

7 
 Проведення заходів  з пожежної безпеки приміщень 
та закладів культури 

Відділ культури та 
туризму 

В межах 
кошторисних 
призначень 

міського  
бюджету 

8 
Проведення капітальних ремонтів та реконструкції   
установ та закладів культури 

Відділ культури та 
туризму 

Кошти 
державного та 

міського 
бюджету 

9 
Проведення  інвентаризації та паспортизації об’єктів 

культурної спадщини 
Відділ культури та 

туризму   

Кошти 
державного та 

міського 
бюджету 



1. Бюджетна політика 

 

Проблемні питання: 

- Зменшення обсягу фінансового ресурсу міського бюджету за рахунок змін у діючому 

законодавстві України. 

- Наявність заборгованості із сплати податків до бюджетів усіх рівнів. 

-  Тінізація економіки  

Головна  мета:  забезпечення наповнюваності бюджету громади,  забезпечення формування та 

прийняття збалансованого бюджету з урахуванням у повному обсязі потреби у коштах для соціальних 

виплат та розрахунків за енергоносії, дотримання жорсткої фінансової дисципліни при використанні коштів 

бюджету громади, недопущення утворення бюджетної заборгованості з розрахунків за заробітною платою 

та іншими соціальними видатками. 

 Пріоритетні заходи 
№
 

з/
п 

Назва заходу Виконавець Очікувані результати 

1 2 3 4 
1. Розробка заходів по наповненню бюджету громади 

у 2022 році 
Фінансове 
управління 
міської ради  

Не потребує фінансування  

.2 
Проведення систематичного аналізу виконання 
доходної частини бюджету громади 

Фінансове 
управління 
міської ради  

Не потребує фінансування  

3 Проведення роботи з орендарями земельних 
ділянок відносно закінчення термінів дії договорів 
оренди та своєчасності їх продовження, 
інвентаризація рішень сесії міської ради на предмет 
дотримання термінів при укладанні договорів 
оренди землі 

Земельний відділ 

Не потребує фінансування 

4 Проведення заходів щодо організації своєчасного 
затвердження та перегляду ставок податків і зборів 
(обов̀ язкових платежів) згідно з чинним законодавством 

Виконавчий комі 
тет міської ради 

Не потребує фінансування 

5 Забезпечення врахування у бюджеті громади у 
повному обсязі потреби в асигнуваннях на оплату 
праці працівників бюджетних установ відповідно до 
встановлених чинним законодавством умов оплати 
праці, на проведення розрахунків за енергоносії та 
послуги зв’язку, які споживаються бюджетними 
установами, а також здійснення контролю за станом 
дебіторської та кредиторської заборгованості 
розпорядників коштів місцевих бюджетів 

Фінансове 
управління 

Не потребує фінансування  

6 Сприяти  розвитку  середньострокового 
бюджетного планування на рівні місцевих 
бюджету дотримання принципу рівних 
гендерних прав і можливостей під час 
формування бюджетних показників; ти 
постійний моніторинг податкового боргу платників 
податків до місцевого бюджету та вживати 
своєчасних заходів для його зменшення 

Фінансове 
управління 

Не потребує фінансування  

7 Застосування програмно-цільового методу 
бюджетування на рівні усіх місцевих 
бюджетів області з метою підвищення 
прозорості та ефективності використання 
фінансових ресурсів 

Фінансове 
управління 

Не потребує фінансування  

8 Дотримання принципу рівних гендерних прав 
і можливостей під час формування 
бюджетних показників; ти постійний моніторинг 
податкового боргу платників податків до місцевого 
бюджету та вживати своєчасних заходів для його 
зменшення 

Фінансове 
управління 

Не потребує фінансування  

 



Очікувані результати: 

- збільшення надходжень до бюджету   міської територіальної громади  (без урахування 

міжбюджетних трансфертів) ; 

- покращення платіжної дисципліни ; 

- збалансованість показників бюджету міської територіальної громади; 

- підвищення ефективності використання бюджетних коштів; 

- недопущення бюджетної заборгованості. 

 

2.Земельні відносини  

 

Проблемні питання: 

- Недостатня інвестиційна привабливість об’єктів територіальної громади, які пропонуються 

для передачі в оренду та продажу на аукціонах; 

-  Застаріле становлення меж міста та інших населених пунктів Маловисківської 

міської територіальної громади; 

- Відсутність   інвентаризації земель: 

- Оновлення проектної документації з нормативної грошової оцінка земель;  
- Відсутність програмно-технічних  комплексів на базі сучасних програмних 

засобів та геоінформаційних систем. 

Головна мета: забезпечення збереження, раціонального використання земельних ресурсів 

та їх охорону, шляхом реалізації державної політики України щодо забезпечення сталого 

розвитку землекористування, захисту прав власників і користувачів земельних ділянок, а також 

для створення більш сприятливих умов для залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки 

Маловисківської територіальної громади, наповнення міського бюджету за рахунок сплати 

орендної плати або земельного податку за користування земельними ділянками та продажу 

земельних ділянок комунальної власності на конкурентних засадах (земельних торгах). 

 
 

Пріоритетні заходи 

 

Очікувані результати: 

 

№ 
з/п 

Назва заходу Виконавець 
Джерела 

фінансування  

1 
Топографо-геодезична зйомка 1:2000 (аерофотозйомка) та 
виготовлення генеральних планів с. Вишневе, с. Паліївка, 
с.Олексадрівка, с. Мануйлівка, с. Лозуватка 

Земельний 
відділ  

В межах 
кошторисних 
призначень 

міського 
бюджету 

2 

Розробка проектів землеустрою щодо встановлення 

(зміни) меж адміністративно-територіальних одиниці – 

м. Мала Виска, с. Миролюбівка, с. Вишневе, с. Паліївка,  
с. Олександрівка та інші 

Земельний 
відділ  

В межах 
кошторисних 
призначень 

міського 
бюджету 

3 
Інвентаризація земель населених пунктів (в межах) 
адмінбудівлі, школи, дитсадки та інше за межами 
населених пунктів 

Земельний 
відділ  

В межах 
кошторисних 
призначень 

міського 
бюджету 

4 

Розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок під землями водного фонду, 
природно-заповідного фонду, земель с/г призначення 
(для зміни цільового призначення), для продажу права 
оренди до 20,0 га, виготовлення технічної документації 
щодо поділу земельних ділянок для продажу права 
оренди на земельних торгах 

Земельний 
відділ  

В межах 
кошторисних 
призначень 

міського 
бюджету 

5 
Виготовлення технічної документації щодо експертної 
грошової оцінки землі для продажу земель комунальної 
власності (не с/х призначення) 

Земельний 
відділ  

В межах 
кошторисних 
призначень 

міського 
бюджету 



- формування земельних ділянок інвестиційно привабливих  для подальшої можливої 

передачі прав оренди або продажу громадянам, юридичним особам на земельних торгах задля 

раціонального використання земель комунальної власності Маловисківської міської  

територіальної громади та наповнення бюджету; 

- виявлення земельних ділянок, що не використовуються або використовуються без 

правовстановлюючих документів шляхом проведення інвентаризації та аудиту земель; 

- розроблення та введення в дію нової нормативної грошової оцінки земель з метою 

збільшення надходжень до бюджету  міської територіальної громади; 

- забезпечення  автоматизації процесів формування, обліку, оцінки земельних ділянок та 

об'єктів нерухомого майна. 

 

3.Розвиток дорожньої інфраструктури  

Проблемні питання:  

- Незадовільний стан дорожнього покриття доріг комунальної власності  у місті та  сільських 

населених пунктів: 

-Незадовільний стан дорожнього покриття доріг  районного та обласного підпорядкування; 

- Недостатність  фінансового ресурсу на капітальний ремонт доріг комунальної власності.  

Головна мета :  

Забезпечення  якісного надання послуг, щодо утримання , поточного та капітального 

ремонтів доріг комунальної  власності, зменшення аварійних ситуацій на тротуарах та дорогах , 

підвищення безпеки пішоходів.  

 

 

Пріоритетні заходи: 

 

 

Очікуванні результати :  

- підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху; 

 

-  належний проїзний  стан  доріг за рахунок ямкового ремонту, при цьому ліквідація ямковості. 

 

4.Підвищення інформатизації надання адміністративних послуг 

№ 
з/п 

Назва заходу Виконавець 
Джерела 

фінансування  

1 Проведення поточних ремонтів доріг комунальної власності  
КП « Мала 

Виска»  

В межах 
кошторисних 
призначень 
міського 
бюджету 

2 
Проведення підсипки та грейдерування доріг та вулиць 
комунальної власності 

КП « Мала 
Виска» 

В межах 
кошторисних 
призначень 
міського 
бюджету 

3  Ремонт та будівництво тротуарів  
КП « Мала 

Виска» 

В межах 
кошторисних 
призначень 
міського 
бюджету 

4 Встановлення дорожніх знаків та нанесення дорожньої розмітки  
КП « Мала 

Виска» 

В межах 
кошторисних 
призначень 
міського 
бюджету 

5 
Облаштування, будівництво та реконструкція зупинок 
громадського транспорту 

КП « Мала 
Виска» 

В межах 
кошторисних 
призначень 
міського 
бюджету 



   Проблемні питання: 

- Обмеженість приміщення   ЦНАП для надання розширеного переліку адміністративних послуг; 

- Відсутність фінансового ресурсу на проведення капітального ремонту та реконструкції приміщення 

ЦНАП. 

 

Головна мета: забезпечення прозорості та спрощення процедури отримання адміністративних 

послуг. 

 

Пріоритетні заходи : 
№ 
з/п 

Назва заходу Виконавець Джерела фінансування  

1 2 3 4 

1 
Проведення моніторингу якості надання 
адміністративних послуг 

Відділ надання 
адміністративних 

послуг 

Не потребує фінансування  

2 Впровадження надання електронних послуг  
Відділ надання 

адміністративних 
послуг 

В межах кошторисних 
призначень міського бюджету 

3 Впровадження сервісу  Mobile ID  
Відділ надання 

адміністративних 
послуг 

В межах кошторисних 
призначень міського бюджету 

4 
Розширення переліку адміністративних 
послуг для забезпечення реалізації принципу 
життєвих ситуацій під час надання послуг. 

Відділ надання 
адміністративних 

послуг 

В межах кошторисних 
призначень міського бюджету 

5 
 Проведення  реконструкції приміщення 
ЦНАП 

Відділ надання 
адміністративних 

послуг 

Кошти державного та міського 
бюджету 

 

Очікувані результати: 

- створення безбар’єрного середовища для отримання адміністративних послуг маломобільними 

групами населення; 

- впровадження он-лайн послуг, що дозволить спростити процедуру отримання адміністративних 

послуг мешканцями міста та прилеглих територій; 

- формування позитивного іміджу УНАП та високого рівня довіри мешканців до діяльності місцевої 

влади.  

 

5.Споживчий ринок  

Проблемні питання :  
- наявність стихійної торгівлі в  Маловисківській  територіальній громаді: 

- підтримка місцевого товаровиробника.  

Пріоритетні заходи : 

 

№ 
з/п 

Назва заходу Виконавець 
Джерела 

фінансування  

1 
Стабілізація цін на споживчому ринку, в тому числі 

на соціально значущі продовольчі товари 
 

Виконавчий 
комітет міської 
ради 

Фінансування 
не потребує  

2 
Збільшення реалізації продукції місцевих 
товаровиробників 

Виконавчий 
комітет міської 
ради 

Фінансування 
не потребує 

3 
Забезпечення високого рівня обслуговування 
населення, сприяння товарному насиченню 
споживчого ринку 

КП «Ринок»,  

заклади торгівлі, 

що розташовані 

на території 

міської ради  

Фінансування 
не потребує 

https://trushenk.com/chto-takoe-mobile-id-i-kogda-on-zarabotaet-v-ukraine.html


 

Очікувані результати: 

 Високий  рівень  обслуговування населення, розширення асортименту товарів, 

стабілізація цін на продовольчому ринку, в тому числі на соціально значущі  товари, створення 

нових робочих місць . 

6. Житлово- комунальне господарство 

 

Проблемні питання: 

- незадовільний технічний стан мереж і споруд, які експлуатуються підприємствами 

житлово-комунального господарства, особливо водопровідно-каналізаційні мережі; 

-низька якість питної води; 

-недостатність цільового фінансування,  

-впровадження енергозберігаючих заходів; 

- недостатньо  розвинена система збирання та переробки побутових та промислових 

відході; 

 -  недостатність   додатково створених робочих місць; 

-  недостатньо  осіб, залучених до громадських робіт; 

- поліпшення матеріально технічної бази для збільшення обсягів робіт по     благоустрою 

території ТГ. 

-  фінансування в повному обсязі для реалізації поставлених завдань та цілей. 

-  збільшення площі зелених насаджень  на території громади ; 

Головна мета: підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального 

господарства, забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами, поліпшення 

благоустрою та санітарного стану громади, задоволення потреб населення в якісних послугах 

водопостачання та водовідведення,  вивезення твердих побутових відходів. 

 

Пріоритетні заходи : 

 
№ 
з/п 

Назва заходу Виконавець 
Джерела 

фінансування  
1 2 3 4 

1 
 Обслуговування вуличного  освітлення  та його встановлення 

по території ТГ 
 

КП «Мала 
Виска 
МКП» 

В межах 
кошторисних 
призначень 
міського 
бюджету 

2 

Утримання  і розвиток об’єктів благоустрою,в тому числі 

санітарне утримання місць загального 

користування(парки,рекреаційні зони,сквери та 

майданчики,пам’ятки культурно історичної 

спадщини,площі,проспекти,вулиці,дороги,провулки,пішохідні 

та велосипедні доріжки,кладовища) та інші території 

загального користування. 
 

КП «Мала 
Виска 
МКП» 

В межах 
кошторисних 
призначень 
міського 
бюджету 

3 
Утримання та обслуговування полігону ТПВ, ліквідація 
стихійних сміттєзвалищ 

КП «Мала 
Виска МКП 

В межах 
кошторисних 
призначень 

4 

Розширення асортименту товарів та поліпшення їх 
якості з урахуванням попиту вплине на покращення 
показників обсягу роздрібного товарообороту та 
реалізованих послуг 

КП «Ринок»,  

заклади торгівлі, 

що розташовані 

на території 

міської ради  

Фінансування 
не потребує 

5 
Створення нових робочих місць за рахунок малого 

та середнього бізнесу  
 

КП «Ринок»,  

заклади торгівлі, 

що розташовані 

на території 

міської ради 

Фінансування 
не потребує 



міського 
бюджету 

4  Здійснювати     озеленення міста та прилеглих територій 
КП «Мала 

Виска МКП 

В межах 
кошторисних 
призначень 
міського 
бюджету 

5 
Очистка артезіанських свердловин  
 

КП «Мала 
Виска 

водоканал» 

В межах 
кошторисних 
призначень 
міського 
бюджету 

6 
Проведення робіт по заміні ветхого та зношеного  

трубопроводу 

КП «Мала 
Виска 

водоканал» 

В межах 
кошторисних 
призначень 
міського 
бюджету 

7 
Очистка каналізаційної мережі, самотічного  колектора та 

каналізаційної насосної станції ; 

ремонт сміттєвоза 

КП «Мала 
Виска 

водоканал» 

В межах 
кошторисних 
призначень 
міського 
бюджету 

8 
Придбання контейнерів для ТПВ та роздільного збору 

вторинної сировини 

 

КП «Мала 
Виска 

водоканал» 

В межах 
кошторисних 
призначень 
міського 
бюджету 

9 

Корегування проектно-кошторисної документації 

«Будівництво очисних споруд в місті Мала Виска 

Кіровоградської області потужністю до 300 м3/добу» 

 

КП «Мала 
Виска 

водоканал» 

В межах 
кошторисних 
призначень 
міського 
бюджету 

10 

Корегування кошторисно-проектної документації по проекту 

«Реконструкція водопровідної мережі вулиць міста Мала 

Виска, с.Заповідне (с.Комсомольське), с.Вишневе 

(с.Ульянівка) Маловисківського району Кіровоградської 

області»  та проведення державної експертизи ПКД. 

 

КП «Мала 
Виска 

водоканал» 

В межах 
кошторисних 
призначень 
міського 
бюджету 

11 

Реалізація  проекту «Реконструкція водопровідної мережі 

вулиць міста Мала Виска, с.Заповідне (с.Комсомольське), 

с.Вишневе (с.Ульянівка) Маловисківського району 

Кіровоградської області» 

КП «Мала 
Виска 

водоканал», 
виконавчий 

комітет 
міської ради  

Кошти 
державного 
бюджету  

12 

 Реалізація проекту «Будівництво очисних споруд в місті 

Мала Виска Кіровоградської області потужністю до 300 

м3/добу» 

 

КП «Мала 
Виска 

водоканал», 
виконавчий 

комітет 
міської ради 

Кошти 
державного 
бюджету 

 

Очікувані результати : 

– підвищення рівня якості утримань території населених пунктів громади у належному 

стані, в її санітарному очищенні, збереженні об’єктів загального користування.;  

– зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне 

середовище та здоров’я людини;  

            - поліпшення санітарного та естетичного стану території громади та міста. 

- освітлення території громади та міста відповідно до потреб. 

- збільшення терміну придатності елементів благоустрою, зовнішнього освітлення та 

інших об'єктів благоустрою за рахунок технічного  створення умов для очищення міста від 

забруднення побутовими відходами;  

- забезпечення належних умов для проживання та відпочинку населення.  



- забезпечення схоронності та відновлення зелених насаджень, які знаходяться на 

обслуговуванні підприємства. 

 

  7. Цивільний захист населення на території  

 

Проблемні питання: 

     - Недостатня системи зв’язку, оповіщення та інформування населення про загрозу та 

виникнення надзвичайних ситуацій; 

-  Недостатнє  матеріально-технічного забезпечення сфери захисту населення і територій 

від надзвичайних ситуацій. 

 

Головна мета : 

Забезпечити  реалізацію  державної політики в сфері захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій, їх попередження, а у випадку виникнення, своєчасне реагування і 

ліквідація їх наслідків.  

 

 

 

 

 

 

Пріоритетні заходи : 

 
№ з/п 

Назва заходу Виконавець 
Джерела 

фінансування  
1 2 3 4 

1 Забезпечення інформування населення про дотримання 
правил пожежної безпеки, безпеки на водних об’єктах, 
під час виникнення надзвичайних ситуацій, рятування та 
надання першої допомоги 
 

Виконавчий 
комітет міської 
ради  

Фінансування не 
потребує 

2 Придбання матеріально-технічних засобів для 
здійснення запобіжних заходів у разі загрози 
виникнення надзвичайних ситуацій, ліквідації їх 
наслідків 

Виконавчий 
комітет міської 
ради 

В межах 
кошторисних 
призначень міського 
бюджету 

3 Проведення технічної інвентаризації і поточних 

ремонтів захисних споруд, що знаходяться на 

території  міської ради  

 

 

 
 

Виконавчий 
комітет міської 

ради 

Власні кошти  
установ. організацій 

Підрозділ 4. Охорона  навколишнього природного середовища  

  Проблемні  питання: 

 - забрудненість  річок, водоймів;  

- низька екологічна свідомість населення міста;  

- недостатність цільового фінансування екологічних заходів.; 

- відсутність роздільного збору ТПВ. 

 

 Головна мета: забезпечення екологічної безпеки на території міської територіальної 

громади  

 Пріоритетні заходи 

  
№ з/п 

Назва заходу Виконавець 
Джерела 

фінансування  
1 2 3 4 



1 Підвищувати екологічну свідомість населення: 
проводити загальноміські екологічні суботники та 
лекції з охорони навколишнього природного 
середовища у навчальних закладах  громади  з 
дітьми дошкільного та шкільного віку; 

Виконавчий 
комітет міської 
ради , заклади 
освіти 

Фінансування не 
потребує 

2 Проведення загальноміських екологічних 

суботників  
 

Виконавчий 
комітет міської 
ради 

Фінансування не 
потребує 

3 Впровадження  роздільного збирання твердих 

побутових відходів  
 

КП «Мала Виска 
водоканал», 
виконавчий 
комітет міської 
ради  

В межах 
кошторисних 
призначень міського 
бюджету 

4 Здійснення постійного контролю за санітарним 

станом міської території 

КП «Мала Виска 
МКП» 

Фінансування не 
потребує 

5  Утримання в належному стані  сміттєвого 

полігону  
 

КП «Мала Виска 
МКП» 

В межах 
кошторисних 
призначень міського 
бюджету 

6 Будівництво та реконструкція очисних споруд, 

каналізаційних систем (у тому числі розроблення 

проектно-кошторисної документації) 

КП «Мала Виска 
водоканал», 
виконавчий 
комітет міської 

Кошти державного та 
міського бюджету 

 

Очікувані результати : 

запобігання забрудненню навколишнього природного середовища,  

попередження утворення стихійних сміттєзвалищ; 

підвищення рівня екологічної  культури населення громади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ. Джерела  фінансування  програми 

 Реалізація основних завдань  та проектів розвитку  Програми здійснюватиметься за 

рахунок  залучення коштів з наступних джерел:  

1. місцевого бюджету 

2. державного бюджету (в рамках галузевих (міжгалузевих) державних 

цільових програм та бюджетних програм центральних органів виконавчої 

влади, що спрямовуються на розвиток відповідної сфери в регіонах, державного 

фонду регіонального розвитку, субвенцій, інших трансфертів з державного 

бюджету місцевим бюджетам); 

3. обласного та інших місцевих бюджетів; 

            4. міжнародної технічної допомоги та міжнародних організацій; 

5 благодійних внесків; 

6 власних коштів  суб'єктів господарської діяльності та населення; 

           7 з інших джерел, не заборонених чинним  законодавством. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

Програми соціально-економічного розвитку  

Маловисківської  міської територіальної     громади   на 2022 рік    

 

1.  Ініціатор розроблення Програми    Маловисківська  міська рада 

2.  

Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої влади/органу 

місцевого самоврядування про ініціювання 

розроблення Програми 

Розпорядження міського голови від 

18.07.2022р.№ 87/б/1 

3.  Розробник Програми  

Відділ  соціально-економічного 

розвитку,інвестицій та проектної діяльності 

 

4.  Співрозробники Програми  
Структурні підрозділи та відділи 

Маловисківської міської ради 

5. Головний розпорядник коштів - 

   6.  Відповідальний виконавець Програми  
Відділ  соціально-економічного 

розвитку,інвестицій та проектної діяльності 

7.  Учасники Програми (співвиконавець)  
Структурні підрозділи та відділи  

Маловисківської міської ради 

8.  Термін реалізації Програми  2022 рік 

9.  

Перелік місцевих бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми  (для 

комплексних програм)  

Міський,  обласний ,державний бюджети   

10.  
Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми, всього 

Виконання заходів Програми буде 

здійснюватися шляхом фінансування 

міських  цільових програм за кошти 

міського бюджету,  обласного та державного 

бюджетів у вигляді цільових капітальних 

субвенцій, нших джерел, не заборонених 

чинним законодавством 

 

 



Додаток 1  

                                                                                                       ОСНОВНІ  ПОКАЗНИКИ 
соціального і економічного  розвитку  Маловисківської міської територіальної  громади 

на 2022 рік та прогноз на 2023-2026 роки 
№ 

з/п 

Показник 2020 

рік,  

факт 

2021 

рік, 

очікува

не 

Проєкт  

програми  

на  

2022 рік 

2022 рік 

порівняно з  

2021 роком, % 

2023 рік, 

прогноз 

2024 рік, 

прогноз 

2025 рік, 

прогноз 

2026 рік,  

прогноз 

+ (-) % 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
І Демографічна ситуація          

1. Чисельність постійного 
населення 

13168 15325 15375 +50 99,7 15320 15300 15277 15175 

3. Кількість дітей віком до 16 
років 

2005 2369 2359 -10 99,5 2345 2345 2340 2335 

4. 
Кількість зайнятого 
(працюючого) населення 

6178 6035 6063 +28 1,1 6025 6000 5985 5917 

5. 
Чисельність осіб з 
інвалідністю, з них: 

380 394 401 +14 1,8 408 415 422 429 

 

діти віком до 18 років 
58 61 62 +3 1,64 64 65 66 67 

6. Контингент, який потребує 
соціальної підтримки 

4632 4703 4798 +71 2,02 4894 4993 3094 3156 

7. 
Кількість зареєстрованих 
внутрішньо переміщених осіб 

81 81 81 0 0 81 81 81 81 

П Економічна ефективність          

    8. 
Обсяг капітальних інвестицій 
на 1 особу 

0,07 0,05 1,0 +0,05 200 1,0 1,1 1,1 1,2 

9 Кількість підприємств малого 
та середнього бізнесу на 1000 
осіб наявного населення 

30,3 26,1 26,1 -4,2 86,1 26,2 26,2 26,3 26,3 

10 Загальна протяжність 
автошляхів з твердим 
покриттям 

134,5 189,7 189,7 +53,2 141,0 189,7 189,7 189,7 189,7 



Ш 

 
Фінансова 
самодостатність 

         

11 Доходи бюджету  
територіальної громади (без 
трансфертів) на 1 особу 

4332 4131  5732   +1601 138,8 6023 6406 6487 6511 

12 Капітальні видатки бюджету  
територіальної громади (без 
трансфертів) на 1 особу 

453 107 0 -107 0 0 0 150 200 

13 Рівень дотаційності бюджетів 
(частка базової дотації в 
доходах загального фонду 
бюджету територіальної 
громади (без урахування 
субвенцій) 

1,0 2,8 2,5 -0,3  

 89,3 

3,4 3,7 3,7 3,8 

14 Частка видатків бюджету 
розвитку в загальному обсязі 
видатків територіальної 
громади (без урахування 
власних надходжень 
бюджетних установ) 

7,8 2,7 0 -2,7 0 0 0 0 0 

15 Обсяг надходжень до 
бюджету територіальної 
громади від сплати податку на 
доходи фізичних осіб на 1 
особу 

2291 2334 3522 -1188 150,9 3686 3942 3979 4015 

16 Обсяг надходжень до 
бюджету  територіальної 
громади від плати за землю на 
1 особу 

764 713 682 -31 95,5 687 690 700 710 

17 Обсяг надходжень до 
бюджету територіальної 
громади від сплати єдиного 
податку на 1 особу 

665 595  

905 

+310 152,1 970 1038 1047 1050 

18 Обсяг надходжень до 
бюджету  територіальної 
громади від сплати акцизного 
податку на 1 особу 

432 399 492 +93 123 522 524 530 535 



19 Обсяг надходжень до 
бюджету територіальної 
громади від сплати податку на 
нерухоме майно на 1 особу 

35 32 72 +40 225 75 825 830 835 

IV Якість та доступність 
публічних послуг 

         

20 Частка домогосподарств, що • 
мають доступ до фіксованої 
широкосмугової мережі 
Інтернет, у загальній кількості 
домогосподарств об’єднаної 
територіальної громади 

57 69 73 +12 12,1 75 80 83 85 

21 Середня наповнюваність 
групи дошкільного 
навчального закладу  
територіальної громади 

21 20 20 0 100 20 20 19 19 

22 Частка дітей дошкільного віку 
охоплена дошкільними 
навчальними закладами, у 
загальній кількості дітей 
дошкільного віку 

60 60 60 0 100 60 60 60 61 

23 Середня наповнюваність 
класів загальноосвітньої 
школи територіальної громади 

20,2 17,3 17,3 0 100 17,4 17,4 17,4 17,4 

24 Частка дітей, для яких 
організовано підвезення до 
місця навчання і додому, у 
загальній кількості учнів, які 
того потребують 

100 100 100 0 100 100 100 100 100 

25 Частка дітей, охоплених 
позашкільною освітою, у 
загальній кількості дітей 
шкільного віку 

36 32 32 0 100 32 32 32 32 



26 Частка випускників 
загальноосвітніх навчальних 
закладів, які отримали за 
результатами зовнішнього 
незалежного оцінювання з 
іноземної мови 160 балів і 
вище, у загальній кількості 
учнів, що проходили 
тестування з іноземної мови 

10 9 9 0 100 9 10 10 11 

27 Частка випускників 
загальноосвітніх навчальних 
закладів, які отримали за 
результатами зовнішнього 
незалежного оцінювання з 
української мови 160 балів і 
вище, у загальній кількості 
учнів, що проходили 
тестування з української мови 

19 18,5 18,5 0 100 19 19 19 20 

28 Частка випускників 
загальноосвітніх навчальних 
закладів, які отримали за 
результатами зовнішнього 
незалежного оцінювання з 
математики 160 балів і вище, у 
загальній кількості учнів, що 
проходили тестування з 
математики 

7 5 5 0 100 5 6 7 8 

29 Кількість осіб, охоплених 
соціальними програмами та 
послугами, що фінансуються 
за кошти місцевого бюджету 

4632 4703 4798 +71 2,02 4894 4993 3094 3156 

 
V 

Створення комфортних 
умов для життя 

         

30. Частка домогосподарств, 
забезпечених централізованим 
водопостачанням, у загальній 
кількості домогосподарств  
територіальної громади 

63,0 54,4 54,5 +0,1 100,2 54,6 54,7 54,8 54,9 



31 Частка домогосподарств, 
забезпечених централізованим 
водовідведенням, у загальній 
кількості домогосподарств  
територіальної громади 

14,8 12,7 12,8 +0,1 100,8 12,9 13,0 13,1 13,2 

    32 Частка населених пунктів  
територіальної громади, у 
яких укладені договори на 
вивезення твердих побутових 
відходів між  пунктів 
об’єднаної територіальної 
громади домогосподарствами 
та обслуговуючим 
підприємством (надавачем 
послуги з вивезення 
побутових відходів), у 
загальній кількості населених 

14,8 12,7 12,8 +0,1 100,8 12,9 13,0 13,1 13,2 

33 Частка домогосподарств, в 
яких створені співвласників 
багатоквартирних будинків у 
загальній кількості 
домогосподарств об’єднаної 
територіальної громади 

25,0 25,0 25,0 0 100,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

34 Кількість закладів культури 
(бібліотек, клубів, кінотеатрів 
тощо) на 1000 населення 

0,8 1,4 1,4 0 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

35 Кількість закладів фізичної 
культури і спорту (стадіонів, 
спортивних клубів тощо) на 
1000 населення 

3,4 3,3 3,3 0 100 3,3 3,3 3,3 3,4 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

 

ПЕРЕЛІК 

 Міських  цільових програм, фінансування  яких передбачається здійснювати  

у  2022 році за рахунок коштів  міського бюджету    

 
№ 

з/п 
Назва програми Дата та номер 

рішення  ради 

про 

затвердження 

програми (з 

урахуванням 

змін) 

Головний 

розробник та 

відповідальний 

виконавець 

Програми 

Джерела фінансування Обсяг фінансування  міської 

програми на 2022 рік: 
всього, 

тис.грн. 

у т.ч. за рахунок  

коштів  міського 

бюджету, 

тис.грн. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Комплексна  Програма розвитку освіти 

Маловисківської міської ради на 2021-

2023 роки 

Від 

06.04.2021 р. 

№423 

Відділ освіти, 

молоді та спорту 

субвенції з 

державного та 

обласного бюджетів, 

місцевий бюджет 

86495,5 41621,2 

2 Програма розвитку фізичної 

культури і спорту Маловисківської  

міської ради на 2021-2023 роки 

Від 

06.04.2021 р. 

№424 

Відділ освіти, 

молоді та спорту 

Міський бюджет 125,0 125,0 

3 Програма «Молодь 

Маловисківщини» на 2022-2025 роки 

від  11. 

2021р.№ 

Відділ освіти, 

молоді та спорту 

Міський бюджет 50,0 50,0 

4 Програма національно-патріотичного 

виховання на 2022-2025 роки 

від  

11.2021р№ 

Відділ освіти, 

молоді та спорту 

Міський бюджет 60,0 60,0 

5 Комплексна Програма розвитку 

культури, краєзнавства та туризму у 

Маловисківській міській 

територіальній громаді на період 

2021-2023роки 

Від 

28.01.2021 

року №188 

Відділ культури та 

туризму 

Маловисківської 

міської ради 

Місьий бюджет 939,6 939,6 

6 Програма соціального захисту 

малозабезпечених верств населення 

Маловисківської міської 

територіальної громади на 2021-2023 

роки 

№ 605 від 04 

червня 2021 

року 

Відділ соціального 

захисту населення, 

праці та охорони 

здоров’я 

Маловисківської 

міської ради. 

Міський бюджет 440,00 440,00 

7 Програма соціального захисту № 42 від 15 Відділ соціального Міський бюджет 221,60 221,60 



громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи та 

проживають на території 

Маловисківської міської 

територіальної громади на 2021-2023 

роки 

грудня 2020 

року 

захисту населення, 

праці та охорони 

здоров’я 

Маловисківської 

міської ради. 

8 Програма зайнятості населення 

Маловисківської міської  

територіальної громади на 2021-2023 

роки 

№ 34 від 15 

грудня 2020 

року 

Відділ соціального 

захисту населення, 

праці та охорони 

здоров’я 

Маловисківської 

міської ради. 

Міський бюджет 250,00 250,00 

9 Програма забезпечення осіб з 

інвалідністю та дітей з інвалідністю 

технічними засобами для 

використання в побутових умовах на 

2021 -2023 роки 

№ 41 від 15 

грудня 2020 

року 

Відділ соціального 

захисту населення, 

праці та охорони 

здоров’я 

Маловисківської 

міської ради. 

Міський бюджет 172,08 172,08 

10 Програма фінансування компенсації 

фізичним особам, які надають 

соціальні послуги та проживають на 

території Маловисківської міської 

територіальної громади на 2021-2023  

роки 

№ 491 від 27 

квітня 2021 

року 

Відділ соціального 

захисту населення, 

праці та охорони 

здоров’я 

Маловисківської 

міської ради. 

Міський бюджет 84,00 84,00 

11 Програма про надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам 

Маловисківської міської  

територіальної громади  

на 2021-2023 роки. 

 

№ 321 від 05 

березня 2021 

року 

Відділ соціального 

захисту населення, 

праці та охорони 

здоров’я 

Маловисківської 

міської ради. 

Міський бюджет 1900,17 1900,17 

12 Програма відшкодування 

компенсації за перевезення окремих 

пільгових категорій громадян на 

приміських та міжміських маршрутах 

загального користування 

автомобільним транспортом по 

території Маловисківської міської  

територіальної громади  

на 2021-2023 роки   

№ 40 від 15 

грудня 2020 

року 

Відділ соціального 

захисту населення, 

праці та охорони 

здоров’я 

Маловисківської 

міської ради. 

Міський бюджет 720,00 720,00 

13 Програма забезпечення житлом  № 35 від 15 Відділ соціального Міський бюджет 400,00 400,00 



учасників бойових дій, осіб з 

інвалідністю внаслідок війни ІІІ 

групи з числа учасників АТО/ООС, 

які перебувають на квартирному 

обліку в Маловисківській міській 

раді на 20201– 2023  роки 

грудня 2020 

року 

захисту населення, 

праці та охорони 

здоров’я 

Маловисківської 

міської ради. 

14 Програма забезпечення 

оздоровленням та відпочинком дітей 

з інвалідністю, які проживають на 

території Маловисківської міської 

територіальної громади 

на 2021 – 2023 роки 

№ 38 від 15 

грудня 2020 

року 

Відділ соціального 

захисту населення, 

праці та охорони 

здоров’я 

Маловисківської 

міської ради. 

Міський бюджет 275,00 275,00 

10 Програма компенсації надання пільг 

з послуг телекомунікаційного зв’язку 

та проїзду окремих категорій 

громадян залізничним транспортом 

приміського сполучення 

Маловисківської міської 

територіальної громади на 2021-2023 

роки 

№ 605 від 04 

червня 2021 

року 

Відділ соціального 

захисту населення, 

праці та охорони 

здоров’я 

Маловисківської 

міської ради. 

Міський бюджет 440,00 440,00 

11 Програма фінансової підтримки 

громадської організації «Ветерани 

Маловисківщини» на 2021-2023 року 

№ 421 від 06 

квітня 2021 

року 

Відділ соціального 

захисту населення, 

праці та охорони 

здоров’я 

Маловисківської 

міської ради 

Міський бюджет 25,00 25,00 

12  Програм розвитку КП 

Маловисківський центр надання 

соціальних послуг на 2021-2023 роки 

22.10.2020 

№2581 

КП 

Маловисківський 

центр надання 

соціальних послуг 

Кошти міського 

бюджету 

Власні кошти від 

надання платних 

соціальних послуг 

6515,1 6515,0 

13 Програма розвитку КП «Мала Виска 

МКП» на 2021-2023 роки 

№ від 

28.11.2021р 

КП «Мала Виска 

МКП» 

Кошти міського 

бюджету 

10 000,0 10 000,0 

14 Програма  розвитку  КП «Мала Виска 

Водоканал» на 2021-2023 

№ від 

28.11.2021р 

КП «Мала Виска 

Водоканал»  

Кошти  міського та 

державного бюджету, 

власні кошти 

37079,5 3927,0 



підприємства 

15   Програма фінансової підтримки 

громадської організації «Ветерани 

Маловисківщини»  на 2021-2023 

роки   

№ 421 

 від 6 квітня  

2021 року 

Виконавчий комітет 

міської ради 

,Громадська 

організація 

«Ветерани 

Маловисківщини» 

Кошти міського 

бюджету 

25,0 25,0 

16 Програма  розвитку місцевого 

самоврядування  та сприяння 

відкритості і прозорості діяльності 

органів місцевого самоврядування  

Маловисківської міської 

територіальної  громади  на 2021 – 

2025 роки  

 

№ 420 від 6 

квітня  2021 

року 

Виконавчий 

комітет міської 

ради  

Кошти міського 

бюджету 

1235,0 1235,0 

17  Програма  розвитку комунальної 

установи «МАЛОВИСКІВСЬКИЙ 

МІСЬКИЙ ТРУДОВИЙ АРХІВ»  на 

2021 – 2025  роки 

№ 419 від 6 

квітня  2021 

року 

Виконавчий 

комітет міської 

ради 

Кошти міського 

бюджету 

274,0 274,0 

18 Про внесення змін до Програми 

розвитку донорства крові та її 

компонентів у Маловисківській 

міській територіальній громаді  на 

2020 – 2021 роки 

 № 321 від 6 

квітня  2021 

року 

Виконавчий 

комітет міської 

ради 

Кошти міського 

бюджету 

150,0 150,0 

19  Про внесення змін  до Програма 

підтримки та розвитку вторинної 

медичної допомоги у 

Маловисківській міській  

територіальній громаді  на період 

2021 – 2023   роки 

 № 1011 від  

29.10  2021 

року 

Маловисківська 

КНП  ЦРЛ 

Кошти міського 

бюджету 

16909,5 8854,0 



20  Програма цивільного захисту 

Маловисківської міської  

територіальної  громади  на 2021-

2025 роки 

 № 309 від 5 

березня  2021 

року 

Виконавчий 

комітет міської 

ради 

Кошти міського 

бюджету 

1440,15 1440,15 

21  Комплексна  Програма профілактики 

злочинності і правопорушень на 

2021-2025 роки 

№ 307 від 5 

березня  2021 

року 

Виконавчий 

комітет міської 

ради 

Кошти міського 

бюджету   

150,0 150,0 

22 Про внесення змін до Програми 

проведення Конкурсу міні-проектів 

розвитку Маловисківської міської 

територіальної громади (бюджет 

участі) «Майбутнє громади в наших 

руках»  на 2020-2022 роки 

  

№ 181 від  28 

січня 2021 

року 

Відділ соціально-

економічного 

розвитку, 

інвестицій та 

проектної 

діяльності 

Кошти міського 

бюджету 

600,0 600,0 

23  Програмиа підтримки малого 

підприємництва Маловисківської 

міської територіальної громади на 

2021-2023 роки 

№ 607 від  4 

червня 2021 

року 

Відділ соціально-

економічного 

розвитку, 

інвестицій та 

проектної 

діяльності 

Кошти міського 

бюджету 

75,0 75,0 

24 Програма розвитку первинної 

медико-санітарної допомоги  в 

Маловисківській міській 

територіальній громаді на 2021 - 2023 

роки 

№ 310 від 5 

березня  2021 

року 

ЦПМСД Кошти міського 

бюджету 

1933,0 1933,0 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Додаток 3 

ПЕРЕЛІК 
інвестиційних та інфраструктурних  проєктів, реалізацію яких передбачається  здійснювати у 2022 році за рахунок коштів 

міського, державного  бюджетів інвестиційного спрямування   
 

 
№  

з/п 

Назва проєкту (заходу), 

його місцезнаходження 

Термін реалізації 

проєкту  

Джерела 

фінансування 

Загальна 

вартість, тис. 

грн. 

Залишкова 

вартість  

реалізації 

проєкту,  

на початок  

2022 року, 

тис.грн.  

Потреба в коштах  на:  

дата 

початку  

дата 

закінченн

я  

2022 рік 2023 рік 2024 рік 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

За рахунок  коштів  державног фонду  регіонального розвитку 

1. Капітальний ремонт будівлі 

Маловисківської ЗОШ №3 

І-ІІІ ступенів 

(утеплення фасадів, 

покрівлі, заміна вікон та 

дверей) по вул. 20 

років Жовтня, 3, м. Мала 

Виска, Кіровоградської 

області (корегування). 

2016 2023  ДБ 25 329,0 14 400,0 7200,0 7200,0  

 

МБ 

2 814,2 1 600,0 800,0 800,0  

      

2. Реконструкція 

водопровідних мереж  

вулиць міста Мала Виска, 

с.Заповідне(Комсомольське) 

та с.Вишневе (Ульяновка), 

Маловисківського  району , 

Кіровоградської області 

(коригування) 

2022 2024 ДБ 

 

15 270,57 15 270.57  15 270,57  

МБ 1696,73 1696,73  1696,73  

3 Капітальний ремонт  вул.. 

Центральна  (від 

2022 20224 ДБ 19 213,4 19 213,4  19 213,4  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

вул..Містечкової до 

вул..Європейської) в 

м.Мала Виска 

Кіровоградської області 

МБ 2000,0 2000,0  2000,0  

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 

та інші субвенції інвестиційного спрямування* 

1 Капітальний ремонт  

евакуаційних виходів  

будівлі дошкільного 

навчального  закладу  

«Чебурашка»,  по вул. 

Шевченка 7-б,  м. Мала 

Виска , Кіровоградської 

області 

2022 2022 ДБ 1497,2 1497,2 1497,2   

МБ 166,4 166,4 166,4   

2 Капітальний ремонт даху  

ЗШ № 4І-ІІІ ступенів в 

м.Мала  Виска  , 

Маловисківського району, 

Кіровоградської області  по 

вул..Європейській ,17 

(коригування) 

2022 2022 ДБ 1935,693 1935,693 1935,693   

МБ  215,077 215,077 215,077   

3 Капітальний ремонт  

дорожнього покриття  вул. 

Центральна с. Краснопілка 

Кіровоградської області   

2022 2022 ДБ 787,9  787,9  

 

787,9  

 

  

МБ 87,5 87,5 87,5   

4 Будівництво очисних 

споруд  у  м. Мала Виска 

потужністю до 300 м3 на 

добу 

2022 2022 ДБ 14 390,318 14 390,318 14 390,318   

МБ 1598,924 1598,924 1598,924   

5 Капітальний  ремонт  

дорожнього покриття  по 

провулку Професійному м. 

Мала Виска 

Кіровоградської області 

2022 2022 ДБ 1316,25 1316,25 1316,25   

МБ 146,25 146,25 146,25   

6 Капітальний  ремонт  

Вишневського  сільського  

клубу 

2022 2022 ДБ 989,82 989,82 989,82   

МБ 108,98 108,98 108,98   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 «Капітальний ремонт 

будівлі колишнього маєтку 

поміщиків Кудашевих з 

виготовленням  проектно- 

кошторисної документації» 

2022 2022 ДБ 2070,0 2070,0 2070,0   

МБ 230,0 230,0 230,0   

8 Придбання  дитячих 

ігрових майданчиків для  

закладів дошкільної освіти  

Маловисківської міської 

територіальної громади  

2022 2022 ДБ 300,0 300,0 300,0   

9 Сучасний спортивний 

простір   стадіону КЗ 

Маловисківський ліцей ім. 

Юрія Кондратюка»    

2022 2022 ДБ 1151,0 1151,0 1151,0   

 Проекти щодо створення парків дозвілля фінансування яких передбачається здійснювати у 2022 році за рахунок коштів 

державного та місцевих бюджетів* 

1 Капітальне будівництво 

міського парку  відпочинку 

по вул.Центральна 

(Жовтнева) у м.Мала Виска 

Кіровоградської області  

2022-2025рр. 

2022 2025 ДБ 7000,0 7000,0 2000,0 2000,0 2000,0 

Проекти, що реалізується за рахунок субвенції  з державного бюджету на розвиток ЦНАП 

1 Реконструкція частини 

першого поверху 

адмінбудівлі під центр 

надання адміністративних 

послуг (ЦНАП) в м.Мала 

Виска, Новоукраїнського 

району, Кіровоградської 

області по вул.. 

Центральна,76 

2022 2022 ДБ 2222,56 2222,56 2222,56   

МБ 246,917 246,917 246,917   

Проекти , що реалізуватимуться за рахунок міського бюджету (бюджет розвитку) 

1 Встановлення огорожі в КЗ 

«Маловисківський ліцей 

ім..Юрія Кондратюка» 

2022 200 МБ 300,0 300,0 300,0   

2 Встановлення  та 

модернізації  вуличного 

освітлення на території 

2022 2022 МБ 1500,0 1500,0 1500,0   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

населених пунктів громади 

3 Оновлення технічної  бази  

КП «Мала Виска МКП» -
(придбання фронтального 

погрузчика (відвал,люлька 

підвісна,вила.) 

2022 2023 МБ 3980,0 3980,0 1980,0 2000,0  

4 Оновлення  технічної бази 

КП «Мала Виска 

Водоканал» (придбання  

сміттєвоза із задній ручним 

завантаженням при 

безконтейнерній схемі) 

2022 2022 МБ 1650,0 1650,0 1650,0   

5 Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

на проект : «Капітальний 

ремонт покрівлі КНП 

«Маловисківська лікарня»  

м. Мала Виска,  

вул. Шевченка, 64 

2022 2022 МБ 200,0 200,0 200,0   

6 Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

на проект : «Капітальний 

ремонт покрівлі 

інфекційного відділення 

КНП «Маловисківська 

лікарня»  

м. Мала Виска,  

вул. Шевченка, 64 

2022 2022 МБ 100,0 100,0 100,0   

7 Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

на  проект: « Утеплення  КЗ 

Маловисківський ліцей ім. 

Юрія Кондратюка» 

2022 2022 МБ 300,0 300,0 300,0   

 

 
                              

 

   

 



 

 

Завдання щодо проведення поточного ремонту доріг 

на території Маловисківської міської територіальної 

громади у 2022 році 

Додаток 4 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ 

з/п 

Назва об’єкту( дорога, вулиця, провулок)  

Вид проведення 

робіт( поточний 

ремонт доріг, 

грейдерування, 

підсипка) 
 

 

Розрахункова 

площа 

проведення 

робіт (км.2) 

(м.2) 
 

 

Обсяг 

фінансування 

(тис.грн.) 
 

1 2 3 4 5 

1 с.Паліївка 

вул.Берегова,Степова,Пятихатки,Кущова,Петрича,пров.Покрови. 

Грейдерування, 

профілювання,підсипка. 

0,00265 60,0 

 с. Мануйлівка,с.Лутківка, вул.Берегова, вул.Садова, вул.Миру. Грейдерування, 

профілювання,підсипка 

0,0023 52,0 

 с.Первомайське, вул.Малахівська,вул.Садова, вул.Центральна. Грейдерування, 

профілювання,підсипка 

0,0056 120,0 

 с.Олександрівка вул.Правди, 

вул.Перемоги,вул.Південна,вул.Вербова,пров.Правди, 

пров.Східний,пров.Новий 

Грейдерування, 

профілювання,підсипка 

0,0195 176,0 

 с.Миролюбівка, вул. Набережна, вул.Чкалова,вул. Молодіжна, с.Червона 

Поляна вул. Миру,вул. Гоголя 

Грейдерування, 

профілювання,підсипка 

0,009 200,0 

 с. Лозуватка вул. Київська, 

вул.Чайковського,вул.Набережна,вул.Перемоги,вул.Степова,вул.Зарічна, 

вул.Садова, пер. Шкільний.с. Димине, вул. Кузнецова, вул. Польова, вул. 

Берегова, вул. Чайковського, вул. Київська,  

Грейдерування, 

профілювання,підсипка 

0,0762 400,0 

 м. Мала Виска  вул. Севастопольська,  вул. Вишнева, вул. Горіхова,  

вул. В.Чабана, вул. Матросова,  вул. Ковтуна, вул. Осипенка, 

 вул. Піонерська, вул. Гоголя, вул. Фрунзе, вул. Стаханова, вул. 

Б.Хмельницького, вул. Ватутіна, вул. Коперативна, вул.Карла Лібнехта, вул. 

Л.Толстого,  вул. Мічуріна,  вул. Першотравнева,  вул. Островського, пер. 

Зарічний, вул. Мирна, вул. Радісна, пер. 

Є.Маланюка,вул. Маланюка, вул. Чехова, 

Грейдерування, 

профілювання,підсипка 

0,11445 1200,0 

2. с.Паліївка, вул. Покрови, пров. Щорса, пров. Лесі Українки, Ямковий ремонт 78 20,0 



        с. Мануйлівка, вул. Водолазко, вул.Набережна, вул.Польова, Ямковий ремонт 480 122,0 

 с.Олександрівка вул. Першотравнева, вул. Красна Ямковий ремонт 160 40,8 

 с. Миролюбівка, вул. Горбенка ,вул. Набережна,вул. Вишнева, Ямковий ремонт 200 51,2 

 с.Лозуватка, вул. Миру,вул. Степова Ямковий ремонт 500 127,3 

 м. Мала Виска  вул. Європейська, вул. Тобілевича,  

вул. Жовтнева, вул. Гоголя, вул. Київська, вул. Промислова, вул. Професійна, 

пров. Професійний,  вул. Центральна,  вул.20р.Жовтня, вул. Шкільна, вул. 

Шевченка вул. Привокзальна, пров. Авіаційний. 

 

Ямковий ремонт 960 245,0 


