
 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

від 12 грудня 2019 року                                                   № 1928 

м. Мала Виска 
 

 

Про затвердження програми соціально - 

економічного  розвитку Маловисківської 

міської  ради на 2020 рік 

 

 

Відповідно до п. 22, ст. 26, глави 1, розділу ІІ Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні » та з метою  соціально-економічного і культурного розвитку  

міської ради Маловисківської міської  об’єднаної територіальної  громади на 2020 рік , 

міська рада 

  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити  Програму соціально-економічного  розвитку Маловисківської міської  

ради Маловисківської міської  об’єднаної територіальної  громади  на 2020  рік 

(додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М.,  Жовтило А.В. та на 

постійні комісії міської ради з питань: 

- планування, фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку (голова 

Прилуцький М.М.); 

-  житлово-комунального господарства та комунальної власності (голова Бровченко 

О.Д.); 

- освіти, культури, молоді, фізичної культури та спорту (голова Артишко В.В.); 

- охорони здоров’я та соціального захисту населення (голова Жигалов Т.М.), та на 

заступників міського голови відповідно до розподілу повноважень. 

 

 

  

 

 Міський голова                        Ю.Л.ГУЛЬДАС  

 
 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Маловисківської міської ради  

від 12 грудня  2019 року № 1928 

секретар ради   

Л.А. ПОСТОЛЮК 

                              ___________________ 
 

ПРОГРАМА 

соціально - економічного  розвитку  Маловисківської 

міської ради  на 2020 рік 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 

1 Назва Програми Програми  соціально - економічного  

розвитку  Маловисківської 

міської ради  на 2020 рік 

2. Ініціатор розроблення програми 

  

  Виконавчий комітет 

Маловисківської  міської   ради 

3. Дата, номер і назва розпорядчого документа 

органу виконавчої влади про розроблення 

програми 

Розпорядження міського голови  від 

3.09.2019 року № 36/б 

4.  Головний  розробник програми Сектор соціально- економічного 

розвитку, інвестицій та проектної 

діяльності. 

5. Співрозробники  Прграми  Структурні  підрозділи виконавчого 

комітету міської ради , комунальні  

підприємства  

6. Відповідальний виконавець програми Сектор соціально- економічного 

розвитку, інвестицій та проектної 

діяльності. 

7. Співвиконавці  Програми  Структурні  підрозділи виконавчого 

комітету міської ради , комунальні  

підприємства 

8. Термін реалізації програми 2020 рік 

9. Мета Програми  Створення умов для сталого 

розвитку на основі проведення 

загальнодержавних реформ, 

підвищення ефективності 

використання економічного 

потенціалу та функціонування 

соціальної сфери міста для 

покращення якості життя населення. 

10. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації Програми, 

всього 

Згідно з відповідними бюджетними 

призначеннями виконавців 

Програми  

     11. Очікувані результати  виконання   Реалізація завдань та проектів 

Програми 

     12.  Ключові показники  ефективності   

 



Зміст 

Вступ  

1. Аналіз  розвитку галузей  за 2019 рік 

2.Мета Програми соціально - економічного розвитку  

3. Пріоритетні напрямки реалізації Програми 

3.1. Підвищення конкурентоспроможності  громади  та забезпечення стійкого 

економічного зростання . 

3.2 Розвиток людського потенціалу 

4. Фінансово - бюджетна політика  

4.1 Основні напрямки реалізації бюджетної політики 

4.2. Прогноз бюджету Маловисківської міської ради на 2021-2022 роки  

5.   Економічний розвиток громади 

5.1.Сільське господарство 

5.2. Споживчий ринок 

5.3. Інвестиційна діяльність 

6Житлово- комунальне господарство та благоустрій території 

7.  Соціальна сфера 

 7.1 Підтримка сімей, дітей та молоді, гендерна політика 

7.2. Соціальний захист та соціальне забезпечення 

8. Розвиток освіти 

9. Фізична культура і спорт 

10. Розвиток культури та туризму  

11.Техногенна безпека. 

12. Шляхи  розв’язання першочергових проблем соціально- економічного розвитку 

території та досягнення поставлених цілей та завдань 

13.Заходи з реалізації Програми соціально- економічного розвитку 

14.Фінансове забезпечення реалізації Програми 

15. Строки та етапи  виконання   Програми соціально- економічного розвитку 

16.Контроль за виконанням Програми 

   
Додатки :  
Паспорт Програми  
1. Перелік показників оцінки соціально-економічного розвитку  Маловисківської  

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 

2.Перелік інвестиційних проектів, реалізація яких передбачається у 2020 році  в рамках 

Програми  соціально - економічного розвитку  
3.  3.Перелік міських цільових програм, фінансування яких передбачається здійснювати у 

2020 році за рахунок коштів  міського бюджету    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вступ 

Програма  соціально - економічного  розвитку Маловисківської міської ради  на 

2020 рік  (далі – Програма) розроблена з метою відпрацювання і втілення єдиної політики 

розвитку  об’єднаної територіальної громади  у 2020  році, виконання її вимагає від 

структурних підрозділів міської ради  визначення конкретних пріоритетів у соціальній та 

економічній сферах, належної взаємодії органів місцевого самоврядування та суб’єктів 

господарювання, які знаходяться на території  громади. 

Методичною основою розроблення Програми є Закон України «Про державне 

прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»,  

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

 Програма  розроблена на основі положень Державної стратегії регіонального 

розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 

від 06 серпня 2014 року № 385, Стратегії розвитку   Кіровоградської області на період до 

2020 року, затвердженої рішенням  обласної ради від 27 березня 2015 року № 716, Плану 

заходів 

на 2018-2020 роки із її реалізації, затвердженого рішенням обласної ради від 10 березня 

2017 року № 238, Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року;  

стратегії розвитку  Маловисківської  міської об’єднаної територіальної громади на 2017-

2025 р.р 

Підготовка проекту Програми здійснювалася  спільно з  структурними 

підрозділами міської ради, рекомендацій Кіровоградської обласної державної 

адміністрації та обласної ради. 

На основі оцінки тенденцій   розвитку   та першочергових проблем у Програмі 

визначено пріоритети соціально-економічного розвитку у 2020  році. Одночасно 

встановлено завдання та розроблено конкретні заходи щодо реалізації державної 

регіональної політики на території міста. 

Складовими частинами Програми на 2020 рік є завдання інших міських галузевих 

програм, що спрямовані на вирішення нагальних проблем  громади з урахуванням 

гендерного аспекту. 

Програма передбачає концентрацію ресурсів на вирішення ключових проблем 

розвитку міста, реалізацію перспективних проектів, економічних і соціальних заходів, 

виконання яких сприятиме підвищенню якості життя населення різного віку, статі, місця 

проживання та стану здоров’я,, подальшому поліпшенню інвестиційного клімату. Відбір 

інвестиційних проектів здійснено з урахуванням їх значення та ефективності (бюджетної, 

економічної, соціальної), обсягів та джерел фінансування, термінів реалізації та окупності, 

характеру впливу на оточуюче середовище й інших параметрів.  

Реалізація   Програми буде  здійснюватися  за наявності  фінансових ресурсів:  

кошти державного, обласного, а також бюджету об’єднаної територіальної громади, 

коштів підприємств, міжнародних фінансових організацій , в тому числі  підтримці  

проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні «Децентралізація – 

шлях до кращих результатів та ефективності» (DOBRE), який надаватиме комплексну 

допомогу та сприятиме всебічному  розвитку об’єднаних  територіальних громад в 

Україні, спонсорської допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством 

України. 

 

1.Аналіз  розвитку галузей  за 2019 рік 

За період з 01.01.2019 року по 30.09.2019 року відділом соціального захисту 

населення, праці та охорони здоров’я: 

- Прийнято документи для призначення житлової субсидії в кількості - 1317 

заяв; 

- Прийнято документи для призначення державних соціальних допомог в 

кількості – 584 заяв; 



- Прийнято документи для призначення пільг в кількості – 239 заяв; 

- Проведений прийом документів та виплату матеріальної допомоги до дня 

вшанування учасників бойових дій на території інших держав – ветеранам Афганістану 

(15 лютого) в кількості – 54 заяви на суму 29500,00 грн.; 

- Проведений прийом документів на виплату матеріальної допомоги ВПО в 

кількості – 1 заява на суму 750,00 грн.; 

- Проведений прийом документів для отримання одноразової допомоги 

громадянам, які виявили бажання проходити військову службу в ЗСУ та інших 

формуваннях за контрактом – 10 заяв на суму 50 000,00 грн; 

- Проведений прийом документів на виплату матеріальної допомоги до дня 

ліквідації аварії Чорнобильської катастрофи – 98 заяв на суму  23700,00 грн; 

- Проведений прийом документів для виплати матеріальної допомоги до дня 

Перемоги 3 заяви на  суму 3090,00 грн; 

- Щоквартально здійснюється виплата компенсації на житлово-комунальні 

послуги інвалідам  по зору 11 громадянам з початку року на суму 9300,00 грн; 

- Щомісячно проводиться виплата матеріальної допомоги інвалідам І групи, 

які користуються мережею Інтернет та пересуваються за допомогою технічних засобів 

реабілітації з початку року на суму –6500,00грн; 

- Проведений прийом документів для виплати матеріальної допомоги особам 

з інвалідністю, дітям інвалідам для відшкодування витрат на придбання технічних засобів  

для використання в побутових умовах з початку року на суму 18 841,99 грн. 

- Щомісячно проводилась виплата стипендії інвалідам війни та учасникам бойових 

дій яким виповнилося 90 років і більше з початку року на суму 8685,00 грн. 

-  Проведений прийом документів на виплату матеріальної допомоги до 

Міжнародного дня осіб похилого віку  – 192 заяви на суму  40 740,00 грн 

-  Проводився прийом документів та виплати компенсаційних коштів за пільговий 

проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян на приміських 

маршрутах з початку року відшкодовано – 706 громадянам на суму 59 772,35 грн 

  Було здійснено оздоровлення 13 дітей пільгових категорій з обласного  бюджету.  

    Функціонує опікунська рада щодо питань недієздатних осіб або осіб дієздатність 

яких обмежена.  З даних питань один раз було зібрано засідання опікунської ради. 

     Проводяться роз’яснення по збору документів та надається клопотання для 

оформлення осіб до будинку-інтернат. 

Спеціалістом ІІ категорії (інспектором праці) відділу соціального захисту 

населення, праці та охорони здоров’я згідно затвердженого плану   проводилися 

інспекційні відвідування та семінари роз’яснення для роботодавців та працівників з метою 

не допущення ними порушень законодавства про працю.  

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 управління соціального захисту населення Маловисківської РДА. Після 

опрацювання заяв УСЗН відділом громадянам видаються  повідомлення про призначення 

житлової субсидії та державних допомог. З 12 серпня 2019 року у відділі встановлено 

Інтегровану Інформаційну Систему «Соціальна громада» за допомогою якої проводиться 

електронний документообіг з УСЗН. 

 Основними напрямками роботи на 2020 рік є реалізація в повному обсязі 

затверджених програм та запланованих заходів. Удосконалити надання послуг для 

більшого охоплення громадян, які потребують підтримки. Проведення розширеної 

інформаційно-роз’яснювальної роботи для роботодавців з приводу не допущення 

порушень законодавства для запобігання порушення прав працюючих громадян. 



Програми спрямовані на забезпечення всебічної підтримки з боку місцевої влади та 

суспільства малозабезпечених категорій громадян, громадян, які потрапили в складні 

життєві обставини, громадян з обмеженими фізичними можливостями  та зниження рівня 

бідності. 

  На даний час переглядаються всі програми для соціальної підтримки жителів 

Маловисківської ОТГ в зв’язку новими правилами розроблення програм. 

 Реалізація програм соціального захисту населення спрямовані на підтримку всіх не 

захищених верств населення. Виконання заходів передбачених програмами сприятимуть 

підвищенню рівня довіри громадян до влади, знизить рівень бідності, соціальної адаптації 

осіб з інвалідністю та учасників антитерористичної операції. Планується удосконалити 

механізм та якість надання усіх послуг, що надаються відділом відповідно до 

затверджених програм.. 

 Основні заходи та програми, які планується  реалізувати на протязі 2020 року 

відділом соціального захисту населення, праці та охорони здоров’я зазначені згідно 

наданих форм. 

 У напрямку соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю: 

виявлення та облік в зоні соціального обслуговування (громаді, організації, на 

підприємстві тощо) сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах і 

потребують соціальної підтримки (надання соціальних послуг), у тому числі 

постраждалих від насильства в сім’ї та торгівлі людьми; 

оцінка потреби сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах; 

визначення переліку необхідних соціальних послуг, форм та методів соціальної 

роботи; 

надання пропозицій щодо необхідності надання соціальних послуг сім’ям (особам), 

які перебувають у складних життєвих обставинах на комісію з питань захисту прав 

дитини для прийняття відповідних рішень; 

забезпечення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних 

життєвих обставинах; 

забезпечення соціального супроводження прийомних сімей і дитячих будинків 

сімейного типу; 

надання соціальних послуг, консультування та представництво інтересів; 

інформування з питань призначення видів соціальної допомоги, компенсацій, 

субсидій, пільг, надання соціальних послуг тощо; надає допомогу в оформленні запитів до 

відповідних інстанцій, заяв, документів для отримання усіх видів допомоги, приймає такі 

документи та забезпечує їх передання у відповідний підрозділ соціального захисту 

населення; 

залучення до надання соціальних послуг закладів освіти, охорони здоров’я, 

соціального обслуговування, громадських організацій, фондів та інші суб’єктів, що 

надають соціальні послуги, тощо; 

встановлення причин асоціальних явищ і розроблення комплексних заходів щодо їх 

усунення; 

сприяння формуванню в громаді сімейних, національно-патріотичних цінностей, 

засад відповідального батьківства; 

виявлення вразливих сімей з ознаками неналежного виконання батьками обов’язків 

щодо виховання та розвитку дитини; 

організація залучення наявних фінансових, матеріальних та інших можливостей 

громади для підтримки сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах. 

У відповідності з рішенням сесії Маловисківської міської ради на території 

Маловисківської міської ОТГ виділено земельну ділянку для побудови соціального житла 

для дітей-сиріт. 

Протягом 2018 - 2019 років до Комунального закладу «Маловисківський ліцей –

інтернат» Маловисківської районної ради Кіровоградської області, м. Мала Виска, який 



розташований на території Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади і 

знаходиться у підпорядкування Маловисківської районної ради за заявою батьків, які 

проживають на території Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади, не 

влаштовано жодної дитини. 

Беручи до уваги те, що Службою проводиться робота із батьками, опікунами, 

прийомними батьками з приводу перебування дітей в інтернатному закладі за заявами 

батьків, станом на 27.11.2018 в інтернатному закладі значно зменшилась чисельність 

дітей, які були влаштовані за заявами батьків. На даний час продовжується робота з 

приводу влаштування дітей до загальноосвітніх закладів Маловисківської міської ОТГ. 

На початок 2019 року у Службі на обліку СЖО перебувало 15 сімей, які мають 43 

дитини. 

З них взято під соціальний супровід 12 сімей у яких виховується 39 дітей.  

Протягом 2019 року вперше на облік СЖО поставлено – 3 дітей, 4 дітей було 

поставлено повторно. 

Протягом 11 місяців 2019 року з обліку СЖО знято – 26 дітей, які визовуються та 

проживають у 10 сім’ях, що подолали складні життєві обставини. 

Станом на листопад 2019 року на обліку СЖО перебуває 20 дітей, які виховуються 

та проживають у 7 сім’ях, з яких 3 дітей, які проживають та виховуються у 2 сім’ях, 

знаходяться під соціальним супроводом. 

Протягом 2019 року Службою було проведено ряд заходів направлених на 

виявлення та подальшу роботу з даними сім’ями, наданням соціальних послуг з: 

соціального супроводу, консультування у межах компетенції, соціальної профілактики, 

кризового та екстреного втручання. 

Було проведено з даними сім’ями бесіди, роз’яснення спрямовані на недопущення, 

мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин. 

Також було проведена робота з питання попередження дитячої безпритульності і 

бездоглядності, та дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах. 

Службою складено 112 актів обстеження умов проживання сімей СЖО, під час 

яких оголошено 12 попереджень батькам, про ухилення від виконання батьківських 

обов’язків,               7 батьків притягнуто до відповідальності, з яких 5 батьків притягнуто 

до адміністративної відповідальності у порядку ст. 184 Кодексу України про 

Адміністративні правопорушення за ухилення від виконання батьківських обов’язків. 

Підготовлено та подано 5 позовних заяв про позбавлення батьківських прав з яких: 

задоволено 2; 

закрито провадження у зв’язку із виправленням ситуації в сім’ї 2; 

знаходиться у провадженні 1.  

В  2019 році   до обласної  регіональної комісії  по відбору інвестиційних проектів, 

що фінансуються за рахунок коштів  ДФРР на 2020 рік  подано 3 проекти на загальну суму                    

34 442,6 тис. грн.. в т. ч. : 

-  Будівництво очисних споруд в м. Мала Виска Кіровоградської області потужністю до 

300 м3/добу» - 15989,242 (Державний фонд регіонального розвитку –  14390,318 тис.грн., 

Міський бюджет –  1598,924 тис.грн.); 

«Капітальний ремонт даху ЗШ № 4 І-ІІІ ступенів в м. Мала Виска, Маловисківського 

району, Кіровоградської області по вулиці Європейській ,17(коригування)» 1486,001 тис. 

грн. (Державний фонд регіонального розвитку –  1337,401 тис.грн., Міський бюджет –  

148,600 тис.грн.); 

«Реконструкція водопровідних мереж вулиць міста Мала Виска, с. Заповідне 

(Комсомольське) та с. Вишневе (Ульяновка) Маловисківського району, Кіровоградської 

області (коригування)» - 16967,345 (Державний фонд регіонального розвитку –  15270,610 

тис.грн., Міський бюджет – 1696,735  тис.грн.) 

           В  2019  році  реалізовано   проект  « Придбання спецтехніки ( автогрейдера) для 

комунальних потреб  комунального   підприємства «Мала Виска –МКП»   на суму 2268,0 



тис. грн.. в т.ч.  за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  на 

розвиток інфраструктури  ОТГ – 1957,3 тис. грн. тв. Кошти міського бюджету – 310,7 тис. 

грн.. 

Виконавчим комітетом міської ради  постійно проводилася   робота щодо 

отримання коштів  субвенції  з державного бюджету на соціально - економічний розвиток 

території, а саме: направлено листи  народним   депутатам  України  Поплавському М.М.,  

Денисенку В.І  ,  Кузьбиту  Ю.М. щодо  сприяння по утепленню  опорної школи. 

Відповідно до розпорядження  Кабінету міністрів України  від 5 червня 2019 року 

№ 365 р отримано субвенції з державного бюджету на соціально - економічний розвиток 

окремих територій  250,0 тис. грн.  для придбання комплекту меблів та обладнання  для 

Маловисківської ЗШ № 3  І-ІІІ ст. 

В рамках реалізації проектів міжнародної технічної допомоги  Маловисківська 

міська об’єднана територіальна громада  відібрана  до   участі у проекті  DOBRE 

(Децентралізація приносить кращі результати та ефективність).  

Отримано грант  по проекту  «Закупівля  планшетних ПК  з метою  проведення 

опитування  громадян якості послуг»  на суму 17,7 тис. грн.. 

         В компоненті «Удосконалення послуг розроблено проектну заявку     по 

удосконаленню послуги  водопостачання Маловисківської ОТГ на суму 1068,0 тис. грн..  

Даний проект погоджено  центральним офісом проекту,  придбанно та поставлено  

обладнання  для покращення послуги водопостачання. 

          В компоненті  місцевого економічного розвитку  підготовлено та подано на 

погодження проект «Туристичний кластер «Маєток  поміщиків Кудашевих » - інновація 

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

 

2.  Мета Програми соціально - економічного розвитку   

Головна мета  Програми -  створення умов для забезпечення сталого розвитку 

об’єднаної територіальної громади  на основі проведення загальнодержавних реформ,  

ефективне  використання її внутрішнього природно-ресурсного потенціалу, якості життя 

населення різного віку та статті, стану здоров’я, місця проживання та рівня доходів,   

,розв'язання соціально-економічних проблем. 

 

3.  Пріоритетні   напрямки реалізації Програми 

Основні  пріоритетні  напрямки  реалізації  Програми з   дотриманням принципів 

гендерної рівності та поваги до прав людини, та шляхи  досягнення  мети відповідно  до 

стратегічних цілей будуть  : 

1. Підвищення конкурентоспроможності міста та забезпечення стійкого 

економічного зростання: 

• формування позитивного інвестиційного іміджу міста; 

• сприяння створенню нових виробничих потужностей в місті;  

• створення сприятливого бізнес-середовища; 

• реалізація ефективної регуляторної політики та підвищення якості надання  послуг; 

• впровадження енергозберігаючих технологій у закладах бюджетної сфери та 

житлово-комунального господарства (реконструкція шляхом модернізації 

теплоенергетичного устаткування із заміною фізично і морально застарілих котлів на 

сучасні, заміна газових котлів на котли з використанням альтернативних видів палива), 

• енергозбереження, розширення використання альтернативних видів палива;  

• забезпечення рівного доступу всіх учасників ринку до ресурсів громади міста для 

забезпечення розвитку конкуренції та відкритості бізнесу, ефективне функціонування 

споживчого ринку, насичення його якісними та безпечними для життя і здоров’я товарами 

і послугами; 

•   розвиток туристично-рекреаційної сфери.  

2. Розвиток людського потенціалу: 



• створення безпечних умов проживання населення  різного віку, статі, місця 

проживання та стану здоров’я, 

• розвиток інфраструктури; 

• підвищення громадської активності громадян в т. ч. молоді, жінок  та залучення їх 

для вирішення спільних проблем; 

•  поліпшення якості та доступності освіти та медичного обслуговування населення; 

•  пропаганда здорового способу життя, розбудова спортивної  інфраструктури; 

• розвиток культурного і духовного середовища, патріотичне виховання населення; 

• збільшення рівня зайнятості населення та стимулювання його самозайнятості; 

• збалансованість місцевого бюджету та ефективне використання бюджетних коштів; 

• гарантований соціальний захист жителів міста; 

 

 4.Фінансово- бюджетна політика  

 4.1. Основні напрямки реалізації бюджетної політики. 

Основні напрями бюджетної політики в  міській об’єднаній територіальній громаді   на 

2020  рік розроблені  відповідно  до Програми  діяльності Кабінету Міністрів України 

Бюджетна  політика 2020  року буде спрямована на вирішення вкрай  першочергових 

проблемних питань,  забезпечення цільового  та ефективного   використання  коштів 

міського бюджету.  

             Реалізація  бюджетної політики  на 2020 рік направлена на проведення реформи 

місцевого самоврядування,  децентралізацію  управління  бюджетними коштами та 

підвищення рівня  самостійності  органів місцевого самоврядування з метою виконання 

завдань щодо запровадження, європейських стандартів  місцевого самоврядування для 

забезпечення сталого  соціально - економічного  розвитку  громади . 

               Основні організаційні заходи: 

1. Забезпечення  прогнозування  доходів  бюджету на основі реальних прогнозних  

показників економічного і соціального розвитку міста, досягнення їх відповідності та 

узгодженості на усіх стадіях бюджетного процесу.  

2. При формуванні бюджетних програм звертати увагу на  необхідність виключення  

непріоритетних та  неефективних  витрат, зокрема тих, що не стосуються  виконання 

основних функцій і завдань  відповідного головного розпорядника . 

           Пріоритетні напрямки  діяльності: 

1. Забезпечення збалансованості та стійкості бюджетної системи; 

2. Зміцнення доходної бази  міського бюджету; 

3.  Посилення бюджетної дисципліни та контролю  за витратами бюджету; 

4. Забезпечення  пріоритетності  спрямування коштів на фінансування  захищених статей 

видатків при збалансованому  підході до фінансування інших видатків; 

5. Виконання пріоритетних  міських цільових програм, спрямованих на досягнення  

стратегічних цілей; 

6. Підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом  впровадження 

програмно-цільового методу ; 

7. Посилення відкритості  та прозорості публічних фінансів шляхом  оприлюднення 

інформації. .  

4.2 Прогноз бюджету  Маловисківської міської ради на 2020-2022 роки 

На виконання вимог ч. 9 ст.20 Бюджетного кодексу  України розроблено  прогноз 

бюджету  міської об’єднаної територіальної громади  на наступні за плановим  бюджетні 

періоди  2021-2022 роки. Прогноз ґрунтується  на прогнозних документах  економічного 

та соціального розвитку  України, постанові  КМУ  від 15 грудня 2019 року № 555 «Про 

схвалення Прогнозу економічного і соціального  розвитку України 2020-2022 роки». 

 

Індикативні прогнозні показники бюджету Маловисківської міської ради об’єднаної 

територіальної громади на 2021-2022 роки 



                                                                                                        (тис.грн.) 

Назва показника 2021 рік 2022 рік 

ДОХОДИ всього, у тому числі: 88 755,0 93 604,0 

доходи загального фонду, з них: 56 311,0 58 508,0 

податкові надходження 55108,0 57 200,0 

неподаткові надходження  1 203,0 1 308,0 

доходи спеціального фонду, з них: 2 144,0 2 244,0 

власні надходження бюджетних установ 2 084,0 2 184,0 

ВИДАТКИ всього, у тому числі: 88 755,0 93 604,0 

видатки загального фонду, з них : 82  111,0 86 560,0 

«Освіта» 50 688,8 53 440,0 

« Соціальний захист та соціальне   забезпечення» 4 588,0 4 835,0 

«Культура і мистецтво» 2 335,0 2 461,0 

«Фізична культура і спорт» 377,0 397,0 

« Житлово-комунальне господарство» 7 700,0 8 115,0 

Видатки спеціального фонду 2 144,0 2 244,0 

ФІНАНСУВАННЯ 4 500,0 4 800,0 

у тому числі:   

за джерелами фінансування(кошти,що передаються із 

загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку(спеціального фонду) 

4 500,0 

 

4 800,0 

 

Прогноз бюджету Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади  

встановлює взаємозв’язок між стратегічними цілями розвитку території та можливостями 

бюджету в середньостроковій перспективі, вважаючи прогнозні показники  за основними 

видами доходів   та видатків бюджету . 

      Головна мета  розвитку – забезпечення високого рівня життя населення  громади. 

Ця мета здійснюється  на основі реалізації соціального, економічного розвитку. 

   Прогноз бюджету  на 201-2022 роки здійснюється з урахуванням наявних 

тенденцій розвитку вітчизняної економіки та подальшої реалізації комплексних реформ, 

що забезпечать  підґрунтя для майбутнього  економічного зростання України. 

  Дохідна частина  бюджету на 2021-2022 роки  на основі норм чинного Бюджетного 

та Податкового  кодексів України , бази оподаткування та очікуваного виконання  

бюджету у 2019 році. При здійсненні  розрахунку індикативних показників  видаткової 

частини бюджету  враховано  зростання індексу споживчих цін у 2020 році 105,7 % , у 

2022 році – 105,3 %. Прогнозні показники бюджету  об’єднаної територіальної громади   

спрямовані на забезпечення  фінансовими ресурсами заходів  за вищевказаними 

напрямками, проведення  раціонального та ефективного використання бюджетних коштів, 

забезпечення   можливості надання якісних  послуг в освітній, культурній галузі, 

забезпечення належного рівня соціального  захисту малозабезпечених верств населення.  

 

5.Економічний розвиток громади 

5.1.Сільське господарство  

Маловисківська міська об’єднана територіальна громада  об’єднана територіальна 

громада за структурою економіки є аграрною та має потужний аграрний потенціал, 

розвинуту технічну базу та достатні людські ресурси для подальшого розвитку. Загальна 

площа  ОТГ становить   23 183,15 га в т. ч.  землі  сільськогосподарського призначення – 

19 894,57 га з них рілля  17 854,47 га , пасовища -1 081,01га, під лісами – 1381,29 га. 

Загальна  площа  населених пунктів  становить   2866,58/ га з них  забудованих земель  

1300,0 га  в т. ч. житлові забудови – 132,45 га, землі промисловості – 333,0 га , землі  

транспорту та зв’язку  -675,75 га в т. ч. аеродром - 336,0 га та залізниця - 200,0 га.   



Рівень господарського     використання   земель сільськогосподарського 

призначення   становить 89,0 %.  91 % земель  сільськогосподарського призначення  

знаходиться у приватній власності, 5 % в оренді, 4 % у постійному користуванні не 

розпайованих ФГ.     

Основу економіки формують  підприємства аграрного сектору.  На території 

міської ради налічується 56 агроформування, з яких товариства,агрофірми, - 6; 

фермерських господарств – 50, одноосібників -391 осіб.  

 Господарства  спеціалізуються на вирощуванні зернових технічних культур. 

Сучасні високотехнологічні методи сільськогосподарського виробництва не потребують 

великої кількості робочих місць, як це було ще декілька десятків років тому.   

Головна мета : забезпечення  сталого  соціально - економічного  розвитку громади, 

ефективного використання економічного, трудового та природнього потенціалу. 

Пріорітет 1 залучення інвестицій   у розвиток агропромислового  комплексу 

Заходи з реалізації: 

.Надання  підприємствам допомоги у пошуку джерел  фінансування інноваційної.   

Сприяння участі товаровиробників у виставковоярмарковій діяльності з метою 

підвищення конкурентоспроможності продукції, встановлення корисних ділових 

контактів .     Впровадження у виробництво нових екологічно безпечних, ресурсо – і 

енергозберігаючих ґрунтозахисних технологій, які базуються на сучасних досягненнях 

аграрної науки, нових високоврожайних сортів і гібридів сільськогосподарських культур; 

підтримка та розвиток кооперативного руху. 

 

5.2 Споживчий ринок.  

Головна мета: задоволення попиту населення в товарах та послугах, створення 

ефективної ринкової інфраструктури по реалізації товарів та наданні послуг, яка 

спроможна забезпечити належний рівень торгівельно-побутового обслуговування 

населення та конституційний захист прав споживачів. 

Пріоритет 1: Поліпшення якості торговельного обслуговування населення 

Заходи з реалізації пріоритету: 

1.  Насичення споживчого ринку якісними та безпечними товарами, роботами, 

послугами; 

Пріоритет 2: Розширення та стимулювання внутрішньої пропозиції на споживчому 

ринку  

Заходи з реалізації пріоритету:  

1. Проведення передсвяткових, тематичних та сільськогосподарських ярмарків за 

участю місцевих товаровиробників 

Пріоритет 3: Підвищення рівня захисту прав та інтересів споживачів 

Заходи з реалізації пріоритету: 

1. Розповсюдження серед населення через засоби масової інформації  правових 

знань в сфері захисту прав споживачів, інформування  споживачів у тому числі жінок та 

молоді, про якісні характеристики товарів, про виробників, а також про Правила торгівлі 

та надання послуг; 

2. Здійснення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання законодавства 

про захист прав споживачів на території міста; 

3. Надання консультаційної допомоги споживачам . 

 Очікувані результати:  

1. Впровадження організаційних та інформаційно-роз’яснювальних заходів по 

подальшому покращенню культури торгівельно-побутового обслуговування населення 

2. Впровадження ефективних  заходів щодо конституційного захисту прав 

споживачів у місті, посилення контролю за якістю і безпекою продукції, умов договорів 

при виконанні робіт та послуг. 

 



5.3. Інвестиційна діяльність  

Головна мета:  покращення інвестиційного клімату, активізація інвестиційної 

діяльності  

Пріоритет 1. Поліпшення інвестиційного іміджу міста  

Заходи з реалізації пріоритету: 

1. Сприяння покращенню інвестиційного клімату та стимулюванню залучення 

інвестицій на розвиток пріоритетних галузей економіки міста на засадах державно-

приватного партнерства та реалізація інвестиційних проектів з використанням 

енергозберігаючих технологій та технологій з утилізації відходів виробництва; 

2. Надання консультацій та роз'яснень інвесторам з питань супроводження 

інвестиційних проектів на території міста; 

3. Проведення роботи з міжнародними та вітчизняними фінансовими установами 

стосовно отримання кредитів, грантів для реалізації інвестиційних проектів; 

4. Популяризація економічного потенціалу та інвестиційних можливостей регіону, 

розробка презентаційно-інформаційних матеріалів та інформування широкого загалу 

інвесторів; 

5. Оновлення переліків вільних земельних ділянок, виробничих площ, об’єктів 

незавершеного будівництва і актуальних інвестиційних проектів для інформування 

потенційних інвесторів; 

6. Забезпечення постійної взаємодії з міжнародними організаціями щодо розробки 

та реалізації проектів і програм міжнародної технічної допомоги; 

Очікувані результати: 

1. Збільшення обсягу залучених інвестицій.  

Джерела фінансування: власні кошти підприємств, кошти інвесторів,  кошти 

державного та місцевого бюджетів, інші джерела, не заборонені законодавством. 

 

6.Житлово-комунальне господарство та благоустрій міста  

Головна мета: створення конкурентного середовища і формування ринку житлово-

комунальних послуг, удосконалення тарифної політики;  

- забезпечення ефективної інвестиційної політики в галузі житлово-комунального 

господарства;  

- прозорість у прийнятті рішень щодо реформування житлово-комунального 

господарства, розвитку комунальних послуг та встановлення тарифів на них, залучення 

громадськості до проведення цих заходів.   

Пріоритетні напрями діяльності: 

1.  Забезпечення населення  якісними житлово-комунальними послугами; 

2. Дотримання суб’єктами господарювання правил благоустрою, збільшення 

контейнерних майданчиків по місту; 

3. Поліпшення якості питної води  (контроль за якістю води, своєчасний ремонт 

обладнання); 

4. Продовження створення ОСББ та заохочення об’єднань через державні та міські 

програми; 

5. Вдосконалення дорожньо-транспортної мережі; 

6. Покращення ландшафту зелених зон  громади ; 

7. Створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними 

можли-востями та інших мало мобільних груп населення. 

Заходи з реалізації пріоритету: 

1. Укладення договорів КП «Мала Виска Водоканал»  з підприємствами усіх форм 

власності по  утриманню в належному санітарному стані прилеглої території згідно 

правил благоустрою;  

2. Постійне проведення рейдів щодо дотримання мешканців міста правил благоустрою;  



3. Технічне переоснащення галузі, скорочення питомих показників використання 

енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво (надання) житлово-комунальних 

послуг.  

4.ремонт та поновлення парку комунального транспорту. 

5.поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг . 

6.залучення інвестицій для реалізації інвестиційних проектів у сфері житлово-

комунального господарства з залученням коштів з різних джерел; 

7. формування ефективної тарифної політики підприємством житлово-комунального 

господарства та забезпечення беззбиткової діяльності; 

8.поліпшення матеріально-технічного забезпечення КП “ Мала Виска  Водоканал ”,  КП 

«Мала Виска МКП» ,зокрема придбання техніки для ефективного функціонування;  

9.недопущення виникнення заборгованості по оплаті житлово-комунальних послуг; 

10.вирішення проблемних питань збору та утилізації сміття, твердих побутових відходів, 

прибирання стихійних звалищ; 

11..проведення робіт з вирубки чагарників та спилювання дерев, що знаходяться в 

аварійному стані чи загрожують електромережам; 

12.здійснення благоустрою кладовищ; 

13. очистка криниць громадського користування; 

14.забезпечення зовнішнім освітленням населених пунктів громади  та сприяти його 

модернізації ; 

15.забезпечення ефективного використання коштів, передбачених для належного 

утримання автомобільних доріг комунального значення; 

16.замінна глибинних насосів ; 

17.підвищення якості надання житлово-комунальних послуг для всіх верств населення; 

18.підвищення рівня благоустрою територій об’єднаної територіальної громади; 

19. Придбання та оновлення  матеріально- технічної бази КП; 

 20 .впорядкування  центрального парку міста; 

21. упорядкування дорожньої та тротуарної інфраструктури міста; 

22. реконструкція міської пішохідної зони; 

 23.проведення капітальних ремонтів прибудинкових територій біля багатоквартирних 

житлових будинків; 

24. ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ; 

 25.знищення чагарників; 

26. продовження заходів по впорядкуванню та утриманню міських клумб; 

 

7. Соціальна сфера 

7.1. Підтримка сімей, дітей та молоді, гендерна політика 

            Головна мета: Створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей, молоді, 

сім'ї, підтримки громадянської активності молоді, спрямованої на самовизначення і 

самореалізацію, формування необхідних правових, гуманітарних та економічних 

передумов, надання соціальних гарантій та соціальних послуг.  

 Пріоритет 1: Створення сприятливих умов для проведення якісної оздоровчої    кампанії 

для дівчаток та хлопчиків.  

Заходи з реалізації пріоритету: 

1. Проведення  оздоровчих заходів ;  

2. Залучення спонсорських коштів на проведення оздоровчої кампанії та їх раціональне 

використання. 

Пріоритет 2: Підтримка прийомних сімей в місті, підбір та підготовка кандидатів у 

прийомні-батьки, батьки вихователі,патронатні вихователі з метою створення прийомних 

сімей,  дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ) та встановлення  патронату над дитиною 

. 

Заходи з реалізації пріоритету: 



1. Забезпечити в разі втрати дитиною батьківського піклування, першочергове її 

влаштування в сім’ї громадян України на усиновлення, під опіку та піклування. 

2. Здійснення працівниками  служби у справах  сім,ї та дітей виконавчого  комітету   

соціального супроводження прийомних сімей. 

3. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань  пошуків кандидатів у 

патронатні вихователі для створення та діяльності сімей патронатних вихователів. 

   Пріоритет 3. Соціальний супровід сімей, які опинилися у складних життєвих 

обставинах. 

 Заходи з реалізації пріоритету: 

1. Вчасне виявлення, обстеження, здійснення оцінки потреб дитини та її сім'ї (особи) та 

взяття під соціальний супровід сімей (осіб), які опинилися у складних життєвих 

обставинах; 

2. ефективне та якісне здійснення соціального супроводу фахівцями із соціальної роботи; 

3. взаємодія суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних 

життєвих обставинах. 

   Пріоритет 4. Розроблення та запровадження ефективних форм роботи з профілактики 

дитячої бездоглядності і безпритульності, виявлення на ранній стадії сімей, які 

неспроможні або не бажають виконувати виховні функції та функції забезпечення захисту 

прав дітей, які виховуються у таких сім’ях. 

Заходи з реалізації пріоритетних напрямків: 

1. Організація своєчасного виявлення, обліку, проведення соціального інспектування та 

супроводження сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції 

стосовно дітей, надання комплексної допомоги сім’ям з дітьми, зокрема сприяння 

влаштуванню батьків, отриманню державної допомоги, у разі неможливості проживання 

дітей з батьками вжиття термінових заходів щодо їх вилучення та направлення до закладів 

соціальної реабілітації. 

2. З метою запобігання негативним проявам серед неповнолітніх, у тому числі пияцтву, 

наркоманії, дитячій бездоглядності і безпритульності, забезпечення виявлення дітей, які 

жебракують, вчиняють правопорушення або стали жертвами злочинної діяльності 

дорослих, здійснення контролю за дотриманням культурно-розважальними закладами 

нормативно-правових актів щодо порядку відвідування їх дітьми, заборони продажу 

алкогольних напоїв, тютюнових виробів, розповсюдження наркотиків, пропаганди 

насилля, жорстокості та сексуальної розпусти проведення рейдів у місця відпочинку  

молоді та дітей, операцій «Діти вулиці», «Вокзал». 

       

7.2. Соціальний  захист та соціальне  забезпечення населення 

Головна мета: підтримка вразливих верств населення, дотримання принципу адресності 

соціального забезпечення.  

Пріоритетні напрями діяльності: 

1.  Реалізація в повному обсязі державної політики у сфері соціального захисту, 

зокрема незахищених верств населення; 

2. Здійснення постійного моніторингу виконання  місцевих програм соціального 

спрямування; 

3. Своєчасне та у повному обсязі надання населенню пільг та субсидій на оплату 

житлово-комунальних послуг, твердого палива та скрапленого газу; 

Заходи з реалізації пріоритетних напрямків: 

1. Виконання завдань соціального захисту малозабезпечених верств населення міста, 

інвалідів, ветеранів війни та праці, сімей з дітьми, працюючого населення,  забезпечення 

персоніфікованого обліку пільгових категорій населення; 

2. Забезпечення своєчасного та в повному обсязі надання всіх видів допомог, 

субсидій та пільг населенню згідно з чинним законодавством; 



3. Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, санаторно-курортним 

лікуванням ветеранів війни, інвалідів та демобілізованих осіб; 

4. Сприяння соціальній підтримці учасників АТО та членів їх сімей шляхом надання 

консультативно-роз’яснювальної роботи з питань надання пільг, можливості отримання 

психологічної реабілітації, санаторно-курортного лікування, забезпечення технічними та 

іншими засобами реабілітації,  застосування трудового законодавства; 

5. Проведення широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи, направленої на 

попередження порушень трудового законодавства; 

6. Систематичне інформування населення міста через засоби масової інформації про 

зміни чинного законодавства з питань нарахування та призначення компенсаційних 

виплат та державних соціальних допомогою. 

 

8. Розвиток освіти 

Головна мета: підвищення якості і конкурентоспроможності освіти в нових 

економічних та соціокультурних умовах, впровадження сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій  

Пріоритет 1. Модернізація освіти – складова процесу оновлення освітньої системи 

міста. 

Заходи з реалізації пріоритету: 

1. Інформатизація та комп'ютеризація навчального процесу,  сучасними технічними 

засобами навчання; 

2. Проведення капітальних та поточних ремонтів навчальних закладів, оновлення 

харчоблоків, проведення ремонту місць загального користування та ін.,  

3. Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів підручниками, посібниками 

та навчально-методичною літературою згідно з Державним стандартом загальної 

середньої освіти; 

4.  Забезпечення рівного доступу до якісної освіти  дівчаток та хлопчиків  з 

особливими потребами; 

5. Проведення науково-пошукової діяльності щодо розроблення та апробації форм 

інтегрованого (інклюзивного) навчання дітей, які потребують корекції фізичного та (або) 

розумового розвитку, в т. ч. дітей-інвалідів; 

6.  Проведення заходів, спрямованих на посилення виховної роботи з національного 

та військово-патріотичного виховання учнівської молоді, на об’єднання учнів, педагогів, 

батьків довкола спільної  мети.. 

Пріоритет 2.   Забезпечення реалізації права кожної дитини на доступність і 

безоплатність дошкільної освіти. Використання виховного потенціалу системи дошкільної 

освіти як основи гармонійного розвитку особистості. 

Заходи з реалізації пріоритету: 

1. Покращення матеріально-технічної та методичної бази дошкільних 

навчальних закладів; 

2. Забезпечення дошкільних навчальних закладів навчально-методичним 

матеріалом, необхідним обладнанням, іграшками, дитячою літературою, іншими 

засобами навчання і виховання; 

3. Створення у дошкільних навчальних закладах сприятливих умов для збереження 

фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей  з урахуванням її віку, статі, стану 

здоров’я, місця проживання,, забезпечення їх своєчасного та повноцінного, 

гармонійного розвитку;взяти під контроль забезпечення збалансованого харчування, 

медичного обслуговування дітей різних вікових категорій відповідно до потреб їх 

розвитку. 



Пріоритет 3.   Оновлення змісту  позашкільної освіти  через пошук нових підходів 

для забезпечення успішного оптимального функціонування навчальних закладів.  

Заходи з реалізації пріоритету: 

1. модернізація навчальної та матеріально-технічної бази позашкільного 

навчального закладу; 

2. комп’ютеризація та інформатизація позашкільного навчального закладу , 

підключення їх до мережі Інтернет впровадження  та  оновлення офіційних веб-

сайтів; 

3. продовження  практики матеріального і морального заохочення   переможців 

Всеукраїнських та Міжнародних змагань, конкурсів, турнірів ;  

4.вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду роботи з 

обдарованими дітьми та учнівською молоддю; 

5. збільшення охоплення дітей науково-дослідною, експериментальною, науково-

технічною та спортивно-технічною діяльністю, з увагою до залучення дівчат. 

Очікувані результати: 

1. Охоплення дітей дошкільною освітою (від трьох до шести (семи) років) всіма формами 

дошкільної освіти,  %) – 100%; 

2. Зменшення перенаповнення груп у дошкільних навчальних закладах; 

3. Охоплення позашкільною освітою – 84%; 

4. Створення сучасних комфортних умов для навчання й виховання дітей та учнів. 

 

 9. Фізична культура і спорт 

Головною метою є створення необхідних  заходів для стабільного розвитку сфери 

фізичної культури та спорту, максимальне залучення до здорового способу життя всіх 

категорій  населення міста збільшення  відсотка охоплення  населення громади  всіма 

видами  фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи ,  враховуючи   потреби людей 

різного віку, статті та особливі потреби  людей  з інвалідністю. 

Пріоритет 1: Розвиток і популяризація здорового способу життя серед населення 

міста,  реалізація дитячої і молодіжної політики у сфері фізичної культури  і спорту 

Заходи з реалізації пріоритету: 

1. Залучення мешканців міста до участі у спортивних-масових та фізкультурно-

оздоровчих заходах, організація і проведення заходів та акцій з популяризації здорового 

способу життя; 

2. Підтримка діяльності спортивних громадських об’єднань, федерацій з видів спорту та 

громадських ініціатив щодо розвитку певних галузей спорту; 

3. Проведення навчально-тренувальних зборів та підготовка до участі у Чемпіонатах та 

Кубках України, Всеукраїнських, а також міжнародних спортивних змаганнях з 

олімпійських та не олімпійських видів спорту серед спортсменів різних вікових груп; 

Пріоритет 2: Забезпечення розвитку дитячого, дитячо-юнацького спорту. 

Заходи з реалізації пріоритету: 

1. Забезпечення діяльності закладів фізичної культури і спорту, які забезпечують розвиток 

дитячо-юнацького ,  збереження їх оптимальної мережі  та стабільне  фінансування; 

2. Забезпечення модернізації  та зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти  

шляхом  облаштування необхідним  спортивним обладнанням та інвентарем; 

3. Забезпечення підготовки та участі  спортсменів  різних вікових груп, збірних команд  

громади  у спортивних заходах міського та обласного рівнів з олімпійських та не 

олімпійських видів спорту. 

Очікувані результати: 



1.  Активізація зусиль, направлених на покращення здоров’я молоді, усвідомлення 

цінності здоров’я, відповідальності за його збереження шляхом залучення молоді до 

занять спортом; 

2. Впровадження нових форм організації змістовного дозвілля молоді у сфері пропаганди 

здорового способу життя та запобігання негативних проявів у молодіжному середовищі; 

3.  Збільшення загальної чисельності населення кількість громадян, залучених до різних 

видів фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи; 

4. Розбудова та зміцнення існуючої спортивної інфраструктури міста, забезпечення 

населення фізкультурно-спортивними спорудами різного типу. 

5.  Залучення до систематичних занять фізичною культурою і спортом дітей, молоді та 

дорослого населення міста; 

6.  Поліпшити результати виступів збірних команд та провідних спортсменів  громади  в 

офіційних обласних, Всеукраїнських і міжнародних змаганнях; 

7.  Створити необхідні умови для фізкультурно-оздоровчої роботи серед населення, у 

тому числі серед осіб з уродженими та набутими вадами фізичного розвитку. 

 

 

10.Розвиток культури та туризму 

Головна мета:  Забезпечення розвитку, функціонування, ефективного управління 

галузі «культура»   та зміцнення її матеріально-технічної бази. 

Пріоритет 1. Розвиток культурно-освітньої роботи, народної творчості, організація 

дозвілля населення  різного віку, статі, стану здоров’я та місця проживання. 

Заходи з реалізації пріоритету: 
1. Продовжити роботу з відродження і розвитку всіх видів самодіяльної художньої 

творчості, обрядів та звичаїв українського народу; 

2. Продовжити проведення традиційних народних свят; 

3. Забезпечити виконання Комплексної  міської програми розвитку культури, 

краєзнавства  та туризму  ; 

4. Забезпечити участь творчих колективів, окремих виконавців в конкурсах, 

фестивалях, концертах міського, обласного, державного рівнів, в інших заходах; 

5. Забезпечити розвиток матеріально - технічної бази установ культури, 

професійних та аматорських колективів, підтримку новостворених колективів, 

популяризацію, розвиток та фінансову підтримку народної творчості, ужиткового 

мистецтва 

                         

Пріоритет 2. Розвиток туризму 

Заходи з реалізації пріоритету: 
1. Сприяння розвитку туристичного потенціалу громади, налагодження якісних та 

ефективних комунікацій, створення умов для формування позитивних вражень щодо 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади як туристичного регіону;  

2. Розгляд можливості та, на перспективу, сприяння створенню сільських (зелених) садиб  

3. Туристична промоція міста 

4. Розробка та видання туристично-інформаційних буклетів, довідників, туристичних 

карт, путівників; подальший розвиток веб - порталу;  

5. Організація і проведення туристичних  фестивалів, конкурсів, інших культурно-

мистецьких заходів; участь у регіональних, всеукраїнських, між народних виставках, 

форумах, проектах з метою популяризації туристичних можливостей  громади ; 

6. Залучення майстрів декоративно-прикладного мистецтва до популяризації туристичних 

можливостей міста 



7. Використання історико-культурного надбання для розвитку внутрішнього туризму 

Пріоритет 3. Розвиток бібліотечної справи. Поповнення бібліотечних фондів. Зміцнення 

матеріально-технічної бази бібліотечних закладів. 

Заходи з реалізації пріоритету: 

1. Передплата періодичних видань на 12 місяців. 

2. Придбання вітчизняної та зарубіжної книжкової продукції для бібліотек на рік. 

3. Поточний ремонт приміщень сільських  бібліотек.  

4. Оновлення матеріально - технічної бази сільських закладів.  

5. Підвищення інформаційних можливостей бібліотек;  

6.  Забезпечення доступу користувачів до інформаційних ресурсів. 

 Пріорітет 4.  Маловисківська  дитяча  школа мистецтв  

Заходи з реалізації пріоритету: 

1. Впровадження інноваційних форм і методів навчально-виховного процесу в початкових 

спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (за результатами обласних методичних 

семінарів, конференцій, курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників); 

2. Продовжити удосконалювати систему фінансової підтримки обдарованих хлопчиків та 

дівчаток ,  художніх колективів, які вибороли право участі в міжнародних конкурсах-

фестивалях на рівні облдержадміністрацій і Міністерства культури і мистецтв України. 

3. Продовжити подальше зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу, як за 

рахунок спецкоштів, так і за рахунок місцевого бюджету 

4. Продовжити заміну застарілих, та які вийшли з ладу, музичних інструментів 

5. Поліпшувати побутові умови навчального закладу шляхом проведення поточних 

ремонтів. 

Пріоритет 5. Розвиток клубних закладів 

Заходи з реалізації пріоритету: 
1. Покращення матеріально-технічної бази  сільських клубних закладів . 

2.Проведення капітальних та поточних ремонтів  сільських  клубів 

Очікувані результати: 
1. Формування гармонійного культурного середовища громади ; 

2. Збереження, розвиток і вивчення національної культурної спадщини; 

5. Забезпечення культурних потреб громадян  різного віку, статі, стану здоров’я та місця 

проживання; 

6. Залучення до мистецької освіти значної кількості дітей та молоді, збереження та 

розвиток мережі, виявлення і підтримка обдарованих дітей, забезпечення змістовного 

дозвілля підростаючого покоління; 

7. Покращення естетичного вигляду, підвищення якості обслуговування відвідувачів у 

закладах культури. 

11. Техногенна безпека. 

Головна мета: Забезпечення безпечних умов праці та життя громадян з урахуванням 

гендерних аспектів , зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного 

характеру та можливих збитків від надзвичайних ситуацій природного характеру. 

Пріоритет 1. Проведення заходів, спрямованих на забезпечення захисту населення і 

території від надзвичайних ситуацій. 

Заходи з реалізації пріоритету: 

1. Своєчасне виявлення функціонування на території  громади  об’єктів, які виконують 

газонебезпечні роботи і роботи у вибухонебезпечних зонах (автомобільних газозаправних 

пунктів та автомобільних заправних станцій); 

2. Розробка, погодження та затвердження плану основних заходів цивільного захисту  

громади  на 2020 рік, організація його виконання органами управління міської ланки 

територіальної підсистеми цивільного захисту; 

3. Створення та поповнення матеріально-технічних ресурсів для попередження 

виникнення та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 



4. Навчання населення правилам безпечної поведінки при виникненні надзвичайних 

ситуацій, небезпечних подій та перепідготовка керівних, управлінських кадрів у сфері 

цивільного захисту. 

Пріоритет 2. Забезпечення  готовності органів управління та сил цивільного захисту 

громади  до реагування на надзвичайні ситуації техногенного, природного та воєнного 

характеру 

Заходи з реалізації пріоритету: 

1. Проведення спеціальних об’єктових навчань, тренувань, штабних навчань та тренувань 

з особовим складом формувань цивільного захисту підприємств, установ, організацій, 

керівним складом спеціалізованих служб цивільного захисту, членами міської комісії з 

питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, членами міської 

комісії з питань евакуації; 

3. Удосконалення системи оповіщення керівного складу цивільного захисту міста та 

населення про загрозу та виникнення надзвичайної ситуації. 

4. Продовження роботи щодо приведення захисних споруд цивільного захисту в 

готовність до укриття населення. 

Очікувані результати: 

1. Зниження рівня ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного 

характеру 

 

12. Шляхи  розв’язання  першочергових проблем соціально - економічного 

розвитку   території та досягнення  поставлених цілей та завдань. 

 В сучасних умах  демократичного та   суспільства   для розвитку об’єднаної 

територіальної громади  необхідно застосовувати   різні види інструментів державного 

управління .  Одним  із найважливіших  методів є впровадження програмно - цільового  

методу   у плануванні  соціально - економічними  процесами та інфраструктурними 

проектами. Досягнення економічного розвитку  можливе при  тісному   взаємозв’язку  

бюджетних програм та поставлених пріоритетних напрямках розвитку громади.  

Складовою  програмно - цільового методу  являються бюджетні програми, їх 

відповідальні виконавці,  паспорти бюджетних програм та  результативні    показники. 

При недостатності фінансових ресурсів  необхідно  першочергово   визначати пріоритетні   

напрямки  та безумовний  контроль за цільовим  та ефективним використанням  коштів. 

Досягнення поставлених пріоритетних завдань можливе при   умові   бюджетного 

планування  з врахуванням програмно - цільового методу. Застосування  програмно-

цільового  методу  (ПЦМ)  у  вітчизняному бюджетному  процесі  зумовлює  необхідність  

оцінки  результативності  видатків бюджету.   

При  застосуванні  ПЦМ йдеться  про  отримання  конкретних  результатів.  

Результативність  бюджетних програм  визначається  за  допомогою  наступних  

показників:  затрат,  продукту,  ефективності  та  якості  для  кожної  галузі  окремо. 

 В умовах децентралізації  ще одним із шляхів вирішення  питання  соціально - 

економічного розвитку  є  застосування проектної діяльності.  Виконавчим комітетом 

Маловисківської міської ради   проводиться робота щодо  подання проектів,  які можуть 

бути реалізовані за рахунок коштів  державного фонду регіонального розвитку, субвенцій 

з державного бюджету  на соціально - економічний розвиток окремих територій, 

субвенцій з державного бюджету на розвиток інфраструктури  об’єднаних територіальних 

громад та  міжнародної технічної допомоги .    Таким чином  діяльність      міської ради  за 

підтримки депутатів, громадських активістів , громадських організацій направлена на 

покращення соціально - економічного становища   та розвитку інфраструктури  нашої 

громади шляхом реалізації міських  галузевих програм. 

 

13.Заходи   з реалізації Програми соціально - економічного розвитку 



Для ефективного  використання бюджетних коштів    планується   концентрація 

бюджетних призначень на вирішення поставлених першочергових   завдань та виконання 

пріоритетних проектів розвитку  інфраструктури громади. 

З метою забезпечення   належного та виконання  Програми  прийнято  міські цільові 

програми (додаток 3 до Програми),  які фінансуватимуться з міського бюджету як 

пріоритетні заходи  виконання Програми. 

 

14.Фінансове забезпечення реалізації Програми 

Напрями Програми фінансуватимуться за рахунок коштів державного, 

обласного, міського бюджетів, коштів інвесторів, які залучаються для реалізації 

конкретних інвестиційних проектів та виконання програм, міжнародних 

фінансових організацій, а також інших джерел не заборонених законодавством. 

Під час фінансування заходів з реалізації Програми усі виконавці повинні 

забезпечити виконання запланованих завдань із залученням мінімального обсягу 

бюджетних коштів та досягненням максимального результату у їх використанні. 

Обсяг фінансування заходів, спрямованих на виконання Програми щороку 

передбачається у проектах міського бюджету та змінах до нього, за відповідними 

програмами. 

  

15. Строки та етапи   виконання   програми соціально – економічного розвитку 
     Звіт про  виконання Програми  проводиться за підсумками півріччя та року. Звіт 

про  виконання Програми  заслуховується на сесії  Маловисківської  міської 

Ради та  оприлюднюється на офіційному сайті  Маловисківської  міської ради . 

Контроль за реалізацію Програми покладається на  Маловисківську  міську раду. 

Для проведення  звіту про виконання програми застосовуються показники соціально-

економічного розвитку на підставі даних територіальних підрозділів центральних органів 

влади.  

16. Контроль за виконанням Програми 
Контроль за виконанням програми покладається на депутатів, апарат, виконавчий 

комітет, виконавчі органи міської ради, комунальні підприємствам, заклади та установи  

Маловисківської міської ради.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


