
   

 
УКРАЇНА 
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МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П′ЯТДЕСЯТ  ПЕРША  СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 28 лютого  2019  року                                                №1365 

м.Мала Виска  

                                                                                                             

 

Про виконання Програми соціально- 

економічного і культурного розвитку 

території Маловисківської міської ради за 

2018 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 

на території міської ради за  2018 рік, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію про стан виконання Програми соціально-економічного  і 

культурного розвитку Маловисківської міської ради  за  2018  рік взяти до відома 

(додатки 1- 3 додаються). 

2. Зняти з контролю рішення міської ради від 27.10.2017 року № 741 «Про  

затвердження програми соціально-економічного і культурного розвитку 

території Маловисківської міської ради на 2018 рік»,  зі змінами до нього. 

 

 

 

Міський голова                                                                Ю.Л.ГУЛЬДАС                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕДЖЕНО  

рішенням  міської ради 

від 28.02.2019 року № 

секретар міської ради  

Л.А.ПОСТОЛЮК 

______________________ 

 

 

Інформація 

про хід виконання Програми  соціально - економічного та культурного  розвитку  

Маловисківської міської  ради за 2018  рік , яка затверджена рішенням сесії від 

27.10.2017 року № 741 зі змінами ( рішення міської ради від 31.07.18р. № 1134) 

 

Рішенням сесії  Маловисківської міської ради  від 27 жовтня 2018 року № 741 

прийнято Програму  соціально - економічного  та культурного  розвитку  Маловисківської 

міської ради  (зі змінами  відповідно до  рішення   сесії міської ради  від 31.07.2018 року № 

1134). 

 Робота виконавчих органів міської ради, установ, підприємств та організацій міста 

усіх сфер діяльності була направлена на забезпечення першочергових потреб мешканців  

міста з реалізації основних  пріоритетів та  завдань Програми.  

Виконання заходів передбачених  Програмою  соціально-економічного та культурного  

розвитку  міської ради  в  2018 році сприяло вирішенню основних проблем громади: 

забезпечення життєдіяльності основних галузей інфраструктури (комунальне господарство, 

освіта, культура, благоустрій населених пунктів), підвищення рівня життя та створення умов 

для задоволення потреб населення у якісних освітніх , культурних, соціальних  послугах,   

забезпечення суб’єктами господарської діяльності соціальних гарантій в оплаті праці 

найманим працівникам, своєчасна та в повному обсязі виплата заробітної плати працівникам 

бюджетних установ, забезпечення дієвості і стабільності соціального захисту громадян, 

забезпечення додаткових надходжень до місцевого бюджету, створення  інвестиційної 

привабливості та конкурентоспроможності  території.   

  

Демографічна ситуація 

Чисельність наявного населення  об’єднаної територіальної громади становить 13354 

особи , що на  1,8 %  менше ніж у 2017 році . 

Упродовж січня - грудня звітного року  чисельність  населення зменшилася  на 253 

особи, за рахунок  природнього скорочення на 286 осіб, міграційний приріст склав 33 особи.  

Земельні   відносини  

  У   2018 року на території  Маловисківської міської ради укладено 3 договори 

оренди  комунального майна 6 додаткових угод  про продовження  оренди комунального 

майна. Також  укдалено   та 15 договорів : з них   оренди земельних ділянок- 10,  сервітутів-5.  

Припинено договорів аренди – 5. 

   На протязі 12 місяців  було прийнято 628 рішень по земельних питаннях . 

Розглянуто заяви, скарги громадян розглянуто в кількості - 21. 

Проведено 14 засідань постійної комісії Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони природи ; 

На протязі 2018 року отримано із земель державної власності у комунальну власність 

міської ради земельні ділянки площею 2600,0 га. На даний час проводиться робота щодо 

подальшої передачі державної власності у комунальну.   

 

 

 



 Бюджет  

До міського бюджету за  2018  рік  надійшло 86 697,8 тис. грн. при запланованих 83 

602,9 тис. грн., або 103,7 % планових  призначень  (+ 3 094,9с тис. грн.) 

 Доходи загального фонду склали 84 989,5 тис. грн.,або 107,0 %(+3 186,7 тис.грн) 

від  запланованих 81 802,8 тис. грн.  

Доходи спеціального фонду  склали 1 708,3 тис. грн. або 95,0%(- 91,8 тис. грн..) від 

запланованих 1 800,1 тис. грн. 

Доходи загального фонду. 

Податкові надходження  склали  47 385,2 тис. грн.. або 107,0 % планових 

призначень (44 352,8 тис. грн.).  

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

надійшло 27 992,5 тис. грн. при запланованих 25 815,1 тис. грн. (108,0%);податку на 

прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності надійшло 8,8 тис. грн. 

при запланованих 10,0тис. грн. (88,0%).  

Внутрішні податки на товари та послуги. Акцизного податку з реалізації суб’єктами  

господарювання роздрібної торгівлі і підакцизних товарів надійшло 1 724,6 тис. грн. при 1 

714,0 тис. грн. запланованих , або 101,0 %.  Акцизного податку з вироблених в Україні 

підакцизних товарів (пальне)надійшло 847,0тис.грн. при запланованих 815,0 тис.грн.,або 

104,0%.  Акцизного податку з ввезених на територію України підакцизних товарів (пальне) 

надійшло 3 460,5 тис.грн. при запланованих 3 403,0 тис.грн., або 102,0%. 

Місцевих податків надійшло 13 351,5 тис. грн. при запланованих 12 595,3 тис. грн. 

або 106,0% , в тому числі: 

- єдиний податок – 8 053,1 тис. грн..(з юридичних осіб – 358,4 тис. грн..; з фізичних 

осіб – 3 649,7 тис. грн..; з с/г товаровиробників,у яких частка с/г виробництва за попередній 

податковий рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – 4 045,0 тис. грн..); 

- земельний податок з юридичних осіб –820,8 тис. грн..; 

- земельний податок з фізичних осіб – 855,2 тис. грн..; 

- орендна плата з юридичних осіб – 1 850,5 тис. грн..; 

- орендна плата з фізичних осіб – 1 466,6 тис. грн..; 

- податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки ,сплачений 

юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості -2,6 тис. грн. ; 

- податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки,сплачений фізичними 

особами, які є власниками житлової нерухомості – 2,6 тис. грн. при запланованих 2,5 тис. 

грн., виконання склало 106,0 %; 

- податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки,сплачений фізичними 

особами,які є власниками нежитлової нерухомості – 19,7 тис. грн. при запланованих 19,2 тис. 

грн., виконання склало 103,0 %; 

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

юридичними особами,які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості – 258,7 тис. грн. при 

запланованих  244,6 тис. грн., виконання склало 106,0 %. 

В 2018 році в порівнянні з 2017 роком на 462,2 тис.грн. зменшились надходження 

земельного податку з юридичних осіб ( в 2017 році надходження склали  1282,9 тис. грн.; в 

2018 році – 820,7 тис.грн.). Відповідно до  пункту 284.4 статті 284 ПКУ плата за землю за 

земельні ділянки,надані для залізниць у межах смуг відведення, у 2018 році справлялась у 

розмірі 25% податку, обрахованого відповідно до ст.274,277 ПКУ, міський бюджет не 

доотримав плату за землю в обсягах, що були заплановані, від ПАТ"Укрзалізниця". 

Неподаткових надходжень надійшло 1 672,6 тис. грн.. при запланованих 1 518,3 тис. 

грн.., або 110,0 %, в тому числі : 

- адміністративні штрафи – 100,5 тис. грн..(при запланованих 83,0 тис. грн..); 

- плата за надання інших адміністративних послуг – 1 502,7 тис. грн.(при 

запланованих  1 386,0 тис. грн.); 



- плата за скорочення термінів у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг-25,5 тис.грн. при 

запланованих 25,5 тис.грн.; 

- державне мито – 29,4 тис.грн.(при запланованих – 24,3 тис. грн..); 

Інших неподаткових надходжень надійшло за кодом бюджетної класифікації 

доходів 24060300 «Інші надходження» 40,0 тис. грн. плати за користування місцем  

розташування спеціальної конструкцій. 

Доходів від операцій з капіталом надійшло 0,2 тис. грн.., в тому числі коштів від 

реалізації безхазяйного майна,спадкового майна, майна, власники яких невідомі – 0,2 тис. 

грн. при запланованих 0,2 тис. грн. 

Офіційних трансфертів до бюджету громади надійшло 35 931,5 тис. грн. при  

запланованих 35 931,5 тис. грн..(100,0%), в тому числі  освітньої субвенції – 18 032,7 тис. 

грн.., медичної субвенції – 11 183,3 тис. грн., субвенції з державного бюджету  місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури – 2 112,3 тис. грн. субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими 

потребами – 96,4 тис.грн.,базової дотації  - 1 299,2 тис.грн. , додаткової дотації з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків на 

утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 2 862,9 тис. грн. та  субвенції з місцевого 

бюджету на забезпечення якісної освіти «Нова українська школа» - 344,7 тис.грн. 

В 2018 році  міською радою ОТГ не приймались рішення про надання пільг зі 

сплати податків і зборів. 

Доходи спеціального фонду. 

До спеціального фонду надійшло 1 708,3 тис. грн. при запланованих 1 800,1 тис. грн 

(95,0%), в тому числі: 

Екологічного податку надійшло 20,7 тис. грн., при запланованих 18,3 тис. 

грн..(113,0%) в тому числі: 

- надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами забруднення – 4,2 тис. грн. або 116,0 % до запланованих 3,7 тис. 

грн.; 

- надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти – 

4,4 тис. грн. при запланованих 4,3 тис. грн.(103,0 %).; 

- надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи 

на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів чи вторинної сировини – 12,0 тис. грн. 

при запланованих 10,3 тис. грн..(117,0 %). 

Неподаткових надходжень надійшло 1 386,0 тис. грн. при запланованих 1 480,3 тис. 

грн.(94,0%) в тому числі: 

- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 

28,5 тис. грн. при запланованих 28,5 тис. грн. (100,0%); 

- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 8,4 

тис. грн. , зазначені надходження не були заплановані.; 

- власні надходження  бюджетних установ – 1 3349,1 тис. грн. при запланованих  1 451,7 

тис. грн.(93,0%), в т.ч.: 

плата за послуги, що надаються  бюджетними установами згідно із законодавством – 789,0 

тис. грн..; 

інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 545,1 тис. грн.(в т.ч. благодійні 

внески,гранти та дарунки – 545,1 тис. грн.). 

Доходів від операцій з капіталом  надійшло 30,5 тис. грн., в тому числі кошти від продажу 

земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній 

або комунальній власності – 30,5 тис. грн. 



Офіційних трансфертів до спеціального фонду бюджету громади надійшло 271,1 тис. грн. 

при  запланованих 271,1 тис. грн..(100,0%), в тому числі  субвенція з місцевого бюджету 

за рахунок залишку освітньої субвенції (з обласного бюджету) – 271,1 тис. грн. 

 ВИДАТКИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ. 

 З міського бюджету протягом  2018 року по загальному фонду проведено  касові 

видатки в обсязі 77 832,1 тис. грн., що  складає  96,1% до запланованого обсягу на вказаний 

період (план з урахуванням змін – 81 006,3 тис. грн.), по спеціальному фонду на  90,5% (план 

з урахуванням змін –10 084,0 тис. грн.., касові видатки склали – 9 122,3 тис. грн.). 

Загальний фонд  міського бюджету. 

Переважна частина коштів загального фонду спрямована на утримання соціально-

культурної сфери –  видатки склали  51 317,2 тис. грн.., питома вага складає  65,9% 

загального фонду, з них : 

•по закладах освіти – 46 351,1 тис. грн., або 59,6 % видатків загального фонду, 

•по закладах культури – 1 738,2 тис. грн. або 2,2 % видатків загального фонду,  

•на соціальний захист  та соціальне забезпечення – 2 890,4 тис. грн., або 3,7% 

видатків загального фонду,  

•на фізичну культуру і спорт – 337,5 тис. грн. або 0,4 % видатків загального фонду. 

В загальній сумі видатків  загального фонду  видатки по  захищених статтях склали 

70 576,5 тис. грн.., або  90,7% видатків загального фонду, в т.ч.  

• виплату заробітної плати з нарахуваннями –  45 837,9 тис. грн..; 

• енергоносії –   4 603,7 тис. грн.; 

• харчування та медикаменти –  1 692,3 тис. грн.; 

• соціальне забезпечення –  615,0 тис. грн. 

• трансферти іншим органам управління – 17 827,6 тис. грн.. 

Заборгованість по заробітній  платі з нарахуваннями станом на 31 грудня  2018 року  

відсутня. 

Спеціальний фонд міського бюджету. 

В загальній сумі видатків  спеціального фонду 9 122,3  тис. грн. капітальні  видатки 

склали    7 926,9 тис. грн.. або 86,9 % видатків спеціального фонду. 

На придбання обладнання і предметів довгострокового користування спрямовано 1 

810,3 тис. грн..; капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів – 4,9 тис. грн.;  

капітальний ремонт об’єктів – 3 683,8 тис. грн.;реконструкцію та реставрацію інших об’єктів 

– 279,2 тис.грн., капітальні трансферти  – 2 148,7 тис. грн. 

В 2018 році джерелами формування бюджету розвитку  міського бюджету ОТГ  7 

152,4 тис.грн.  були кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення-30,5 тис.грн; субвенція з обласного бюджету за рахунок залишку освітньої 

субвенції, що утворився на початок року-271,1 тис.грн;передані кошти із загального фонду  

міського бюджету до спеціального- 6850,8 тис.грн( в т.ч.кошти субвенції з державного 

бюджету на формування інфраструктури ОТГ-2112,3 тис.грн.). 

Видатки бюджету розвитку  склали 7 726,9 тис.грн., а саме: капітальні видатки 

бюджетних установ-2 051,7 тис.грн.; будівництво- 2 142,8 тис.грн.; інші капітальні видатки- 

3 532,4 тис.грн. 

Залишки  коштів  по загальному фонду міського бюджету, що  склались  на 01 січня 

2019 року , становлять 7 473,2 тис. грн. , в тому числі залишок коштів освітньої субвенції – 

815,5. 

По спеціальному фонду міського бюджету залишки , що склались на 01 січня 2019 

року, становлять  – 181,5 тис. грн.   

 

Регуляторна  політика  

З метою виконання регуляторної діяльності міською радою та її виконавчими 

органами запроваджено таку організаційну систему: 



- планування діяльності міської ради та її виконкому з підготовки проектів 

регуляторних актів; 

 -  підготовка проектів регуляторних актів та проведення аналізу їх регуляторного 

впливу; 

- оприлюднення проектів регуляторних актів та аналізу їх регуляторного впливу на 

офіційному сайті Маловисківської міської ради та у районній газеті «Маловисківські вісті»; 

- дотримання термінів обговорення проектів регуляторних актів до впровадження 

регуляторної діяльності; 

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

регуляторних актів чи вмотивоване їх відхилення; 

- забезпечення інформаційної відкритості з питань державної регуляторної політики 

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

офіційному сайті  Маловисківської міської ради; 

- винесення проектів на розгляд сесії міської ради; 

- забезпеченням широкого доступу до діючих регуляторних актів.   Станом на 2018 

рік прийнято рішеннями сесій 18 регуляторних актів; 

- здійснення відстежень результативності дій  прийнятих регуляторних актів.     

Протягом 2018 року Маловисківською міською радою особлива увага приділялася 

здійсненню державної регуляторної політики, недопущення прийняття регуляторних актів, 

які є непослідовними або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти, ефективне 

запровадження діючих регуляторних актів, забезпечення публічного обговорення між 

Маловисківською міською радою та суб’єктами господарювання в ході розробки та 

прийняття регуляторних актів.  

Інвестиційна діяльність  

В звітному році  до  регіональної комісії  по відбору інвестиційних проектів, що 

фінансуються за рахунок коштів  ДФРР на 2019 рік подано   4 проектні заявки на  загальну 

суму 23 739,4 тис.грн. в т. ч. 

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 (коригування)» 

                    2.«Одностадійний  проект на капітальний ремонт   Маловисківського дошкільного навчального 

закладу №5       «Чебурашка» зовнішнє утеплення стін приміщення та реконструкція 

запасних виходів (сходів) в   м. Мала Виска, Маловисківського району, Кіровоградської 

області по вул. Шевченка, 7б»,  

3.Капітальний ремонт автомобільної дороги Мала Виска – Паліївка. 

4.«Покращення благоустрою шляхом придбання спецтехніки (грейдера) для комунального 

підприємства «Мала Виска МКП», створення комфортних та безпечних умов проживання на 

території Маловисківської ОТГ».  Проект №1  зайняв 10 місце  серед 53 проектів по області, 

та очікуємо  кошти  на реалізацію у 2019 році.  

В 2018 році  за рахунок  субвенції з державного бюджету на розвиток 

інфраструктури  ОТГ реалізовано два проекти :   « Капітальний ремонт  будівлі  дошкільного   

навчального закладу «Чебурашка» ( утеплення  фасаду) по вул.. Шевченка 7б м.Мала Виска, 

Кіровоградської області» - 1466,81 тис. грн. та проект   « Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Київська» на суму  645,49 тис. грн.,  

Виконавчим комітетом міської ради проводилася   робота щодо отримання коштів  

субвенції  з державного бюджету на соціально - економічний розвиток території, а саме: 

направлено листи  народному  депутату України  Поплавському М.М.  від 16.01.2018р. №114 

та  від 7.02.2018р.  319 та № 1518 від 12.02.2018р. 

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).  



На конкурс міні грантів в рамках програми «DOBRE» подано проект «Інформаційний 

екран Маловисківської громади». Проект відібрано, обсяг інвестиції – 10 тис.дол.США . 

Проект на стадії завершення. Проводяться монтажні роботи по встановленню.      В рамках 

молодіжного проекту подано два проекти відібрано   проект  № 2 . Це Проект ««Здорова 

молодь – запорука майбутнього нашої  громади та нашої країни.» На суму 10,0 тис. дол.. 

придбано  та встановлено  22 спортивні вуличні тренажери на території м.Мала Виска та в 

с.Паліївка. 

         В компоненті «Удосконалення послуг»  проведено  5 засідань робочих груп, в 

результаті чого підготовлено План удосконалення послуги по водопостачанню , який 

затверджено на сесії міської ради  . На даний час   розробляється проектна заявка    по 

удосконаленню послуги Маловисківської ОТГ на суму 80,0 тис. дол. США. 

          В компоненті  місцевого економічного розвитку  розроблено місцевий економічний 

профіль громади,    розроблено  План місцевого економічного розвитку  та план дій,  який 

буде реалізовуватися    по  двох проектах  :  

Проект  МЕР  № 1 

Створення медового кооперативу «Бджола і ше»  на суму 27,2 тис. дол.. США  

Проект МЕР  №2  

Туристичний кластер «Маєток  поміщиків Кудашевих » - інновація економічного розвитку  

Маловисківської ОТГ на суму  52,8 тис. дол.. США.  

Також підготовлено проект   по підтримці  стратегічних напрямків  «  Арт платформа - 

створення культурного та комунікативного простору». 

Рішенням сесії  Маловисківської міської ради від 27 липня 2017 року № 678 надано 

дозвіл міському голові   на  підтримання ініціативи ЄС для країн Східного Партнерства 

«Мери  за Економічне Зростання в Україні».  В рамках даного проекту  спеціалістами міської 

ради  пройдено навчання та підготовлено  План місцевого економічного розвитку , який 

оцінений   в Європейським  світовим  банком, що дасть можливість приймати участь у 

проектах , які оголошуватимуть в рамках даної ініціативи. 

Виконавчим комітетом міської ради  підписано меморандум про взаємодію та 

співпрацю з  Адміністрацією  міста і гміни Ліпско  Мазовецького воєводства, Республіки 

Польша. 

В рамках міської програми Конкурс міні-грандів «Майбутнє громади в моїх руках» 

2018 рік – зареєстровано 13 проектів, відібрано 4 на загальну суму 200,0 тис. грн. : 

1. «Сквер для сімейного відпочинку (встановлення ігрового майданчику) на 

березі р. Вись маєток Кудашевих» 

2. «Спорт в народ» 

3. «Куточок козацького побуту» 

4. «Місто мрії на деревах». 

На даний час  всі      кошти міського бюджету використано та  прибано     обладання   

, що планувалося в рамках проектів.  

 Проект «Спорт в народ» - це придбання  6  спортивних вуличних тренажерів , які 

встановлені в міському парку . 

Проект «Місто мрії на деревах» - придбано  та встановлено   дерев’яний  будиночок 

з тераскою та східцями в міському парку . 

По проекту  «Сквер для сімейного відпочинку (встановлення ігрового 

майданчику) на березі р. Вись маєток Кудашевих» придбано  дитячий ігровий майданчик, 

який не встановлено  в зв’язку з погодніми умовами . На даний час знаходиться на зберіганні 

в КП «Мала Виска МКП». 

Проект  «Куточок козацького побуту» - придбано дерев’яну альтанку , яка  

знаходиться на зберіганні в  КП «Мала Виска МКП». 

 

Житлово - комунальне господарство 



Протягом  2018 року  КП «Мала Виска ЖЕД»  проведено  поточних ремонтів 

будинків,  майданчиків з прибудинкової території на суму 138,7 тис. грн.., також  проведено  

ремонт та  заміну  водопровідно- каналізаційних  внутрішньо будинкових мереж на суму 14,1 

тис. грн.. 

 

КІІ «Мала Виска Водоканал»  

Підприємство надає послуги по водопостачанню 3618 абонентам населення і 188 

організаціям і підприємствам. Кількість абонентів постійно зростає. По населенню 

установлено 2893 водолічильників. а це 80,0 відсотків.  

Постійно проводиться ремонт водорозбірних вуличних колонок у селищах Вишневе 

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

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

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

труб на пластикові на артезіанських свердловинах, ремонт насосів.  

Частково замінено водопровідну мережу на перехресті вул..Європейської та 

Центральної на пластик. 

Проведено ремонтно-зварювальні роботи на баштах Рожновського по 

вул..Містечковій,  хлібзаводі, с.Заповідне. 

Замінено насос на станції доочистки води марки СМ. 

За  2018 рік проведено очищення приймальної камери каналізаційної насосної станції 

по вул..Київській, очищення самотічного колектора каналізаційної мережі по 

вул..Центральній (біля школи мистецтв), по вул..Шевченка (біля типографії). Проведено 

очистку артезіанської свердловини по вул..Містечковій. 

Замінено компресор на очисних спорудах. 

Підприємство надає послуги із збирання та вивезення твердих побутових відходів. 

Для цього підприємство має спеціально обладнаний транспорт - сміттєвоз, збиранням та 

вивезенням ТПВ займаються водій сміттєвозу та вантажник. 

Кількість абонентів по наданню вказаних послуг складає складає всього 1830 проти 

1753 за відповідний період минулого року-104,4%, в тому числі  по населенню 1777 проти 

1697 за відповідний період минулого року-104,4%. 

У 2018 році обсяги реалізації по вивезенню ТПВ склали 3,6 тис.куб.м проти 3,4 

тис.куб.м. за відповідний період минулого року-105,9%. Сума реалізації склала 356,4 тис.грн. 

без урахування ПДВ. 

Рівень відшкодування тарифу за вивіз сміття по населенню за 11 місяців  2018 року 

складає 87,5%, всього – 91,4%. 

В  червні- липні 2018 року  в рамках програми DOBRE   проведеного  аудиту 

технічного стану мережі водопостачання   КП «Мала Виска Водоканал» отримано 

результати, які  мають  проводитися    для  покращення  надання якості послуги з 

водопостачання та з метою впровадження заходів з енергозбереження. 

Всього у 2018 році з міського бюджету надійшло та використано 276,1 тис.грн., в 

тому числі: 

відшкодування різниці в тарифах – 165,5 тис.грн. 

очистка каналізаційної мережі, самотічного колектора та КНС міста- 110,6 тис..грн. 

Комунальне підприємство «Мала Виска-МКП»  

Комунальне  підприємство  «Мала Виска-МКП»  протягом 2018 року  

проводило утримання об’єктів комунальної власності територіальної громади, забезпечувало 

належний  санітарний  стан міста та сіл, благоустрій, та озеленення міста та сіл громади, 

обслуговування нічного вуличного освітлення. 

Укладено тротуарної плитки 1250 м2 та бордюрів по території міста, витрачено 

близько 130,0 тисяч гривень.  

Комунальним підприємством було   проведено закупівлю  спецтехніки на суму  

645,0 тис грн,а саме:  



- Автомобіль FAW- 164.0 тис.грн 

 -  Трактор  ДТЗ -     391,0 тис грн. 

 -  Причіп до трактора - 41,5 тис.грн 

 - Щітка підмітальна -  29,5 тис.грн 

- Лопата відвал - 19,5 тис.грн 

Комунальне підприємство виконую комплекс робіт з улаштування покриття доріг і 

тротуарів . Проведені реконструкції та поточні ремонти  пам’ятників загиблим воїнам та 

інших малих архітектурних  форм (фарбування, бетонування та ін..) . 

В період проведення заходу «Чисте довкілля» для упорядкування парків, зупинок, 

шкіл, НВК, прилеглих територій та інших зон загального користування було використано 

матеріалів на суму близько 95,0 тис.грн. постійно проводяться роботи по забезпеченню 

зовнішнього нічного вуличного освітлення по території громади, а саме – закупівля 

енергозберігаючих ламп, світильників, таймерів. 

 У весняно-літній період проводились роботи по озелененню парків, клумб на території 

міста, а саме – насадження, догляд, обробіток препаратами від шкідників та підживлення 

добривами – на загальну суму 12,0 тис. грн.   

 

Транспорт та інфраструктура 

Для забезпечення безперебійного і безаварійного функціонування доріг  в 

Маловисківській  міській об’єднаній територіальній громаді   проведено капітальний ремонт 

доріг площею 4800 м2 на суму  1981,7 тис. грн. в т.ч. : 

за рахунок коштів міського бюджету у 2018 році виконано:  

капітальний ремонт дорожнього покриття по  вулиці : 

Професійній  на суму 348,9 тис. грн.;  

 Київській  на суму  492,6 тис. грн.; 

 Центральній  с.Краснопілка на суму  494,8 тис. грн.. 

   За рахунок коштів  субвенції з державного бюджету на розвиток інфраструктури ОТГ  

проведено капітальний ремонт дорожнього покриття на суму  645,3 тис. грн..  

В 2018 році за кошти місцевого бюджету проведено поточний ремонт доріг  площею  5200 

м2 на суму  1247,1 тис. грн. в т.ч. : 

 

 м. Мала Виска   на суму 847,8 тис. грн. в т. ч.:  

вул Князьська – 107,9 тис. грн. ; вул. Центральна- 197,9 тис. грн.; вул. Спортивна -173,6 тис. 

грн.; пров.Велігіна -130,0 тис. грн.; пров. Авіаційний  39,7 тис. грн.;   грейдерування вулиць 

площею 1400 м2 – 33,5 тис. грн. ; під’їзд до кладовища – 165,2 тис. грн.. 

 

с.Паліївка  на суму 390,3 тис. грн.  в т. ч. : 

вул. Петрича- 102,4 тис. грн.; Вул.Чабана – 174,7 тис. грн.; під’їзд до кладовища – 43,2 тис. 

грн.; хутір Веселий  -70,0 тис. грн.. 

    

с.Олександрівка на суму  9,0 тис. грн. в т.ч. вул. Перемоги- 9,0 тис. грн.. 

       В 2018 році було   продовжено реалізацію проекту «  Реконструкція колишньої  

Первомайської школи  під Центр активності громади».  За рахунок коштів міського бюджету  

було проведено ремонт зали для  проведення    масових свят та хаходів, а також зроблено 

ремонт Фапу  на загальну суму 250,0 тис. грн. 

        

Освіта та спорт 

На території Маловисківської ОТГ функціонує 2 заклади дошкільної освіти, 2 НВК 

«ЗШ І-ІІ ступенів-ДНЗ» та ДНЗ «Ластівка» (функціонує в літній період), в яких виховуються 

429 дітей (охоплення дітей від 3-х до 6-ти років дошкільною освітою складає 94%).  

         В  ДНЗ «Ромашка»  :   



В закладі  відкрито додаткову групу з короткотривалим перебуванням для 20  дітей 5-

річного віку. На  облаштування приміщення витрачено кошти в сумі 30,0 тис. грн.. 

- проведено облаштування території та будівлі  на суму 50,0 тис.грн.;  

-облаштовано ганок  на суму – 49,3 тис. грн.;  

-придбано котел опалювальний  -76,3 тис.грн.;  

-проведено ремонт пральні  -125,9 грн.,  

-встановлено блискавкозахист - 90,0 тис.грн.;  

-встановлено відеоспостереження  - 22,0 тис. грн.. 

В ДНЗ «Чебурашка» : 

 Реалізовано  проект по утепленню будівлі  на суму 1466.8 тис. грн.  в т.ч.  кошти  з 

державного бюджету -1450,0 тис.грн ;  

здійснено заходи по встановленню пожежної сигналізації – 10,0 тис. грн.; 

 встановлено відеоспостереження на суму – 18,2 тис. грн. 

У 2018 році на території Маловисківської міської ради функціонують 5 закладів 

загальної середньої освіти (70 класів, 1322 учнів). Харчоблоків – 4 (Маловисківська гімназія 

забезпечена буфетною продукцією). Денна вартість харчування за кошти загального фонду – 

12,5 грн. У 2018 році у закладах загальної середньої освіти гарячим харчуванням охоплено 

733 учнів: 1-4 класи – 601 учень (з них 77 – пільгових категорій), 5-11 класи – 132 учнів (з 

них – 66 пільгових категорій).  

Опорна школа має 4 шкільні автобуси, які підвозять 239 учнів та 12 вчителів. 

 Всі заклади освіти обладнані пандусами та кнопками виклику, забезпечено 

безперешкодний доступ до першого поверху приміщень.  

В Маловисківській ЗШ №3 І-ІІІ ступенів : 

- Облаштовано спеціальну кімнату для проведення занять з дітьми з особливими освітніми 

потребами. Інклюзивне навчання для 12 учнів з залученням практичних психологів, 

вчителів-дефектологів, логопедів та інших фахівців.  На облаштування  кабінету інклюзії  

витрачено кошти в  на сумі  40,5 тис.грн.,  

- закуплено  меблі  для кабінету хімії на суму – 410.0 тис. грн., 

-  придбано водяних насосів на суму 28,0 тис. грн. та  та опалювальний котел на суму 75,3 

тис. грн.. 

  - проведено  облаштування території закладу на суму 382.7 тис.грн.  

На протипожежні  заходи використано кошти в сумі  261,3 тис.грн., на протипожежну 

сигналізацію – 232,0 тис.грн.  
У  Маловисківській ЗШ № 4 І-ІІІ ст.: 

- зроблено ремонт їдальні  та харчоблоку на суму 309,0 тис. грн.,  

-закуплено жарочну шафу   на 35,0 тис.грн.,  

-проведено заміна дверей на суму 12,2 тис. грн. та облаштовано ганок.   

- проведено  протипожежні  заходи  на  суму  278,0 тис.грн.  

В Маловисківській  гімназії  частково замінено тепломережу на суму  62,9 тис. 

грн., проведено заміну вікон на енергозберігаючі в сумі близько 6,00 тис. грн..Закуплено 

меблі та інші матеріали на суму  35,2 тис. грн. 

Проведено заміну вікон Паліївського НВК на енергозберігаючі  на суму 32,3тис. 

грн., для Олександрівського НВК закуплено матеріалів на суму – 17,0 тис. грн..             В 

закладах загальної середньої освіти забезпечено впровадження нового змісту початкової 

освіти згідно з Концепцією «Нова українська школа». Придбано обладнання та меблі для 

Нової української школи для 164 першокласників закуплено сучасні меблі (індивідуальна 

нова парта кожному першокласнику), з місцевого бюджету на суму 241,8 тис. грн. Придбано  

комп’ютерну  техніку   на суму -  142, 4 тис. грн., шкільні дошки, інтерактивні комплекси на 

суму – 173,5 тис. грн. 

    На території Маловисківської ОТГ функціонує Маловисківський ДЮЦ «Вись». У 

закладі функціонує 23 гуртки, де навчаються 580 учнів, з них 3 групи (57 учнів) на базі 

сільських шкіл. Гурткова робота закладу організована за напрямками позашкільної освіти: 



декоративно-ужитковий; художньо-естетичний; гуманітарний; спортивний; науково-

технічний; еколого-натуралістичний; туристично-краєзнавчий. Позашкільною освітою 

охоплено 83% дітей шкільного віку.  
24 листопада в м. Мала Виска відбувся Відкритий чемпіонат ДЮЦ "Вись" з дзюдо. У 

змаганнях взяли участь команди Кіровоградської, Черкаської, Полтавської та Донецької 

областей. Від ДЮЦу "Вись" брали участь 40 спортсменів. 

       В обласній Спартакіаді серед школярів загальної середньої освіти у 2018 році  

Маловисківська ОТГ посіла 9 місце з 35 команд районів та об’єднаних територіальних 

громад. 

Вихованці закладу приймали участь в таких змаганнях : „Шкіряний м’яч”- 6  місце,  

« Старти надій”- 6  місце; легка атлетика – 4 місце; Фестиваль „Козацький гарт- 3 

місце. 

З метою надання якісних  послуг у позашкільній освіті за рахунок коштів місцевого 

бюджету   придбано спортивну форму та м’ячі на суму 30,6 тис. грн., велосипеди на суму 

25,9 тис. грн..  Для проведення відкритого чемпіонату з Дзюдо  використано кошти в сумі   

36,0 тис.грн. Придбано телевізор та ноутбук на суму  31,3 тис. грн., натяжний потолок 32,0 

тис. грн.. Встановлено відео спостереження на суму 16,1 тис.грн.                                     

 

Культура та туризм 

  За звітній період відділом культури і туризму  було проведено 63 загальноміських 

культурно-масових заходів, серед яких найбільш значущі заходи: , міський конкурс  « 

Молода людина року», заходи до Міжнародного жіночого дня 8 Березня, театралізоване 

дійство та масове гуляння «Івана Купала», відкритий регіональний фестиваль   патріотичної та 

авторської пісні «Дорога до миру», святкування 73-ої річниці Дня Перемоги, Всеукраїнського 

дня працівників культури, Святкова хода  « Мала Виска вишивана», Фестиваль «Каша –квест, каша 

фест», Дня молоді, Дня Конституції України, Дня Прапору, Дня міста, Дня незалежності 

України, Дня визволення України від німецько-фашистських загарбників,  новорічні і 

різдвяні свята, також концерти до професійних свят, яких відвідало 18247  глядачів. 

         Протягом 2018 року проводилися  роботи, спрямовані на покращення матеріально-

технічної бази  закладів культури , за рахунок коштів міського бюджету: в дитячій школі 

мистецтв був зроблений косметичний ремонт туалету на суму  77,5 тис. грн.,  ремонт даху на 

суму – 5,4 тис.грн. ,придбано 4 сценічні костюми  на суму  5,0 тис.  грн.,  меблів та інвентарю 

для проведення заходів  на суму  10,8  тис. грн., офісної  техніки  на суму 15,5 тис. грн.. 

        У Дитячій    школі  мистецтв навчається    260   дитини . Протягом 2018  року учні та 

колективи школи взяли участь у 2 обласних, 6 всеукраїнських   ті 1 міжнародному музичних 

конкурсах та фестивалях. 95 учнів стали лауреатами та дипломантами  конкурсів.  

                                                     Соціальний захист населення  

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

комітету Маловисківської міської ради  за 12 місяців 2018 року  прийнято документи : 

- для призначення житлової субсидії в кількості - 2178 заяви; 

-  для призначення державних соціальних допомог в кількості – 802 заяв; 

-  для призначення пільг в кількості – 205 заява; 

- на повернення  частки не використаної субсидії в кількості  - 120 заяв; 

-  виплату матеріальної допомоги до дня похилого віку в кількості – 177 заяв на суму 37,6 тис. 

грн.; 

-    на виплату допомоги до дня інваліда в кількості – 151 заява на суму 46,4 тис. грн.; 

- проведено виплату до Дня Захисника України ( 14 жовтня )  по 76 заявам на суму 49,0 тис. 

грн.. 

            Проводився прийом документів та виплати компенсаційних коштів за пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремим категоріям громадян на приміських маршрутах на суму 

75,9 тис.., до Дня Перемоги ветеранам ВВВ на суму 4,1тис. грн., щомісячна стипендія 

інвалідам війни та учасникам бойових дій, яким виповнилося 90 років і більше на суму 



17,8 тис. грн., інвалідам загального захворювання та з дитинства по зору І-ої групи з оплати 

ЖКП на суму 12,1 тис.грн., грошової допомоги учасникам ліквідації аварії на 

Чорнобильській АЕС 110 особам на суму 26,1 тис.грн., грошової допомоги інвалідам І групи, 

які користуються мережею Інтернет та пересуваються за допомогою технічних засобів 

реабілітації на суму 9 ,6 тис. грн. та допомоги для забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів 

технічними засобами для використання в побутових умовах на суму 5 ,6 тис.грн.. 

              Було здійснено оздоровлення 10 дітей пільгових категорій за рахунок коштів обласного 

бюджету . 

            Функціонує опікунська рада щодо питань недієздатних осіб або осіб дієздатність яких 

обмежена.  З даних питань двічі 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) відділом соціального захисту 

населення, праці та охорони здоров’я згідно затвердженого плану   проводить інспекційні 

відвідування та семінари роз’яснення для роботодавців та працівників з метою не допущення 

ними порушень законодавства про працю. За звітний період проводилися  перевірок, та  

інформаційно-роз’яснювальна  робота по підприємствах  ОТГ. В результаті проведеної 

роботи було оформлено трудові відносини між роботодавцями та 17 особами.  
Соціальні послуги  для самотньо-проживаючих та одиноких громадян похилого 

віку вдома  на території Маловисківської ОТГ надає  Комунальне підприємство 

Маловисківський центр надання соціальних послуг з штатною чисельністю 28 штатних 

одиниць, а саме: директор КП, бухгалтер, соціальний працівник та 25 соціальних робітників. 

Станом на 01.01.2019 року на обслуговуванні в комунальному підприємстві 

Маловисківський центр надання соціальних послуг перебуває 239 осіб та надаються 34 види 

соціальних послуг. 

          Бюджет загального фонду всього на 2018 рік складав 2007,7 тис.грн. проти 1708,0 тис. грн.. в 

2017 році. 

 Станом на 01.01.2019 року надано 91975 послуг,  що на 2085 менше ніж у 2017 

році, а саме: 16275 підготовка продуктів для приготування їжі, що на 1104 менше, 4888 

доставки води, що на 947 більше, 18214 прибирання житла, що на 934 менше, 1559 

розпалювань печей, що на 66 більше, 51 доставка палива за рахунок підопічного, що на 14 

більше, 4359 піднесення дров і вугілля, що на 873 більше, 6577 прополка бурянів,  розчистка 

снігу, що на 251 менше, 17756  придбання продуктів, медикаментів, що на 1233 менше, 4122 

приготування їжі, що на 475 більше, 395 годувань ліжко-хворих, що на 27 менше, 1942 

надання допомог в оплаті комунальних послуг, що на 158 менше, 242 надання допомог в 

оформленні документів, що на 55 більше, 66 представництва інтересів в органах державної 

влади, 5010 замін натільної-постільної білизни, що на 237 менше, 2987 допомог при купанні, 

митті голови, розчісуванні волосся, підрізанні нігтів, що на 100 більше, 1858 посадки, 

прополки городу, що на 82 менше, 84 забезпечень супроводження, що на 3 більше, 160 

організації надання консультацій лікарями, 2847 прання білизни та одягу, 2857 інші послуги. 

                     Сума платних послуг з початку року склала 60,3 тис.  грн., що на 5,9  тис.грн. 

більше. ніж у попередньому році.  

 Маловисківська об’єднана територіальна  громада  ввійшла  до пілотного  проекту  

щодо діяльності ОТГ у сфері соціального захисту населення та захисту прав дітей (всього 40 

громад по Україні) .  Проект реалізується Міністерством соціальної політики України із 

залученням міжнародної технічної допомоги Ради Європи та Світового Банку. В рамках 

данного проекту отримано  12 одиниць компютерної техніки на  суму 253,0 тис. грн.  

                    

 
Робота з дітьми та молоддю 

У 2018 році службою у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської ради 

проведено 118 рейдів, (2017р.-78) «Діти, вулиці», «Вокзал» щодо виявлення сімей та дітей, 



які опинились в складних життєвих обставинах під час яких було обстежено, 119 сімей, з 

яких 29 сімей, перебувають на обліку служби, як такі що опинились у складних життєвих 

обставинах. 

Протягом 2018 року проведено 12 засідань Комісії з прав захисту дітей виконавчого 

комітету міської ради де було розглянуто 71 питання. 

У 2018 році  проводилося час патрулювання , рейдових груп громадських місць та 

місць масового відпочинку людей у темний період доби  

У 2018 році у дошкільних закладах та закладах освіти на території міської об’єднаної 

територіальної громади Службою, спільно з представниками відділу соціального захисту 

населення, праці та охорони здоров’я виконавчого комітету міської ради, інспектором 

ювенальної превенції Маловисківського відділу поліції проведено 14   

 Окрім цього, у 2018 році Службою було проведено і організовано відпочинок та 

оздоровлення категорійних дітей. з міського бюджету використано 198,4тис.грн. 

 Станом на серпень 2018 року у стаціонарному дитячому закладі оздоровлення та 

відпочинку «Лісова пісня» за адресою: вул. Махинька, 32, с. Оникієво, Маловисківського 

району, Кіровоградської області, за рахунок міського бюджету оздоровилось та відпочило   

32 категорійні дитини. 

 За рахунок обласного бюджету у стаціонарних дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку «Перлина Чорномор᾿я», с. Сергіївка, Білгород-Дністровського району, Одеської 

області, «Бригантина», смт. Новоархангельськ, Кіровоградської області, «Дружба»,   с. 

Войнівка, Олександрійського району, Кіровоградської області оздоровлюється та відпочиває 

10 категорійних дітей. 

 За рахунок державного бюджету у «Міжнародному дитячому центрі «Артек»»,             м. 

Київ, Пуща-Водиця, українському дитячому центрі «Молода гвардія», м. Одеса 

оздоровились та відпочили 5 категорійних дітей. 

  

Громадське життя 

           На сьогоднішній день активно працюють   такі  громадські організації  : 

  «Наше місто спільний дім»,   « Майбутнє Паліївки», « Бухгалтер Маловисківщини» , 

    «Diєvo»  ; «Простір ідей». 

    Представники  цих громадських організацій  приймають активну участь у житті,  

розвитку та розбудові громади.   

            Велику увагу  вони приділяють проектній діяльності. В рамках програми DOBRE    

їхні представники відвідали  тренінги та навчання     з проектного менеджменту, а також 

приймали участь у  молодіжному форумі,  навчальних курсах по роботі з молоддю, пройшли 

навчання в  Академії жіночого лідерства. 

В  компоненті громадські ініціативи  громадські організації  подали 5 проектів на 

загальну суму  415,4 тис. грн.  

 ГО молодих освітян «DiєVo»    подали 5 проектів, 3 з яких отримали грантову 

підтримку : 

-  Проект «Школа депутаток»; 

- Проект  Історії успіху  жінок Маловисківської ОТГ»- 25,0 тис. грн.; 

- Проект «Молодіжний  простір  в Маловисківській гімназії» - 47,0 тис. грн 

            ГО  «Простір ідей» подано 2 проекти,  отримав грантову підтримку 1: 

- Проект  «Місток між минулим та майбутнім Малої Виски – перші кроки»- 30,0 тис. грн.. 

Ініціативна група « Разом зможемо все»  жителів  с.Олександрівка  подала проект   «Смітити 

не можна – сортувати»  та отримала    грант – 35,0 тис. грн. 

    В гендерному компоненті   ГО «Простір ідей» реалізовано проект «Дослідження попиту 

школярів стосовно послуг позашкільної освіти  в  Маловисківській ЗШ  № 4 І-ІІІ ст.».   

 
 

 

 


