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ПР ОГРАМА
соціально-економічного та культурного розвитку Маловисківської міської
ради на 2017 рік
Вступ
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Маловисківської
міської ради на 2017 рік (далі - Програма) розроблена на основі аналізу соціальноекономічної ситуації Маловисківської громади та пропозицій відділів міськвиконкому,
структурних підрозділів міської ради у відповідності до Закону України «Про державне
прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»,
Постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 року №621 «Про розроблення
прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання
проекту державного бюджету», відповідно до ст.27 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», та інших нормативно - правових актів. Програма передбачає
забезпечення узгоджених спільних дій, запровадження чіткого механізму взаємодії між
владою та усіма суб’єктами господарювання, що впливають на соціально-економічний та
культурний стан Маловисківської міської ради
для втілення в нашому місті єдиної
політики щодо формування та реалізації пріоритетів у соціальній, культурній та
економічній
сферах.
Реалізація
Програми
дасть
можливість
підвищити
конкурентоспроможність та інвестиційну привабливість економіки громади, створити
сприятливі умови для підвищення ділової активності суб’єктів господарювання,
збільшення бюджетних надходжень та доходів населення, розвитку соціальної
інфраструктури, вирішення екологічних проблем.
В процесі виконання Програма може уточнюватися на підставі рішень, які
прийматимуться міською радою для врахування нових соціально-економічних процесів,
що відбуватимуться в економіці держави та міста.
Зміни та доповнення до Програми затверджуються рішенням Маловисківської
міської ради. Для оцінки повноти і якості виконання програмних завдань протягом 2017
року здійснюватиметься аналіз виконання Програми.
Усі кількісні показники 2017 року, які наведені в програмі, можуть бути реальними
за умови здійснення на загальнодержавному рівні заходів з удосконалення податкової
системи, розвитку внутрішнього ринку, активізації інвестиційної, підприємницької та
інноваційної діяльності.
Розділ I.
Мета Програми
Метою програми соціально-економічного та культурного розвитку Маловисківської
міської ради на 2017 рік є: вироблення та втілення єдиної політики розвитку
Маловисківської об’єднаної територіальної громади у 2017 році в контексті єдиної
політики розвитку Кіровоградської області.
Основною метою Програми соціально-економічного розвитку міської ради в 2017
році залишається 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, створення нових робочих місць, 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 завдяки ефективному використанню
наявнх природних ресурсів та інфраструктури міста.
Програма має забезпечити радикальне реагування виконавчих органів та суспільства
на виклики, що постають перед громадою, спрямоване на досягнення нових цілей у новій
концепції розвитку громади та припинення застою у сфері розвитку, головним чином, за
економічними, соціальними та екологічними вимірами. Окреме місце серед напрямків
розвитку відведене заходам, що спрямовані на зміцнення житлово-комунальної сфери,
благоустрою та інфраструктури, економічної та соціальної доступності слаборозвинутої
периферії та усунення загального соціально-економічного дисбалансу громад.
Розділ ІІ.
Головні пріоритетні завдання
Головними пріоритетними завданнями соціально-економічного розвитку міської
ради у 2017 році мають бути:
- поліпшення економічної ситуації ;
-введення в експлуатацію
підприємства по переробці сільськогосподарської
продукції (ТОВ ХЮРРЕМ0 та створення 20 нових робочих місць;(дод.2)
-оновлення матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств;
- залучення різних видів інвестицій ;
-будівництво та реконструкція мережі водопостачання на території населених
пунктів громади та забезпечення якісною питною водою жителів громади;будівництво
очисних споруд;
ремонти доріг, вулиць та бульварів комунальної власності в населених пунктах громади та
міста;
-улаштування мереж зовнішнього освітлення вулиць міста на населених пунктів;
-забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у закладах освіти та культури;
-поліпшення якості дошкільної освіти та сприяння її інноваційному розвитку в т.ч.
оснащення комп’ютерами та підключення до мережі інтернет;
-покращення матеріально-технічної бази дошкільних закладів;
-сприяти розвитку методичної та матеріально-технічної бази в т.ч. придбання
шкільного автобуса, з метою надання якісних освітніх послуг;
-збереження та відродження
української та інших національних культур
,збереження традицій;
-умов для функціонування мережі закладів культури,надання якісних культурних
послуг для всіх верств населення ;
-поповнення бібліотечних фондів сільських бібліотек;
- проведення поточних та капітальних ремонтів закладів культури ;
- поліпшення стану матеріально-технічної бази закладів культури.
-підвищення соціальних стандартів та ефективного функціонування трудового
потенціалу міста;
-поліпшення соціального захисту, рівня та якості життя населення, збільшення
обсягу та підвищення якості соціальних послуг;
-удосконалення діяльності та матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я,
розвиток освіти і науки, відродження культурних традицій;
-впровадження заходів щодо економії паливно-енергетичних ресурсів.

Розділ ІІІ.
Фінансування програми
Фінансування проектів та програм/заходів, що передбачаються цією Програмою
планується здійснювати як із джерел традиційних (міський бюджет), так і нових, а саме:
коштів цільової субвенції державного бюджету на розвиток інфраструктури об’єднаної
територіальної громади, Державного фонду регіонального розвитку(ДФРР), а також
донорських та приватних коштів. Фінансування за рахунок коштів міжнародної технічної
допомоги не передбачається.
РОЗДІЛ ІУ
Пріоритетні напрямки соціально-економічного та культурного розвитку
міської ради на 2017 рік
1. Розвиток земельних відносин
Розробка нового генерального плану міста являється вагомим чинником для
залучення інвестицій на територію громади ,з цією метою розроблено та подано проект по
розробці цього документу до ДФРР.
Ведення електронної бази даних по всіх категоріях земель на території міської
ради. Тримати на контролі за дотримання орендарями сплати орендної плати за земельні
ділянки несільськогосподарського призначення відповідно до затверджених ставок
орендної плати. Перегляд прийнятих ставок орендної плати.
З метою більш ефективного та раціонального використання земельних ресурсів в
2017 році планується продовжити інвентаризацію земельних ділянок,
наданих громадянам для індивідуального будівництва та які не
використовуються за цільовим призначення.За результатами інвентаризації буде
поновлюватися реєстр таких ділянокта надаватимуться пропозиції щодо їх вилучення з
подальшим наданням
громадянам, які реально потребують виділення земельних ділянок під забудову.
Із запровадженням в Україні ринку земель, для якого напрацьована законодавча
база, актуальним питанням в розвитку земельних відносин постає формування реєстру
інвестиційно привабливих земельних ділянок.
Проведення щорічної зустрічі з власниками земельних паїв та орендарями з метою
вирішення проблем, які виникають у їх відносинах, та обговорення
Вишукування земельних ділянок для жителів громади, які є учасниками
антитерористичної операції на сході України.
Укладення угод про соціально-економічне партнерство з орендарями земельних
часток (паїв) з метою залучення коштів на розвиток інфраструктури сільських населених
пунктів. Ці кошти будуть спрямовані на виконання робіт з покращення благоустрою
сільських населених пунктів
Реалізація заходів програми надасть можливість більш раціонального та ефективного
використання земельних ресурсів, впорядкування земельних відносин на території
громади, поповнення доходної частини бюджету.
2. Інвестиційна діяльність
Стабільний соціально-економічний розвиток міста та зростання рівня життя
населення вимагає відповідних капітальних вкладень у виробничу і соціальну сферу.
Тому, домінуючою складовою розвитку економіки є інвестиції. Вони дають можливість
вирішити соціальні проблеми, забезпечують високий рівень зайнятості населення,
дозволяють оновлювати виробництво, проводити модернізацію й нарощування основних
фондів підприємств, впроваджувати новітні технології.
Пріоритетними сферами інвестування є:
1) розвиток переробної галузі сільськогосподарської продукції;

2) розвиток житлово-комунального господарства. Потребують оновлення об’єкти і
мережі водо- і теплопостачання, каналізації, реконструкції існуючого житлового фонду.
3) впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій. Реалізація проектів з
енергозбереження, раціонального використання та економії паливно-енергетичних
ресурсів.
4) об’єкти освіти культури та медицини.
Вирішення цих проблем сприятиме підвищенню рівня життя населення та гостей
міста.
З метою залучення інвестицій на територію міської ради створюватимуться умови
для :
- участі у обласних, державних заходах з метою розкриття інвестиційних
можливостей міста;
- залучення внутрішніх інвесторів шляхом реалізації проектів державно-приватного
партнерства;
- залучення вітчизняних та іноземних інвесторів щодо реконструкції та
запровадження новітніх технологій на підприємствах міста;
- інвестування житлово-комунального господарства та технічної модернізації
застарілого обладнання;
- впровадження системи супроводження інвестиційних проектів, проведення
ділових зустрічей з інвесторами щодо виявлення їхніх проблем та пошуку адекватних
шляхів вирішення;
- проведення активної інформаційної політики щодо інвестиційного потенціалу
громади забезпечення періодичного оновлення сформованих баз даних інвестиційних
пропозицій, ресурсів, незадіяних виробничих приміщень та вільних земельних ділянок
тощо.
З.Розвиток споживчого ринку
Споживчий ринок є одним із найвагоміших сегментів національного ринку. На
споживчому ринку переплітаються інтереси виробників та споживачів. Розвиток
споживчого ринку міста направлено на забезпечення продовольчої безпеки, ефективного
функціонування товарного ринку і задоволення попиту населення в продукції
продовольчого, непродовольчого призначення і послугах побутового обслуговування.
Протягом останніх років спостерігається тенденція до збільшення обсягів продажу
споживчих товарів, обсягу реалізованих послуг.
В місті продовжать діяти торгівельні мережі магазин «Авілона», «Файно маркет»,
торговий дім «Дербі » та інші.
Також каналом реалізації споживчих товарів залишається ринок, який сприяють
розвитку дрібного бізнесу, відповідного вирішення питання зайнятості населення
За умови фінансової спроможності ринку продовжиться реалізація заходів,
спрямованих на перетворення ринку у сучасний торгівельний комплекс, з цією метою
буде проведена робота щодо, впорядкування території, на якій він розташований. (дод.5
Програма розвитку комунального підприємства «Мала Виска-Міський ринок» )
З метою підвищення рівня захисту здоров’я та безпеки споживачів, попередження
надходження на споживчий ринок міста неякісних, фальсифікованих та небезпечних
товарів продовжиться робота щодо:
- розширення співпраці з відповідними контролюючими органами по виявленню
фальсифікованої продукції;
- посилення контролю за якістю і безпекою товарів, що реалізуються на ринках;
- активізація інформаційно-просвітницької роботи. .
Прогнозується зростання кількості суб’єктів малого підприємництва та найманих
працівників, збільшення надходжень до бюджету.

4. Транспорт та зв’язок.
Стан автомобільних доріг постійно погіршується через недофінансування
дорожнього господарства, внаслідок чого ремонтні роботи виконуються не в повному
обсязі. На даний час більша частина доріг місцевого значення потребує проведення
реконструкції, будівництва та капітального і поточного ремонту .
Відставання темпів розвитку дорожньої мережі від темпів росту кількості
автомобілів.
Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг і
приведення його у відповідність з вимогами нормативних документів шляхом проведення
поточних та капітальних ремонтів доріг комунальної власності в населених пунктах
громади. Виконання заходів з безпеки дорожнього руху.
У зв’язку із швидким розвитком і доступністю мобільного зв’язку та Інтернеттехнологій потреба у стаціонарних телефонах зменшується. На сьогодні гострота
проблеми забезпечення населення телефонним зв’язком знята. Спрощено доступ до
мережі Інтернет, підвищення рівня інформатизації населення, шкіл, інших навчальних та
соціальних закладів;подальший розвиток ІР-технологій, розвиток мережі швидкісного
Інтернету.
5.Архітектура та містобудування:
Провести роботу по розробці по коригуванню та виготовленню містобудівної
документації - виготовлення генплану та виготовленя зонінгу, детальний план території.
6. Енергетичні ресурси та енергозбережен
Сприяти установлення у бюджетних установах і організаціях високоефективних та
економічних опалювальних систем, прискорення впровадження енергозберігаючих
технологій.
7. Розвиток підприємництва.
Головна мета розвитку малого та середнього бізнесу заключається в підвищенні
ефективності використання потенціалу малого та середнього бізнесу для вирішення
найбільш актуальних проблем міста, зокрема, поліпшення ситуації у сфері зайнятості,
розширення асортименту та підвищення якості споживчих товарів, робіт і послуг;
спрощення отримання дозвільних документів для ведення господарської діяльності.
В загальній чисельності малого підприємництва превалюють підприємства торгівлі,
ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (70,0%), та інші
(8,0%).
Для збільшення внеску малого підприємництва у забезпечення сталого розвитку
міста у 2017 році буде проводитися реалізація комплексу заходів, зокрема:
- удосконалення системи видачі дозвільних документів для ведення господарської
діяльності суб’єктам малого та середнього бізнесу шляхом:
- створення Центру надання адміністративних послуг;
- розширення обсягів залучення суб’єктів малого та середнього бізнесу до участі у
виставково - ярмаркових заходах, вітчизняних та регіональних форумах, конференціях,
„круглих столах”;
- інформаційна підтримка суб’єктів підприємництва з питань розвитку
підприємництва, нормативних та законодавчих актів України;
- фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка (надання міським центром
зайнятості одноразової допомоги для започаткування власної справи безробітним, які
бажають займатися підприємницькою діяльністю);
- створення нових та збереження існуючих робочих місць.
8. Грошові доходи населення та заробітна плата.

Грошові доходи є важливим чинником економічного зростання і підвищення
добробуту населення, вони формують стійкий попит на товари і послуги та визначають
рівень і спрямованість споживання і заощадження.
Підвищення рівня життя мешканців громади, їх добробуту в значній мірі залежить
від грошових доходів населення, які формуються за рахунок оплати праці всім категоріям
працюючих, пенсій, стипендій тощо.
На збільшення доходів значною мірою вплине зростання заробітної плати.
Підвищення рівня доходів населення у наступному році буде здійснюватись за
рахунок:
- забезпечення дотримання державних гарантій в оплаті праці, вжиття заходів щодо
недопущення виникнення поточної заборгованості із виплати заробітної плати .
- дотримання умов колективних договорів у частині оплати праці, недопущення
необгрунтованого зменшення заробітної плати;
- проведення роботи з виявлення фізичних осіб, праця яких
використовується
суб’єктами господарювання без укладення трудових угод та без сплати податку на доходи
фізичних осіб до місцевих бюджетів;
- легалізація трудових відносин у сфері зайнятості населення та виплати заробітної
плати.
- підвищення рівня доходів населення , в тому числі гарантоване державою
подальше підвищення заробітної плати;
- недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати ;
- підвищення оплати праці працівників бюджетної сфери на основі єдиної тарифної
сітки ;
- дотримання державних гарантій в оплаті праці всіма суб’єктами господарювання.
9. Податково-бюджетна діяльність
Основою податково бюджетної діяльності являється запровадження дієвого
механізму управління бюджетним процесом як складової частини системи управління
державними фінансами, забезпечення наповнюваності місцевого бюджету,збалансування
інтересів грмади та субєктів підприємницької діяльності, забезпечення економічного і
раціонального використання коштів, підвищення результативності бюджетних видатків.
Основними напрямками діяльності є:
-сприяння стійкому економічному та соціальному розвитку Маловисківської
об’єднаної територіальної громади;
- підвищення ефективності використання бюджетних коштів;
-удосконалення бюджетного планування та середньострокового бюджетного
планування;
-легалізація тіньового сектору економіки, насамперед легалізація виплати
заробітної плати та неформальної зайнятості;
-мінімізація ризиків ухилення від сплати податків, недопущення зростання
недоїмки до бюджету Маловисківської міської ради;
-проведення роботи з виявлення фізичних осіб, праця яких використовується
суб’єктами господарювання без укладання трудових угод та без сплати податку на доходи
фізичних осіб;
-недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості у
бюджетній сфері;
-забезпечення стовідсоткових планових надходжень податків, зборів та інших
обов’язкових платежів до бюджетів об’днаних територіальних громад, обрахованих
відповідно до норм чинних Податкового і Бюджетного кодексів України.
Основними завданнями є:

- забезпечення своєчасності й повноти сплати податків і зборів (обов’язкових
платежів) до зведеного, державного та місцевих бюджетів
- цільове, раціональне та економне витрачання бюджетних коштів і підвищення
відповідальності розпорядників цих коштів за їх цільове використання.
10. Охорона навколишнього середовища.
Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання
природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини невід'ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України.
З цією метою Маловисківська об’єднана громада здійснює на своїй території
екологічну політику, спрямовану на збереження безпечного для існування живої і неживої
природи навколишнього середовища, захисту життя і здоров'я населення від негативного
впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення
гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання і
відтворення природних ресурсів.
На території громади діє одне офіційне сміттєзвалище на якому проводяться
впорядкувальні роботи. Сміттєзвалище винесене за межі населеного пункту. Необхідно
постійно проводити роботу по ліквідації стихійних сміттєзвалищ з дотриманням норм
екологічного законодавства, які виникають на території міської ради. Покращувати
роботу з централізованого вивозу сміття.
Сприяти озелененню території громади шляхом , насадження дерев, кущів та
квітів.Проводити роботу по спилюванню аварійних дерев, підрізка дерев і кущів.
Започаткувати еколого-просвітницьку роботу з мешканцями міста, особливо з
молоддю,
з метою виховання дбайливого ставлення до природи, формування екологічної культури
населення.
11. Освіта.
Однією із складових гуманітарної сфери міста є освіта, яка покликана забезпечити
успішну адаптацію молоді в суспільстві і на ринку праці, а також створити умови для
підготовки кадрів вищої кваліфікації.
Наявна мережа освітніх закладів забезпечує достатній рівень охоплення населення
навчальними закладами.
Загальна середня освіта.
До послуг дітей: Маловисківська гімназія, 2 загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів, 2
НВК І-ІІ ступенів в структурі яких діє ДНЗ.
Дані щодо загальноосвітніх навчальних закладів
Таблиця 1
навчального Кількість
Кількість
Кільк
№ за Назва
Середнє
поряд закладу
навантаження ість
педагогічних
класів
ком
працівників
на
одного учнів
педпрацівника
1
15
294
Маловисківська ЗШ №4 30
19год
І-ІІІ ступенів
2
26
609
Маловисківська ЗШ №3 53
19 год
І-ІІІ ступенів
3
26
10
195
Маловисківська
15 год.
гімназія
4
Олександрівський НВК 16
7
55
15 год
ЗШ І-ІІ ст..-ДНЗ
5
Паліївський
НВКІ- 14
9
67
18 год
ІІступеня-ДНЗ

Дошкільна освіта.
У 2017 році функціонуватимуть 2 дошкільних навчальних заклади комунальної
форми власності з 12 групами та загальним контингентом 373 вихованці.
Дані щодо дошкільних закладів
Таблиця 2

Кількіст Кількіст Наповнюваніс Кількість
Кількість
Назва
ь дітей
ь груп
ть груп
дошкільного
вихователі відвідува
в
нь
закладу
Маловисківськ 175
9
28-30
13
50%
ий дошкільний
навчальний
заклад
№5
«Чебурашка»
2
Маловисківськ 198
6
28-30
16
49%
ий дошкільний
навчальний
заклад
«Ромашка »
Для організації змістовного дозвілля учнів функціонуватимуть 1 позашкільний
заклад (Дитячо-юнацький центр «Вись»). У позашкільному навчальному закладі
розвиватимуть свої уміння 829 дітей, працюватиме 24 гуртки.
Продовжиться комп’ютеризація навчальних закладів.
Продовжиться робота з соціального захисту учасників навчально-виховного
процесу, для цього планується:
- надання одноразової матеріальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим
батьківського піклування по досягненню 18 років;
- харчування учнів;
- перевезення дітей з віддалених сіл громади.
Забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у закладах освіти та поліпшення
їх матеріально- технічної бази шляхом проведення соціальних проектів:
- реконструкція Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступення;
-Капітальний ремонт дитячого дошкільного закладу «Чебурашка»»
-встановлення тіньових навісів на ігрових майданчиках на території ДНЗ
«Чебурашка»;
-впровадження енергозберігаючих технологій в будівлі ДЮЦ»Вись»;
-проведення капітального ремонту частини будівлі Паліївського НВК ;
-поліпшення якості дошкільної освіти та сприяння її інноваційному розвитку в т.ч. --
-оснащення комп’ютерами та підключення до мережі інтернет;
-покращення матеріально-технічної бази дошкільних закладів;
-сприяти розвитку методичної та матеріально-технічної бази в т.ч. придбання
шкільного автобуса, з метою надання якісних освітніх послуг;
- поліпшення якості дошкільної освіти, розроблення механізму, що забезпечує її
сталий інноваційний розвиток;
- поліпшення якості позашкільної освіти учнівської молоді, її підтримка та розвиток;
-створення умов для самовдосконалення учнівської молоді для поширення
олімпійського руху та науково-дослідницької роботи серед учнів, підтримка
обдарованих дітей та творчопрацюючих педагогів;
- збереження та зміцнення здоров'я дітей міста
№
за
порядко
м
1

12. Фізична культура та спорт.
У Маловисківській міській раді підтримується та ведеться фізкультурно-оздоровча
робота. У виконанні необхідних заходів беруть участь спортивні гуртки та секції.

Основними заходами розвитку фізичної культури в місті є:
- створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною
культурою та спортом;
- проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед
населення та у навчальних закладах
- збільшення відсотка охоплення населення громади всіма видами фізкультурнооздоровчої та спортивної роботи;
- збільшення кількості учнів навчальних закладів, охоплених фізкультуро оздоровчою роботою ;
- залучення молоді до участі в обласних та інших спортивних змаганнях.
13. Культура
Культурне обслуговування населення міської ради у 2017 році здійснюватимуть:4
сільські бібліотеки ( штатна чисельність -11,25), 5 сільських клубів(штатна чисельність
9,25 працівників),та навчальний заклад Маловисківська школа мистецтв(штатна
чисельність працівників 46 одиниць , з яких 38 педагогічних працівників). Заклад
відвідуватимуть 270 учнів. У 2017 році планується зберегти існуючу мережу закладів
культури.
Головною метою програми розвитку культури та мистецтва
є сприяння
становленню талановитої мистецької молоді, підтримка професійної творчої діяльності,
реалізації освітніх культурно-мистецьких заходів для дітей та молоді, поповнення фондів
бібліотек та створення сприятливих умов для відродження та розвитку галузі культури в
Маловисківській міській раді шляхом:
- проведення культурно-просвітницьких масових заходів для зміцнення культурноосвітнього та морально-етичного рівня населення;
- якісного бібліотечного обслуговування;
- комп’ютерізація закладів культури;
- створення умов для виявлення та розвитку мистецьких та інших талантів дітей та
молоді у школах естетичного виховання;
- сприяння розвитку художньої самодіяльності та розвитку мистецького потенціалу
населення міста.
участь у семінарах, конференціях з керівниками закладів культури області за
участю міжнародних експертів, неурядових організацій щодо розвитку цільових програм
у галузі мистецтва,туризму, охорони культурної спадщини, інновацій у галузі культури;
придбання сучасних музичних інструментів та пошиття костюмів для творчих
колективів закладів культури;
забезпечення капітальних ремонтів у приміщеннях та будівлях закладів культури;
створення Центру активності місцевої громади в с. .Первомайське та проведення
капітального ремонту та перепрофілювання приміщення шоли для даних потреб;
- проведення загально-державних, міських свят, конкурсів, фестивалів творчості та
інше;
- створення можливостей для демонстрації творчих досягнень мешканців громади;
- покращення матеріального стану бібліотек (поповнення бібліотечного фонду,
передплата видань та придбання оргтехніки);
-заміна опалення на електричне в приміщенні дитячої школи мистецтв ;
-проведення капітальних ремонтів в сільських клубах с.Паліївка. с.Краснопілка,
с.Вишневе. згідно (додатку.3)
14. Охорона здоров’я
Основним напрямком роботи на 2017 рік є створення Маловисківської міської
лікарської амбулаторії (ЗПСМ ОТГ). Діяльність
охорони здоров’я громади буде

спрямована на поліпшення якості та доступності медичного обслуговування для
населення.
Серед основних завдань у галузі охорони здоров’я на 2017 рік - забезпечення
зниження рівня захворюваності
населення шляхом налагодження ефективного
функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної первинної медикосанітарної допомоги; - придбання медикаментів та медичних виробів ;
-забезпечення
лікувально-профілактичних закладів медичними кадрами,
насамперед на первинному рівні надання медичної допомоги;.
- забезпечення закладів сучасним медичним обладнанням. ;
- проведення ремонтів закладів для належного їх функціонування.
15. Політика стосовно дітей, сім’ї та молоді.
На території Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади проживає
2114 дітей з яких 44 дитини мають статус дитини-сироти, дитини позбавленої
батьківського піклування, 30 з яких знаходяться під опікою, 3 дитини влаштовані до
прийомних сімей, 5 дітей влаштовано до дитячого будинку сімейного типу, 3 дітей
знаходяться на повному державному утриманні в інтернатному закладі, 3 дітей
навчаються та знаходяться на повному державному утриманні закладів освіти.
Одним із пріоритетних напрямків соціального розвитку є поліпшення соціального
становища молоді, попередження насильства в сім’ї, підготовка та проведення
оздоровлення дітей;
-виявлення дітей та сімей у яких батьки ухиляються від виконання батьківських
обов’язків, жорстоко поводяться з дитиною, систематично вживають алкогольні або
наркотичні речовини їх аналоги та прекурсори, вдаються до будь-яких видів експлуатації
дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва, засуджені за вчинення
умисного злочину щодо дитини;
-виявлення дітей, які залишились без піклування батьків, для подальшого їх
влаштування і надання необхідної соціальної, правової та іншої допомоги;
-повідомлення службу у справах Маловисківської районної державної
адміністрації, Маловисківський відділ поліції ГУ НП в Кіровоградській області щодо
дітей, які залишились без піклування батьків та сім’ї в яких батьки ухиляються від
виконання батьківських обов’язків, жорстоко поводяться з дитиною, систематично
вживають алкогольні або наркотичні речовини їх аналоги та прекурсори, вдаються до
будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва,
засуджені за вчинення умисного злочину щодо дитини;
-виявлення осіб, які виявили бажання бути усиновлювачами, опікунами
/піклувальниками дитини, яка залишилась без піклування батьків, повідомляє про них
службу у справах дітей Маловисківської районної державної адміністрації;
-проведення обстеження умов проживання і виховання дітей даної категорії у
сім’ях усиновителів, опікунів/ піклувальників не менше двох разів на рік;
-ведення особові справи дітей, які передані під опіку/піклування, веде
систематичний контроль (не менше двох разів на рік) за їх вихованням, навчанням, станом
здоров’я, умовами проживання, збереження їх майна, виконанням опікунами/
піклувальниками своїх обов’язків. За результатами контрольної перевірки складає акт з
висновками;
-бере участь у виховній роботі з питань профілактики прояву негативних форм
поведінки у неповнолітніх (паління, алкоголізму, наркоманії; дитячої злочинності тощо);
-проведення просвітницької роботи з батьками або особами, що їх замінюють
(індивідуальні, групові бесіди, виступи на батьківських зборах тощо).
визначення місця проживання дитини/дітей біля одного із батьків;
визначення днів та годин спілкування з дитиною/дітьми;

брати участь у розгляді справ щодо позбавлення батьківських прав батьків, які не
виконують своїх обов’язків.
-надавати консультативну допомогу щодо призначення та виплати матеріальної
допомоги на дітей пільгових категорій та іншу допомогу в межах компетенції;
-організовувати роз’яснювальну роботу з батьками, опікунами / піклувальниками з
питань охорони прав та інтересів дитини;
-проводити обстеження умов життя і виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, а також дітей і підлітків, батьки яких ухиляються від виконання
обов’язків, не забезпечують їм належного виховання, дітей інших пільгових категорій, з
метою надання їм необхідної допомоги;
-надавати службі у справах дітей райдержадміністрації копії актів обстежень умов
проживання сімей, дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
разом з інформацією про сім’ї та утримання дітей;
-організовувати роботу щодо соціального захисту дітей, зокрема, пільгового
контингенту;
-вивчати адаптацію дітей у прийомних сім’ях, захист їх прав та інтересів;
-здійснювати облік працевлаштування випускників 9, 11-х класів із числа,
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
-залучати дітей пільгового контингенту до гурткової роботи, у тому числі - дітей
девіантної поведінки та з неблагополучних сімей;
-контролювати забезпечення дітей пільгових категорій безкоштовним харчуванням
згідно з вимогами чинного законодавства.
Реалізація даних заходів сприятиме зменшенню росту насильства в сім’ях, росту
злочинності серед неповнолітніх та забезпечення належного соціального захисту та
матеріального забезпечення категорійних сімей та дітей. 100% влаштування дітей-сиріт,
дітей позбавлених батьківського піклування під опіку, в прийомні сім’ї, дитячі будинки
сімейного типу чи усиновлення.
16. Демографічна ситуація
Впродовж останніх років демографічна ситуація в міській раді характеризується
постійним скороченням чисельності населення за рахунок усіх складових демографічного
розвитку: народжуваності, смертності та міграції.
Вікова структура Маловисківської міської ради (дані наведені з припущенням):
0-18 років - 2621 осіб;
18-39 років -3493 особи;
40-49 років - 2044 осіб;
50-59 років-1844 осіб
60 років і старше - 3789 осіб.
З них жінок - 7657 особи, чоловіків - 6134 осіб.
Працездатне населення - 7381 осіб.
З метою покращення ситуації необхідно здійснити такі приорітетні завдання та
заходи:
- покращення демографічної ситуації за рахунок підвищення життєвого рівня
населення, зменшення захворюваності;
- надання всебічної підтримки сімей з дітьми;
- покращення охорони здоров’я населення міста;
- покращення екологічного стану в місті;
- формування високих духовно-моральних стандартів громадян у галузі сімейних
стосунків, підвищення престижу родини в суспільстві.
17. Зайнятість населення та ринок праці

З метою підвищення зайнятості населення, посилення соціального захисту громадян
від безробіття на території громади сприяти організації безробітними власної справи;
збільшення обсягів та видів громадських робіт; укомплектування робочих місць
працівниками на об'єктах, де організовані громадські роботи, у першу чергу з числа
зареєстрованих безробітних, залучення до оплачувальних громадських робіт
безробітних;проведення професійної підготовки безробітних; недопущення зростання
рівня зареєстрованого безробіття, дотримання соціальних гарантій у сфері оплати праці.
18.Соціальне забезпечення
Рішенням четвертої сесії сьомого скликання Маловисківської міської ради
Маловисківської об’єднаної територіальної громади створено відділ надання соціальних
послуг населенню для обслуговування громадян похилого віку Маловисківської міської
об’єднаної територіальної громади, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з
частковою втратою рухової активності і потребують сторонньої допомоги, соціального
обслуговування в домашніх умовах згідно з медичним висновком.
23 соціальні робітника обслуговують 240 підопічних та надають такі види
соціальних послуг:
- приготування (допомога в приготуванні) їжі вдома, годування;
- придбання та доставка товарів з магазину або ринку, медикаментів за кошти
підопічного;
- допомога у прибиранні приміщення;
- оформлення документів на отримання субсидій, оплата житлово-комунальних
послуг та інших видів соціальної допомоги, внесення платежів;
- інші соціальні послуги.
Головними напрямками роботи на 2017 залишаються:
-виявлення громадян похилого віку, інвалідів, хворих(з числа осіб працездатного
віку), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої
допомоги;
забезпечення якісного надання соціальних послуг;
установлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм
власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує відділ надання
соціальних послуг населенню, з метою сприяння в наданні соціальних послуг громадянам
похилого віку та інвалідам.
Очікується, що в результаті проведеної роботи в 2017 рці користь отримають
близько 250 громадян Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади.
Поліпшаться умови життя бідних громадян і вразливих верств населення шляхом
покращення якості надання соціальних послуг та полегшення доступу до них.
19. Розвиток житлово - комунального господарства.
Розвиток житлово - комунального господарства передбачає:
-благоустрій міста: поточний ремонт та утримання вуличного освітлення та
зовнішніх електромереж, прибирання міста та видалення сміття, нагляд за зеленими
насадженнями, обслуговування зливової каналізації, утримання в належному стані земель
водного фонду (зон відпочинку), поточний ремонт пішохідних доріжок міста,
встановлення дорожніх знаків та поновлення розмітки, придбання протиожеледної суміші,
забезпечення облаштування та утримання парку Слава, забезпечення сприятливих умов
для співіснування людей та тварин, поточний ремонт автобусних зупинок, виконання
робіт по благоустрою на існуючих кладовищах, виконання капітального ремонту дитячих
майданчиків, капітальний ремонт пам'ятників та пам’ятних знаків та ін.
Проведені заходи будуть реалізуватися в рамках «Програми розвитку комунального
підприємства Мала Виска -Водоканал» додаток 6 та « Програми
розвитку комунального підприємства Мала Виска-МКП»дод.7.

Робота водопровідно-каналізаційного господарства: направлена на забезпечення
споживачів якісною питною водою у відповідності з вимогами чинного законодавства та
на підставі договорів з абонентами .
Головним завданням є будівництво очисних споруд на території м.Мала Виска;
Забезпечення прийому і відведення побутових стічних вод в комунальні
каналізації .
Проводити очищення стічних вод до вимог, встановлених природоохоронними
органами.
Попереджувати передчасний знос трубопроводів, споруд і обладнання та
додержання надійності їх роботи.
Усунення аварій та ушкоджень, вивчення причин їх виникнення ,ліквідація витоків
води, боротьба з втратами і нераціональним використанням води.
Виконання ремонтних та будівельно-монтажних
робіт, споруд і мереж
господарським способом або на договірних умовах зі сторонніми організаціями.
впровадження автоматизованої
системи управління
роботою
насосних
станцій
та модернізації насосного
обладнання
станцій
з
використанням
сучасних
насосних
агрегатів та проведення робіт з реконструкції та капітальних
ремонтів каналізаційного господарства.
З метою поліпшення благоустрою міста, залучення жителів до участі у спільній
роботі з благоустрою, озеленення та покращення санітарного стану будівель, прилеглих та
дворових територій.
Збільшувати рівень розрахунків населенням за спожиті житлово -комунальні
послуги.
Проводити роботу щодо зменшення кредиторської та дебіторської заборгованостей
підприємств житлово- комунального господарства;
Запобігати виникненню техногенних аварій та екологічних катастроф, забезпечення
надійного безперебійного водопостачання та водовідведення;
- проведення заходів з благоустрою міста;
- реконструкція водопровідно-каналізаційного господарства;
- відновлення мереж зовнішнього освітлення;
У 2017 році передбачено заходи благоустрою міста, спрямовані на:
будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт доріг; які планується
провести на суму 1000,0 тис. грн. в т.ч. пров. Професійний -300,0 тис. грн.,вул..Київська300,0 тис. грн.., пров. Авіаційний - 200,0 тис. грн, вул.Залізнична - 200,0 тис.грн,
проведення поточного ремонту доріг на суму 1000,0 тис.грн. ( в т.ч .проведення
грейдерування вулиць з підсипкою) а саме: вул. Мічуріна, Механізаторів-70,0 тис.грн,
вул. Холодноярська-120,0 тис.грн, вул. Калинова-50,0 тис .грн., вул. Павла Кочерги-80,0
тис.,вул.Матусівська60,0тис.грн.,вул..Богдана Хмельницького-50,0 тис.грн.,Чехова-50,0
тис.грн., Сторчаківська-50,0 тис.грн, Яблунева-30,0 тис.грн., Зарічна-50,0 тис.грн.,
Першотравнева-40,0тис.грн.,Привокзальна-50,0тис.грн;вул..Гоголя-50,0
тис.грн,.вул,Комунальна-20,0 тис.грн.,вул..Гагаріна-30,0 тис.грн.,вул..Космонавтів-30,0
тис.грн.,вул..Воровського-40,0
тис.грн.,
вул.Тобілевича-30,0тис.грн.,с.Краснопілка
вул.Центральна-100,0 тис.грн.
проведення капітального ремонту бульвару ім.Велігіна;
реконструкція центральної площі м.Мала Виска;
проведення робіт по відновленню асфальтобетонного покриття;
поточний ремонт пішохідних доріжок міста;
прибирання міста та видалення сміття;
утримання зелених насаджень міста;
улаштування вуличних газонів та клумб;
оновлення існуючих масивів зелених насаджень;
знос аварійних і сухостійних дерев та ін. утримання зелених насаджень міста;

улаштування вуличних газонів та клумб;
оновлення існуючих масивів зелених насаджень.
придбання спецтехніки для снігоочищення та прибирання вулиць;
прибирання тротуарів;
вивезення сміття ;
ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ.
реконструкція та утримання в належному стані полігону твердих побутових відходів;
будівництво ями Беккера (біоями);
впорядкування під’їздних шляхів до полігону.
улаштування під’їздних шляхів до кладовищ;
упорядкування території місць поховання.
Освітлення вулиць і доріг:
На будівництво та модернізацію нічного вуличного освітлення у 2017 році
плануються видатки з міського бюджету у сумі 300,0 тис. грн.. які будуть направлені на
улаштування мереж зовнішнього освітлення 4 вулиць міста Мала Вискав т.ч.(вул..Зарічна,
Калинова,Яблунева,Кондратюка),с.Краснопілка(вул.Набережна),
с.Заповідне(вул..Садова,Мічуріна,Механізаторів),с.Паліївка(вул..Петрича).
Здійснювати утримання на належному рівні існуючих ліній електропередач нічного
вуличного освітлення, придбання матеріалів для стабільної експлуатації ЛЕП.
20. Створення належних умов для функціонування об’єднаної територіальної
громади
Адміністративне приміщення Маловисківської об’єднаної територіальної громади
на сьогодні знаходиться в незадовільному стані та потребує капітального ремонту. Для
забезпечення належного та якісного функціонування
Маловисківської об’єднаної
територіальної громади необхідно провести придбання офісних меблів, комп,терної
техніки для укомплектування робочих кабінетів. Придбання ліцензійних програм
(бухгалтерських, казначейських, антивірусних, та ін.).
21. Міські цільові програми
Інструментами виконанням Програми є міські цільові програми, заходи яких є
основними напрямками діяльності міської ради на 2017 рік і які являють собою сукупність
взаємопов'язаних завдань і заходів, узгоджених з усіма задіяними виконавцями,
спрямованих на розв'язання найактуальніших проблем розвитку громади або окремих
галузей економіки чи соціально-культурної сфери міста, реалізація яких здійснюється
за рахунок коштів місцевого бюджету
і
є
складовою
частиною програми
соціально-економічного та культурного розвитку. У 2017 році на соціально економічний розвиток будуть спрямовані заходи 15 міських цільових програм.
Додаток додатки №1, 2, 3, 4, 5, 6,7 є невід’ємною частиною даної програми.

Секретар ради

Л.А.ПОСТОЛЮК

Додаток 2
до рішення міської ради від 22 грудня 2016року №446

ПЕРЕЛІК
інвестиційних проектів, реалізація яких буде здійснюватись в рамках програми економічного і соціального розвитку області у 2017
році
Маловисківської обєднаної територіальної громади
№
з/п

1

1

2

Назва місцевої ради Населений пункт

2

3

Маловисківська
об,єднана
територіальна
громада

м.Мала Виска

Маловисківська
об,єднана
територіальна
громада

Маловисківська
об,єднана
територіальна
громада

Назва об’єкта

Термін реалізації
проекту

дата
дата
початку закінчення
4
5
6
Сільське господарство
Будівництво та введення в
експлуатацію підприємства
по переробці
2015
2017
сільськогосподарської
продукції
ТОВ"ХЮРРЕМ"(20
робочих місць)
Оновлення матеріальнотехнічної бази
сільськогосподарських
підприємств об,єднаної
громади

РАЗОМ ПО ПРОЕКТАХ

*джерела та обсяги фінансування орієнтовні і будуть визначені з реальних можливостей
Секретар міської ради

2017

2017

Джерела
фінансування

Загальна
вартість,
тис.грн.

Освоєння на
01.01.2017
року
тис.грн.

Потреба на
2017 рік,
тис.грн

Примітка

7

8

9

10

11

ДБ
МБ
МТД
Інші джерела

0
0
0
6000,0

0
0
0
2000,0

0
0
0
4000,0

Всього

6000,0

2000,0

4000,0

ДБ
МБ
МТД
Інші джерела
Всього

5000,0
5000,0

0,0
0,0

5000,0
5000,0

Разом по галузі

11000,0

2000,0

9000,0

11000,0

2000,0

11000,0

2000,0

ДБ
МБ
МТД
Інші джерела
Разом по
галузях

Л.А.ПОСТОЛЮК

9000,0
9000,0

Додаток 2
до рішення міської ради від 22.12.2016 року № 446

соціальних заходів, реалізація яких буде

ПЕРЕЛІК
продовжена,розпочата,завершена у 2017 році у рамках програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області
на 2017 рік
Маловисківської обєднаної територіальної громади

№
з/п

1

1

2

3

Термін реалізації
проекту

Назва місцевої
ради

Населений пункт

2

3

4

с.Олександрівка

Реконструкція будівлі
Олександрівської ЗШ І-ІІ
ступеня вул.Центральна ,3
с.Олександрівка
Маловисківського району
Кіровоградської огбласті з
розміщенням ДНЗ на 20 місць .

Маловисківська
обєднана
територіальна
громада

Маловисківська
обєднана
територіальна
громада

Маловисківська
обєднана
територіальна
громада

Джерела
фінансування

Загальна
вартість,
тис.грн.

Освоєння на
01.01.2017
року
тис.грн.

Потреба на 2017
рік,
тис.грн

6

7

8

9

10

2017

ДБ
МБ
МТД
Інші джерела

2000,0
200,0
0,0
5,0

0,0
0,0
0,0
0,0

2000,0
200,0
0,0
5,0

Всього

2205,0

0,0

2205,0

ДБ
МБ
МТД
Інші джерела

1400,0
140,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

1400,0
140,0
0,0
0,0

Всього

1540,0

0,0

1540,0

ДБ
МБ
МТД
Інші джерела

200,0
20,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

200,0
20,0
0,0
0,0

Всього

220,0

0,0

220,0

Назва заходу
дата
дата
початку закінчення

м.Мала Виска

м.Мала Виска

5
Освіта

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

"Будівництво двох тіньових
навісів для трьох ігрових
майданчиків Маловисківського
дошкільного навчального
закладу №5 "Чебурашка"

2017

2017

2017

2017

2017

4

Маловисківська
обєднана
територіальна
громада

м.Мала Виска

"Впровадження
енргозберігаючих технологій
(заміна віконних дерев"яних
блоків на металопластикові)
будівлі ДЮЦУ"Вись" ,м.Мала
Виска вул.Центральна,107

2016

2017

ДБ
МБ
МТД
Інші джерела

1176,65
95,0
0,0
0,0

458,05
47,748
0,0
0,0

718,600
47,2520
0,0
0,0

Всього

1271,65

505,798

765,852

5

Маловисківська
обєднана
територіальна
громада

6

Маловисківська
обєднана
територіальна
громада

7

Маловисківська
обєднана
територіальна
громада

8

9

Маловисківська
обєднана
територіальна
громада

Маловисківська
обєднана
територіальна
громада

м.Мала Виска

Реконструкція нежитлової
будівлі спортивного
комплексу, за адресою
вул.Спортивна ,м.Мала
Виска,Маловисківського
району Кіровоградської області

2017

2017

с.Паліївка

Капітальний ремонт частини
будівлі Паліївського НВК

2017

2017

м.Мала Виска

Встановлення елетроопалення
в будівлі ДЮЦУ "Вись"
м.Мала Виска
вул.Центральна,107(вт.ч.
виготовлення пректно-

2017

2017

м.Мала Виска

м.Мала Виска

Капітальний ремонт огорожі
ЗОШ І-ІІІ ступеня м.Мала
Виска ,Кіровоградської області
вулиця Європейська,17
На виконання цільової
програми "Діти
Кіровоградщини" в частині
придбання шкільних автобусів
для перевезення дітей
шкільного віку до навчання та
у зворотьному напрямку учнів
та педагогів Маловисківської
обєднаної територіальної
громади

2017

2017

2017

ДБ
МБ
МТД
Інші джерела

2971,535
330,726
0,000
5,000

0,000
0,000
0,000
0,000

2971,535
330,726
0,000
5,000

Всього

3307,261

0,000

3307,261

ДБ
МБ
МТД
Інші джерела
ДБ
МБ
МТД
Інші джерела

0,0
198,5
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
ЕЇЇ
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
198,5
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0

Всього

100,0

0,0

100,0

ДБ
МБ
МТД
Інші джерела

0,000
205,367
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
205,367
0,000
0,000

Всього

205,367

0,000

205,367

ДБ

3230,000

0,000

3230,000

МБ

365,000

0,000

365,000

МТД
Інші джерела

0,000
5,000

0,000
0,000

0,000
5,000

Всього

3600,000

0,000

3600,000

Разом по
галузі

12647,778

505,798

12141,980

МТД

0
100,0
0

0
0
0

0
100,0
0

Інші джерела

0

0

0

2017

Культура

1

Маловисківська
обєднана
територіальна

м.Мала Виска

Встановлення елетроопалення
в будівлі Маловисківської
дитяча школа мистецтв
м.Мала Виска
гтт Т Т ^ и т п а т тт. и о

1

Л

(

тт'т’ тт

ДБ
МБ

2017

2017

вул.цепір«лспа,і05(в т.ч.
виготовлення пректнокошторисної документації)

громада

2

3

Маловисківська
обєднана
територіальна
громада
Маловисківська
обєднана
територіальна
громада

с.Паліївка,
с.Вишневе,С.Красно
пілка

м.Мала Виска

Капітальний та поточний
ремонт сільських клубів
с.Паліївка,
с.Вешневе,с.Краснопілка

2017

Будівництво літньої естради на
400 глядацьких місць, по вул
.Центральній, м.Мала
Виска,Кіровоградської області

2017

2017

2017

Всього

100,0

0,0

100,0

ДБ
МБ
МТД
Інші джерела

1050
105,0
0
0

0
0
0
0

1050
105,0
0
0

Всього

1155,0

0,0

1155,0

ДБ
МБ
МТД
Інші джерела

2133,48
237,05
0,00
0,00

0
0,00
0,00
0,00

2133,48
237,05
0,00
0,00

Всього

2370,53

0,00

2370,53

Разом по
галузі

3625,530

0,000

3625,530

ДБ
МБ
МТД
Інші джерела

1500
150
0
10

0
0
0
0

1500
150
0
10

Водопостачання та водовідведення

1

3

3

Маловисківська
обєднана
територіальна
громада

Маловисківська
обєднана
територіальна
громада

Маловисківська
обєднана
територіальна
громада

с.Олександрівка

м.Мала
Виска,с.Комсомольс
ьке та с.Ульянівка

м.Мала Виска

Будівництво водопровідної
мережі в с.Олександрівка
Маловисківської міської ради

Реконструкція водопровідної
мережі вулиць міста Мала
Виска ,с.Комсомольське та
с.Ульянівка

Будівництво очисних споруд в
м.Мала Виска Кіровоградської
області потужністю 400 м.3

2017

2017

2017

2017

Всього

1660,0

ДБ
МБ
МТД

9644,0
1067,628
0

0,0
0
0

9644,0
1067,628
0

Інші джерела

5,0

0,0

5,0

ДБ

5500,0

0,0

5500,0

МБ

550,00

0,00

550,00

МТД

0

0

0

0 0 _____

1660,0

2017

2017

0,0

Інші джерела

Разом по
галузі

18426,6280

0,0000

18426,6280

ДБ

0

0

0

Освітлення

1

Маловисківська
обєднана
територіальна
громада

м.Мала Виска вул.
Зарічна,вул.Калинов
а,вул.Яблунева
,вул.Кондратюка
с.Паліївка
вул.Петрича,с.Запові
дне вул.
Садова,вул.Мічуріна,
вул.Механізаторів,с.
Краснопілка
вул.Набережна

Проведення та встановлення
вуличного освітлення на
території населених пунктів
громади

2017

МБ
МТД
Інші джерела

300,0
0
0

0,0
0
0

300,0
0
0

Всього

300,0

0,0

300,0

Разом по
галузі

300,0

300,0

300,0

ДБ

14964,23

0,00

14964,23

МБ
МТД

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Інші джерела

0,0

0,0

0,0

Всього

14964,23

0,00

14964,23

ДБ
МБ
МТД
Інші джерела

1000,0
0
0

0
0,0
0
0

1000,0
0
0

Всього

1000,00

0,00

1000,00

ДБ
МБ
МТД

3085,868
0
0

0
0
0

3085,868
0
0

Інші джерела

0

0

0

Всього

3085,868

0

3085,868

0

0

0,0

1000,0

2017

Дороги та транспортні споруди

1,0

1

2

Маловисківська
обєднана
територіальна
громада

Маловисківська
обєднана
територіальна
громада

Маловисківська
обєднана
територіальна
громада

м.Мала
Виска,с.Паліївка

м.Мала Виска

с.Олександрівка

Капітальний ремонт
автомобільної дороги Мала
Виска-Паліївка

Капітальний ремонт
пров.Професійний -300,0
тис.грн,вул.Київська-300,0
тис.грн,пров.Авіаційний-200,0
тис.грн.,вул.Залізнична-200,0
тис.грн.
Капітальний ремонт
асфальтобетонного покриття
автомобільної дороги по
вул.Поштова(Радянська) у
с.Олександрівка
Маловисківського району
Кіровоградської області
Проведення поточного ремонту
доріг по вулиці
Мічуріна,.Механізаторів-70,0
тис.грн.,Холодноярська-120,0
тис.грн,Калинова-

2017,0

2017

2017

2017,0

2017

2017

ДБ
МБ

1000,0

3

Маловисківська
обєднана
територіальна
громада

м.Мала Виска

40,0тис.грн,.Павла Кочерги80,0 тис.грн.,Матусівська-60,0
тис.грн.,Б.Хмельницького-50,0
тис.грн.,Чехова-50,0
тис.грн.,Сторчаківська-50,0
тис.грн.,Яблунева-30,0
тис.грн.,Зарічна-50,0
тис.грн,Першотравнева-30,0
тис.грн..,Привокзальна-50,0
тис.грн.,Гоголя-50,0
тис.грн.,Комунальна-20,0
тис.грн.,Гагаріна-30,0
тис.грн.,Космонавтів-30,0
тис.грн., Воровського-40,0
тис.грн.,Тобілевича-30,0
тис.грн.с.Краснопілка
вул.Центральна-100,0 тис.грн.

2017

МТД
Інші джерела

0
0

0
0

0
0

Всього

1000,00

0,00

1000,00

Разом по
галузі

20050,098

0,000

20050,098

ДБ
МБ
МТД
Інші джерела

673,0
75,0
0
2

0,0
0,0
0
0

673,0
75,0
0
2

Всього

750,0

0,0

750,0

2017

Містобудівна документація

1

Маловисківська
обєднана
територіальна
громада

м.Мала Виска

Внесення змін до генерального
плану міста Мала
Виска(,коригування
генерального плану міста Мала
Виска),розроблення
картографічних матеріалів
масштабу 1:5000 в цифровій і
географічній формі, плану
зонування території міста та
детального планутериторії
міста (першочерговість
розроблення плану червоних
ліній вулиць міста Мала Виска
,визначення архітектурнопланувальних рішень)

Інші заходи

2017

2017

1

Маловисківська
обєднана
територіальна
громада

м.Мала Виска

Капітальний ремонт будівлі
Маловисківської міської ради
вул.Спортивна ,6 м.Мала
Виска, Кіровоградської області

РАЗОМ ПО ПРОЕКТАХ

*

2017

ДБ

1100,0

0,0

1100,0

МБ
МТД
Інші джерела

110,0
0
0

0,0
0
0

110,0
0
0

Всього
Разом по
галузі

1210,0

0,0

1210,0

1210,0

0,0

1210,0

ДБ
МБ
МТД
Інші джерела

50628,763
6349,271
0,000
32,000

458,050
47,748
0
0,000

50170,713
6301,523

Разом по
галузях

57010,034

505,798

56499,236

2017

0
27,000

джерела та обсяги фінансування коштів орієнтовні ,будуть визначені з реальних можливостей місцевих та Державного бюджетів.

Секретар міської ради

Л.А.ПОСТОЛЮК

Додаток 7
до рішення міської ради
від 22 грудня 2016 року №446
Міські цільові програми, які спрямовані на соціально - економічний розвиток
Маловисківської міської ради у 2017 році
№
з/п
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

Найменування програми
Програма «Про призначення і виплати компенсацій фізичним особам, які
надають соціальні послуги на 2016-2020 роки»
Програми підвозу дітей
на території Маловисківської міської ради
на 2016 - 2017 роки
Про Програму розвитку комунальної установи
«Трудовий архів» на 2016 - 2017 роки
Програма розвитку фізкультури і спорту на території Маловисківської міської
ради на 2016-2017 роки
Програма забезпечення культурно-масових заходів Маловисківської міської ради
та її виконавчих органів на 2016-2020 роки
Програма соціальної підтримки сімей на території Маловисківської міської ради на
2016-2017 роки
Програма «Шкільний автобус» на 2016-2017 роки
Програма оздоровлення і відпочинку дітей, молоді та сімей з дітьми
Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2016 - 2017 роки
Міська програма розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування на
2016-2018 роки
Міська комплексна програма профілактики злочинності і правопорушень на
території Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2016-2020
роки
Програма цивільного захисту Маловисківської міської об’єднаної територіальної
громади на 2016-2020 роки
Міська Програма впорядкування торгівельної діяльності на ринку Маловисківської
міської ради на 2016 - 2020 роки
Програма
«Призовник 2016 - 2017»
Міська Програма забезпечення соціальним та впорядкованим житлом дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2018 роки
Програма національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в
Маловисківській міські раді на 2016-2018 роки

Секретар міської ради

Л.А.ПОСТОЛЮК

Додаток 4
до рішення міської ради
від 22 грудня 2016 року № 446

Програма розвитку
комунального підприємства «Мала Виска Міський ринок»
на 2017 рік

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Програма розвитку комунального підприємства «Мала Виска Міський ринок» на2017 рік
спрямована на вдосконалення функціонування ринку з продажу продовольчих та
непродовольчих товарів в м. Мала Виска. Програму розроблен розроблено з метою
повного задоволення попиту населення на товари народного споживання та підвищення
культури торгівельного обслуговування населення.

2.СУЧАСНИИ СТАН ПІДПРИЄМСТВА
Комунальне підприємство «Міський ринок» є комунальною власністю Маловисківської
міської об’єднаної територіальної громади, від імені якої управління майном здійснює
Маловисківська міська рада. Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до
чинного законодавства та Статуту.
Станом на 01.10. 2016 року згідно штатного розпису працюючих працівників на ринку 9
осіб, з них:
Директор -1 од
Головний бухгалтер - 1од
Касир - 0, 5 од
Робітниця м’ясо - молочного корпусу -1 од
Прибиральник території -1,5 од
Охоронники - 3 од.

3.ТЕХНІЧНИИ СТАН ПІДПРИЄМСТВА
Згідно рішення Маловисківської міської ради комунальне підприємство «Міський ринок»
займає земельну ділянку загальною площею 0.7920 га. На цій території розташовані
кіоски приватних підприємців - 198 об’єктів, з них : 21 - продуктові, 177 - промислові.
Прилавки криті - 24 кв. м., відкриті прилавки - 64 м.
На території ринку знаходиться лабораторія ветеринарно - санітарної експертизи, яка
обладнана необхідним обладнанням, овочевий корпус, м’ясо-молочний корпус на 30
торгівельних місць для реалізації м’яса та 40 місць для реалізації молочної продукції.; в
корпусі знаходиться 6 холодильників та 2 кондиціонери, електром’ясорубка.
Територія ринку частково має тверде покриття тротуарною плиткою та навісні
конструкції над відкритими прилавками та частково над ларьками, які були влаштовані в
2014 році за власні кошти підприємства.
4. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Програма розвитку комунального підприємства «Мала Виска Міський ринок» на 2017 рік
має на меті проведення заходів з метою якісного поліпшення матеріально - технічної бази
ринку, оснащення його сучасним обладнанням, забезпечення населення якісними
послугами.

5.ОСНОВНІ ЗАХОДИ
№ з/п

Назва заходу

1

Виготовлення
ПКД на тверде
покриття
території
підприємства
площею 500
кв.м.
Улаштування
твердого
покриття
території
підприємства
площею 500
кв.м.
Улаштування
навісу над
проходами між
ларьками
підприємства

2

3

Термін
виконання
лютий

Власні кошти

Міський
бюджет

Інші

3,0

Травеньвересень

170,0

5,0

35,0

6.ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ
На реалізацію заходів програми планується залучити кошти у сумі 213,0 тис.грн., з якихвласних коштів -8,0 тис. грн..коштів з міського бю дж ету-205,0 тис.грн.

Секретар ради

Л.Постолюк

Додаток 6
до рішення міської ради
від 22 грудня 2016 року № 446
ПРОГРАМА
розвитку комунального підприємства «Мала Виска Водоканал»
на 2017 рік
1.Загальні положення
Комунальне підприємство "Мала Виска Водоканал" (надалі за текстом підприємство) є
комунальною власністю Маловисківської міської ради, створене на базі ДІЇ "Мала Виска
Водоканал" обласного комунального виробничого підприємства "Дніпро-Кіровоград", на
підставі рішення сесії Маловисківської міської ради N 210 від 30 червня 2004 року.
У своїй діяльності "Підприємство" керується чинним законодавством України та цим
статусом.
Власником підприємства виступає Маловисківська міська рада (надалі "Власник").
Місцезнаходження підприємства: вул. Київська, 1, м. Мала Виска, Кіровоградської
області,26200.
"Підприємство" є юридичною особою має самостійний баланс, рахунки в установах
банків, ідентифікаційний код, печатку із своїм найменуванням.
2. М ета т а з а в д а н н я п р о г р а м и
Метою діяльності "Підприємства" є забезпечення споживачів питною водою і
водовідведення стічних вод з наступним їх очищенням, надання послуг підприємствам,
організаціям і установам усіх форм власності, а також фізичним особам, і реалізація на цій
основі одержаного чистого прибутку для соціальних, економічних і інших
потреб
членів трудового коллективу "Підприємства", створення нових робочих місць.
Пріоритетним завданням підприємства у 2017 році є будівництво очисних споруд на
території міста. Дане будівництво можливе за рахунок рахунок коштів Державного
.бюджету та часткового співфінансування з місцевого бюджету.
Предметом
діяльності "Підприємства"
є
правильна
експлуатація
систем
водопостачання і водовідведення, які перебувають на балансі "Підприємства", а саме:
забезпечення споживачів водою питної
якості
у відповідності з вимогами чинного
законодавства для господарсько-питних і комунальних потреб населення на підставі
укладених з абонентами договорів, гасіння пожеж, а також технологічних процесів
промислових підприємств;
забезпечення прийому і відведення побутових стічних вод в комунальні каналізації
згідно з вимогами "Правил прийому виробничих стічних вод в системи каналізації населених
міст";
очищення стічних вод до вимог, встановлених природоохоронними органами;
попередження передчасного зносу трубопроводів,
надійності їх роботи;

споруд і обладнання та додержання

забезпечення надійності і безперебійності роботи споруд з заданими технологічними
режимами роботи, а також технологічних засобів і автотранспорту;
усунення аварій та ушкоджень, вивчення причин їх виникнення з метою попередження в
майбутньому;
ліквідація витоків води, боротьба з втратами і не раціональним використанням води;
виконання природоохоронних засобів,
які
спрямовані на охорону повітряного
та водного середовища від забруднень шкідливими, скидами стічних вод та
відходами виробництва;

виконання ремонтних та будівельно-монтажних робіт, споруд і мереж господарським
способом або на договірних умовах зі сторонніми організаціями;
експлуатація джерел підземних вод з підстав, визначених законодавством.
Діяльність "Підприємства" включає: виконання ремонтно-відновлювальних
спорудах водопровідних та каналізаційних мереж.

робіт

на

З .С у ч а сн и й с та н п ід п р и єм с тв а
Підприємство оснащене автотранспортним парком: асенізаційний автомобіль, вантажний
автомобіль, екскаватор, автокран,сміттєвоз. Вся техніка потребує поточного та капітального
ремонту.
Підприємство відчуває дефіцит фінансових ресурсів, необхідних для належної
експлуатації і обслуговування системи водопостачання та водовідведення. На 87 %
зношені мережі, потребують заміни та ремонту насосні агрегати та запірна арматура,
водонапірні башти, очисні споруди потребують капітального ремонту.
Вода по міським водопровідним мережам, які прокладались в 1950-2015 роках, протяжністю
68,7 км подається з 16 артезіанських свердловин та 3 шахтних колодязів. На свердловинах
встановлені насосні агрегати марок ЄЦВ, Водолій та виробництва Італії. Для рівномірного
забезпечення питною водою населення та підприємств є 12 водонапірних башт та 2
резервуари по 100 мЗ. Водопровідне господарство подало в 2015 році 150,2 тис. м3/рік
питної води, обслуговує вуличні водопровідні колонки, 4369 абонентів населення та 176
організацій і підприємств.
Контроль якості питної води проводить лабораторний відділ ДУ «Кіровоградський обласний
лабораторний центр Держсанепідслужби України» в Маловисківському районі.
Підприємство здійснює очистку стічних вод на очисних спорудах до повної біологічної
очистки, загальною потужністю 700 м3/добу, за 2015 рік прийнято 48,8 тис. м3 стоків,
133,7 м3/добу. Стічні води збираються міськими каналізаційними мережами протяжністю
13,3км, що прокладені в центральній частині міста по дев'яти вулицях і подаються за
допомогою головної каналізаційної насосної станції на очисні споруди. В 2016 році введено
в експлуатацію очисні споруди на території житлових масивів цукрового та спиртового
заводів.
Контроль якості стічних вод проводить вимірювальна лабораторія ТОВ «Кіровоградський
експертний центр», згідно договору.
Стічні води після очистки випускаються в р. Мала Вись.
Аналіз діяльності підприємства показує, що водопостачання та каналізація в останні роки є
збитковими внаслідок об'єктивних та суб'єктивних причин:
- зростання цін на паливо-мастильні матеріали;
- зростання цін на енергоносії;
- підвищення мінімального розміру заробітної плати.
Із-за відсутності коштів на розвиток підприємства не ведуться в повному обсязі роботи по
ремонту водогонів, очисних споруд, капітального ремонту потребує техніка підприємства.
Підприємству для забезпечення проведення аварійно-відновлювальних робіт необхідно
придбати екскаватор. Також підприємству відповідно до чинного законодавства необхідно
виготовити ліцензію на використання надр.

№
п\
п

1

2

3
4

№
п\
п
5

6

Назва
об’єкта

селище
Заповідне
(Комсомольс
ьке)

селище
Вишневе
(Ульянівка)

Необхідні роботи

Держав
ний
бюджет
2017р
тис.грн.

Ремонт та фарбування башт
“Рожновського”
Ремонт водопровідної мережі
(пориви)
Ремонт водорозбірних колонок
Реконструкція водопровідної
мережі, придбання «Каскаду»
Ремонт насосної станції в
с.Лозуватка.

Міський
бюджет
2017р
тис.грн.

5,0
5,5
1,4
95,0
1,5

Ремонт водопровідної мережі
(пориви)

5,5

Реконструкція водопровідної
мережі, придбання «Каскаду»,
насосу
село Паліївка Поточний ремонт шахтного
колодця
житловий
масив
цукрового
заводу.
Назва
об’єкта

житловий
масив
спиртового
заводу.
м. Мала
Виска

2,5

Очистка і ремонт оглядових
колодязів самотічного
каналізаційного колектора та
водопровідних мереж
Необхідні роботи

Кошти
підприємств
а 2017р
тис.грн.

2,5

Держав
ний
бюджет
2017р
тис.грн.

Міський
бюджет
2017р
тис.грн.

Кошти
підприємств
а 2017р
тис.грн.

Очистка і ремонт оглядових
колодязів самотічного
каналізаційного колектора та
водопровідних мереж
Заміна та ремонт
електрообладнання на
водопроводі та каналізації

2,5

Заміна та ремонт запірної
арматури на водопроводі та
каналізації

8,0

Ремонт та заміна водопровідної
мережі (пориви)

15,0

Ремонт та фарбування башт
«Рожновського»
Поточний ремонт очисних
споруд (будівлі, покрівлі)
Поточний ремонт КНС (покрівля)
Очистка та хлорування
водопровідних мереж міста,
с.Заповідне, Вишневе, Паліївки

8,0

5,5

16,0
8,0
25,0

Необхідні роботи

Держав
ний
бюджет
2017р
тис.грн.

Міський
бюджет
2017р
тис.грн.

Проведення дослідження якості
води

Кошти
підприємств
а 2017р
тис.грн.

22,0

Придбання насосного та
компресорного обладнання

250,0

Ремонт автотракторної техніки,
придбання запчастин та гуми

95,0

Придбання автомобіля-самоскид

200,0

25,0

Придбання компресора
Придбання насосного обладнання
Реконструкція водопровідної
мережі вулиць міста Мала Виска,
с.Комсомольське та с.Ульянівка

9644

667,0

Реконструкція будівлі бувшої
котельні під гараж КП «Мала
Виска Водоканал» в м.Мала
Виска, Маловисківського
району, Кіровоградської області
по вул.Київська,1

Необхідні роботи

Очистка каналізаційної мережі,
самотічного колектора та КНС
міста , житлового масиву
спиртзаводу
Реконструкція водопровідної
мережі на території хлібзаводу
-будівництво артезіанської
свердловини
- придбання «Каскаду»
- придбання насосу виробництва
Італії

Капітальний ремонт водонапірної
башні по вул..Комунальна
Капітальний ремонт автокрану
Будівництво артезіанської
свердловини по вул..Горького
Оформлення власності на
земельні ділянки під об»єкти

533,8

Держав
ний
бюджет
2017р
тис.грн.

Міський
бюджет
2017р
тис.грн.

195,0

200,0

200,0
50,0

Кошти
підприємств
а 2017р
тис.грн.

КНС, очисні споруди,
водонапірні башти

Необхідні роботи

Держав
ний
бюджет
2017р
тис.грн.

В тому числі

Секретар

ради

- по проектам
- решта

Кошти
підприємств
а 2017р
тис.грн.

400,0

Будівництво водопровідної
мережі по вул..Пархоменко,
Кутузова
Виготовлення проектнокошторисної документації на
будівництво водопровідної
мережі на території Бессарабії
(вул..Пушкіна, Куйбишева,
Дзержинського та інших вулиць)
Разом

Міський
бюджет
2017р
тис.грн.

9644,0

2885,8

158,9

9644,0
0,0

1200,8
1685,0

0,0
158,9

Л.А.ПОСТОЛЮК

Додаток 7
до рішення міської ради
від 22 грудня 2016 року № 446
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
"МАЛА ВИСКА - МКП”на 2017 рік
1. З А Г А Л Ь Н І
П О Л О Ж Е Н Н Я.
Програма розвитку комунального підприємства "Мала Виска - МКП" розроблена
відповідно до Програми розвитку ЖКГ Кіровоградської області .
1.1. Комунальне підприємство «Мала Виска - МКП» є комунальною власністю
Маловисківської об’єднаної територіальної громади, створене на підставі рішення сесії
Маловисківської міської ради від 20 січня 2012 року № 242.
1.2. Основною метою діяльності підприємства є експлуатація та утримання об’єктів
комунальної власності об’єднаної територіальної громади, забезпечення належного
санітарного стану, благоустрій, озеленення та обслуговування ліній електропередач нічного
вуличного освітлення.
1.3. Утримання і розвиток об’єктів благоустрою, в тому числі, санітарне утримання
місць загального користування, прибирання снігу, боротьба з ожеледицею, встановлення та
утримання дорожніх знаків, утримання та обслуговування доріг, які є комунальною
власністю, утримання зелених насаджень, прибирання сміття та забезпечення належного
санітарного стану території Маловисківської об’єднаної територіальної громади, ремонт та
технічне обслуговування вуличного освітлення, утримання та обслуговування полігону
ТПВ, кладовищ та інше - виконується за рахунок фінансової підтримки підприємств на
безповоротній основі, а також інших субсидій, які надходять з міського бюджету, та за
рахунок інших джерел не заборонених законодавством..
2. М Е Т А

П Р О Г Р А М И.

Програма спрямована для забезпечення належного санітарного стану та благоустрою
Маловисківської об’єднаної територіальної громади, озеленення території, обслуговування
вуличного нічного освітлення, благоустрою кладовищ, місць загального користування,
обслуговування міського сміттєзвалища та інше.

№
п/п
1.

Назва заходів

в тис. грн..
2017 рік

Благоустрій міста
- поновлення дорожніх знаків
- благоустрій клумб та утримання зелених насаджень
- поновлення дорожньої розмітки та
нанесення розмітки пішохідних переходів
- утримання об’єктів благоустрою
- придбання матеріалів

1657,5
10,0
140,5
27,0

2.

Благоустрій кладовищ
утримання в належному стані території кладовища

90,0
90,0

3.

Нічне вуличне освітлення
- придбання матеріалів для будівництва та реконструкції ЛЕП
а саме:
с. Первомайське (сонячні батареї 8 шт.,стойки та інше)

1180,0
300,0

233,0
153,0

80,0

- та стабільної експлуатації ЛЕП (лампочки, таймери)
4.

5.
6.
7.
8,

Полігон твердих побутових відходів
- упорядочення під’їзних шляхів
- яма Беккера
Придбання бензокосилок (3 шт.)
Придбання висоторіза
Придбання бензопилок (4шт.)
Придбання спецтехніки

48,0
40,0
8,0
15,0
9,0
14,0
3000,0
5066,5

РАЗОМ
3.

т е х н іч н и й

стан

Для благоустрою міста та наведенню
забезпечене слідуючою технікою:

п ід п р и є м с т в а .

належного санітарного стану, підприємство

1. Трактор Т-16 -термін експлуатації 28 років
2. Трактор ДТ-75- термін експлуатації 23 роки
3. Трактор DW -354 термін експлуатації 4 роки
4. Трактор ЮМЗ - 6 термін експлуатації 25 роки
5. Автомобіль МШТС-3С (телескопічна вишка ) термін експлуатації 35 років,
4. ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА.
Підприємство зареєстроване як неприбуткова організація і повністю фінансується з
міського бюджету.
5. ОРГАНІЗАЦІЯ

КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ.

Контроль за виконанням Програми покладається на начальника підприємства.

Секретар ради

Л.А.ПОСТОЛЮК

