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ВСТУП

Програма економічного і соціального розвитку Маловисківської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2021 рік розроблена відповідно до законів 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад», "Про засади державної регіональної політики" 
та "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального 
розвитку України"; Порядку розроблення проектів прогнозних і програмних 
документів економічного і соціального розвитку, Бюджетної декларації та 
державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 
квітня 2003 року № 621 (із змінами), із урахуванням: положень Державної стратегії 
регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 05 серпня 2020 року № 695, прогнозу економічного і 
соціального розвитку України на 2021-2023 роки, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року № 671, Стратегії розвитку 
Кіровоградської області на 2021-2027 роки (далі -  Стартегія -  2027), Плану заходів на 
2021-2023 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на 2021-2017 
роки, затверджених рішенням обласної ради від 12 березня 2020 року № 743, 
національної доповіді "Цілі сталого розвитку: Україна", підготовленої та адаптованої 
для України у вересні 2017 року, та Глобальних цілей сталого розвитку до 2030 року, 
схвалених 25 вересня 2015 року державами-членами Організації Об'єднаних Націй.

Підготовка проекту Програми здійснювалася спільно з структурними 
підрозділами міської ради, рекомендацій Кіровоградської обласної державної 
адміністрації.

На основі оцінки тенденцій розвитку та першочергових проблем у Програмі 
визначено пріоритети соціально-економічного розвитку у 2021 році.

Одночасно встановлено завдання та розроблено конкретні заходи щодо 
реалізації державної регіональної політики на території Міської об’єднаної 
територіальної громади з урахуванням тендерних аспектів.

Програма передбачає концентрацію ресурсів на вирішення ключових проблем 
розвитку громади , реалізацію перспективних проектів, економічних і соціальних 
заходів, виконання яких сприятиме підвищенню якості життя населення різного віку, 
статі, місця проживання та стану здоров’я,, подальшому поліпшенню інвестиційного 
клімату. Відбір інвестиційних проектів здійснено з урахуванням їх значення та 
ефективності (бюджетної, економічної, соціальної), обсягів та джерел фінансування, 
термінів реалізації та окупності, характеру впливу на оточуюче середовище й інших 
параметрів.

Складовими частинами Програми на 2021 рік є завдання інших міських 
галузевих програм, що спрямовані на вирішення нагальних проблем громади з 
урахуванням тендерного аспекту. Виконавці заходів, передбачені Програмою, 
інформують про хід її виконання управління економіки що півріччя до 1 серпня 2020 
року та до 1 лютого 2021 року.
Узагальнену інформацію про хід та результати виконання Програми здійснюється 
двічі на рік : за перше півріччя та за рік .



І. Аналіз поточної ситуації розвитку галузей за 9 місяців 2020 року

Протягом 9 місяців 2020 року органи місцевого самоврядування 
Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади працювали у 
напрямку вирішення нагальних економічних і соціальних проблем та виконання 
напрямів Програми соціально-економічного розвитку відповідних територій , 
які входять до складу Маловисківської міської об’єднаної територіальної 
громади.

Завдяки спільним зусиллям вдалося досягти низки позитивних результатів.
З метою створення позитивного інвестиційного клімату здійснюються 

заходи щодо виготовлення містобудівної документації, зокрема замовлено в 
інституті «Дніпромісто» виготовлення генерального плану міста Мала Виска. На 
даний час інститутом виготовленно генплан та проведено громадське 
обговорення.

Для промоції інвестиційного потенціалу громади на офіційному сайті 
сформовано інвестиційні пропозиції щодо об'єктів, ділянок, приміщень до яких 
може бути залучено інвестиції. Даний продукт надає можливість інвестору 
самостійно ознайомитись з первинною інформацією про інвестиційний об'єкт чи 
земельну ділянку, а також отримати максимальні дані про соціально-економічний 
та інвестиційний стан в цілому.

Розроблено новий інвестиційний паспорт громади та розміщено на 
офіційному сайті.

Щорічно розміщується інформація на «Центрально -  інвестиційному веб- 
порталі» про Маловисківську ОТГ та відомості стосовно вільних земельних 
ділянок у вигляді анкет на кожну земельну ділянку, які можуть бути 
привабливими для інвестора.

В звітному році до регіональної комісії по відбору інвестиційних проектів, 
що фінансуються за рахунок коштів ДФРР на 2021 рік подано 2 проекти на 
загальну суму 32 368,7 тис. три., в т. ч. :

Капітальний ремонт будівлі Маловисківської ЗОШ № З І-ІІІ ст.. (утеплення 
фасадів,покрівлі,заміна вікон та дверей) по вул.,20 років Жовтня,3 м. Мала Виска 
Кіровоградської області.Коригування. на суму 11 155,24 тис.грн.

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. .Центральна м. Мала Виска ( 
доріг комунального значення) на територій Маловисківської ОТГ на суму 21 
213,413 тис. три. Проекти оцінені регіональною комісією з відбору проектів 
ДФРР і направлені на затвердження до міністерства розвитку громад.

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 Кузбиту Ю.М. 
від 10.01.2020 р. № 01-12/66, також листи були направлені голові обласної ради та 
ОДА.

З метою отримання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» виконавчим 
комітетом міської ради подано проектну заявку на отримання коштів по проекту 
Капітальний ремонт будівлі Маловисківської ЗОШ № З І-ІІІ ст.. (утеплення



фасадів,покрівлі,заміна вікон та дверей) по вул.,20 років Жовтня,3 м. Мала Виска 
Кіровоградської області.Коригування. на суму 11 155,24 тис.грн.

В рамках реалізації проектів міжнародної технічної допомоги 
Маловисківська міська об’єднана територіальна громада відібрана до участі у 
проекті ВОВКЕ (Децентралізація приносить кращі результати та ефективність).

В компоненті місцевого економічного розвитку реалізовано проект 
«Туристичний кластер «Маєток поміщиків Кудашевих » - інновація економічного 
розвитку Маловисківської ОТГ» на суму 743,0 тис. в т.ч туалети модульні-75,0 
тис. грн.. альтанки 5 шт на суму 260,0 тис.грн, ярмаркові кіоски 7 шт на 280,0 тис. 
грн. та ліхтарі паркові 8 шт на 128,0 тис. грн.. Також в рамках цього компоненту 
реалізовано проект «Залучення консультантів з розробки проектів благоустрою 
громадських просторів(плейсмейкінгу) на суму 94,8 тис. грн..

В рамках співпраці з Фундацією менеджерських ініціатив (Польща) 
Маловисківська міська рада задекларувала участь у проектах «Сучасне 
управління комунальною сферою і охороною навколишнього природього 
середовища в обєднаних громадах після реформи» та в проекті «Сучасна освіта- 
ключове завдання об’єднаних громад».

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.

- здійснення від стежень результативності дій прийнятих регуляторних актів.
Станом на 1 жовтня 2020 року затверджено зі змінами план діяльності з 

підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2020 
рік в кількості 7 регуляторних актів та прийнято 5 регуляторних актів .

Виконавчим комітетом міської ради 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.

За 9 місяців 2020 року до Маловисківського міського бюджету ОТГ 
надійшло доходів у сумі 71483,8 тис. грн., з них:



• Податку та збору на доходи фізичних осіб - 24735,8 тис.грн.;
• Плати за землю- 6247,9 тис.грн;
• Єдиного податку- 5729,4 тис.грн;
• Субвенцій та дотацій з державного бюджету- 25960,3 тис.грн;
• Доходи спеціального фонду - 3136,3 тис.грн.
За вказаний період з Маловисківського міського бюджету ОТГ 

про фінансовано видатків на утримання бюджетних установ, здійснення заходів 
місцевих програм на загальну суму - 67858,9 тис.грн., із яких спрямовано на :

• Заробітну плату з нарахуваннями - 43698,1 тис.грн.;
• Медикаменти та перев'язувальні матеріали- 0,5 тис.грн.;
• Продукти харчування - 443,6 тис. три.;
• Оплата комунальних послуг та енергоносіїв- 2284,0 три.;
• Трансферти населенню-389,1 тис.грн.;
• Капітальні витрати- 4085,3 три.

Видаткова частина загального фондуМаловисківського міського бюджету ОТГ 
станом на ЗО вересня 2020 року по загальному фонду склали 63551,8 тис. три., що 
становить 70,8 % планових призначень(89810,0 тис. три.) в т.ч. :
- Державне управління- 8808,3 тис.грн (71,3%);
- Освіта -38866,1 тис.три.(69,6 %);
- Соціальний захист і соціальне забезпечення- 2774,0 тис.грн(66,3%);
- Культура і мистецтво - 1676,9 тис.грн (75,3%);
- Фізична культура і спорт -  226,5 тис.грн. (44,7%);
- ЖКГ- 6053,4 тис.три.(70,8%);
- Інші видатки -  951,5 тис.грн. (62,4%);
- Міжбюджетні трансферти- 4194,6 тис. три. (90,7%).
Видатки по спецфонду(без власних надходжень бюджетних установ) склали 
4307,1 тис. три., що становить 54,7 % від планових призначень(7873,7 тис. три.

.В сфері житлово-комунального господарства КІІ «Мала Виска Водоканал» 
надає послуги по централізованому водопостачанню та водовідведенню стічних 
вод з наступним їх очищенням. Підприємство також надає послуги із збирання та 
вивезення твердих побутових відходів.

Мережі водопостачання та водовідведення розміщені на 90 вулицях і 
провулках міста і селищ Заповідне та Вишневе, села Паліївка. Всього підприємство 
надає послуги по водопостачанню 3660 абонентам населення і 186 організаціям і 
підприємствам. Кількість абонентів постійно зростає. По населенню установлено 
3001 водолічильників, а це 82,0 відсотків.

На балансі підприємства знаходиться 67,0 кілометрів водопровідної мережі, з 
них 59,1 км збудованої в період 1950-2004 роки, тому знос її складає 90%. 7,9 км 
збудовані з 2004 року, з них 4,2 км за рахунок державного бюджету - це водопровід 
по вулицях 9 Травня, Льва Пайкова, Молодіжній, Чехова та Челюскіна. В 2016
2017 роках проведено реконструкцію 2-х км водопровідної мережі в с.Паліївка. В 
липні 2020 замінено 720 м водопроводу по вул..В.Винниченка.

Вода подається з 18 артезіанських свердловин ( в тому числі 7 резервних АС) 
та трьох шахтних колодязів. Також на балансі підприємства є 12 водорозбірних 
башт з 1964 року та 2 резервуари по 100 мЗ.

Щоденно контролери займаються пломбуванням та перевіркою показників 
лічильників у споживачів води, виявленням боржників, так як багато абонентів



самостійно не знімають показники лічильників та не вчасно проводять оплату, тим 
паче не відкривають двері, навіть якщо видно або чути що хазяї вдома. Серед 
населення є значна заборгованість за водопостачання та водовідведення. Є 
проблема отримання цих боргів.

В 2020 році закінчується добудова водопровідної мережі по вул..Тобілевича, 
Осипенка, Матросова м.Мала Виска, вул. .Береговій с.Мануйлівка.

За 9 місяців 2020 року реалізовано води 122,3 тис.м3 на суму 2235,4 тис.грн.
Тариф за 1 м3 води встановлено в розмірі 18,28 три. Рівень відшкодування 

тарифу за водопостачання за 9 місяців 2020 року складає 86,6%.
Підприємство здійснює централізоване водовідведення та проводить очистку 

стічних вод на очисних спорудах. Для цього стічні води по 11 вулицях по 
самотічному каналізаційному колектору збираються на каналізаційній насосній 
станції і по напірному колектору довжиною 3,5 км (2 вітки колектора) 
перекачуються на очисні споруди Загальна протяжність каналізаційної мережі 
складає 13,3 км.

Підприємство здійснює очистку стічних вод на очисних спорудах до повної 
біологічної очистки, загальною потужністю 700 мЗ/добу.

За 9 місяців 2020 року пропущено стоків 36,2 тис.м3 води на суму 1307,8 
тис.грн

Тариф за 1 м3 відведення стічних вод встановлено в розмірі 36,17 три. Рівень 
відшкодування тарифу за водовідведення складає 78,9%.
Підприємство здійснює збір та вивезення твердих побутових відходів спеціальним 
автомобілем-сміттєвозом.

Комунальне підприємство МКП розробляє і здійснює ефективні та 
комплексі заходи з утримання території ОТГ у належному стані, збереження 
об’єктів загального користування, а також озеленення території ОТГ.

Протягом 2 місяців були створені тимчасові робочі місця по виконанню 
громадських робіт. Спів фінансування з районним центром зайнятості по оплаті 
праці громадських робіт склало 39,4 тис. три.

Створено зелену бригаду для озеленення та догляду території ОТГ .
На протязі 9 місяців було закуплено тротуарну бруківку та бордюри на суму
195,0 тис. три. Виконанні роботи з укладання тротуарної бруківки на алеї від 
перехрестя вулиць Центральна та Київська в сторону Містечкової (767,4 кв. м.) та 
міський парк, майданчик та алея по проекту Арт платформа створення культурно 
комунікативного простору ( 149,5 кв.м.),зупинка біля міського парку відпочинку., 
с.Палівка зона навколо меморіальної дошки загиблим учасникам АТО. Виплачено 
винагороду по договорам цивільно- правового характеру в сумі 148,6 тис. три. 
Придбано суміш для грейдерування доріг 405 т. на суму 109,8 тис. три.

Г рейдеровані
вул. Матросова, Осипенко, Коротченко, Б.Хмельницько, К.Лібнехта,
Шевченка, Дзержинского, Садова, Ленінградська, Пархоменка, Комсомольська 
Ватутіна, Гоголя, Первомайська, пер Ватутіна ,Первомайський старостинський 
округ.

У весняно осінній період проводилися роботи по озелененню парка, клумб на 
території ОТГ, а саме: насадження, догляд, обробка препаратами від шкідників та 
підживлення добривами на загальну суму 111,1 тис. три. По вул. Велігіна 
розроблено клумби та озеленено. У міському парку проводилась висадка дерев в



кількості 120 шт. Біля маєтку Кудашевих розроблені клумби та висаджені квіти, 
установлені ковані лавки в кількості 4 шт.та проведено освітлення.

Встановлено та замінено вуличні LED світильники по вул. Шевченка, 
Містечкова, Європейська, Велігіна, Центральна, Мирна, пров. Велігіна, 
Привокзальна, пров. Професійний, Гоголя, Тобілевича, Дзержинського, перехрестя 
вулиць Київська та Центральна.
Встановлені зупинки с. Паліївка 2 шт., Олександрівка 1 шт.
Розширено берегову зону відпочинку маєток Кудашевих, встановлено 4 альтанки 
та ятки для роздрібної торгівлі.

Для ефективної і безперебійної роботи комунального підприємства були 
проведені закупівлі господарських товарів, будівельних матеріалів, інвентарю, 
канцелярських товарів та інше на суму 408,5 тис. три., в.т.ч по території ОТГ с. 
Паліївка 33,4 тис.три. с. Первомайське 8,1 тис.три. с Олександрівка 54,9 тис.три.
Постійно проводяться заходи по утриманню території полігону сміттєзвалища у 

належному санітарному стані,упорядкування під’їзних шляхів. Для виконання 
робіт було закуплено дизельне паливо на суму 15,2 тис. три. Ліквідовано стихійні 
сміттєзвалища по вул. Воровського, вул. Ковтуна, вул. Калинова, вул.
Європейська та між вулицями Дзержинського і Піонерської.

Робітниками з благоустрою постійно проводяться роботи по прибиранню 
території громади , збирання сміття по зупинкам, розчищення тротуарів міста та 
парку від сміття та опалого листя, білування дерев та бордюрів, косіння трави, 
наведення належного санітарного стану на кладовищах.
Здійснено реконструкцію та поточний ремонт пам’ятника загиблим воїнам.
Проведено поточні ремонти спецтехніки на суму 38,9 тис. три.
На протиепідемічні заходи використані кошти в сумі 88,3 тис. три. В період 

карантину проводились дезинфікуючі заходи по території ОТГ.
Встановлено на могилах, де поховані учасники АТО флагштоки з державними 

прапорами на суму 16,7 тис. три. Перераховані кошти на меморіальні дошки в сумі
20,0 тис. три.
Для потреб бухгалтерії придбано комп’ютер на суму 12,0 тис. три.
Придбано дитячі ігрові майданчики та тренажери на суму 141,6 тис три. та 

установлені в с.Олександрівка, та с.Первомайське. Для потреб підприємства 
придбано ручний інвентар на суму 139,8 тис. три., а саме ( газонокосарка, 
бензопила, всмоктуючий подрібнювач, подрібнювач гілок, 
культиватор,бензоножиці.)
Розпочато реалізацію міні проектів.
Проведено поточний ремонт доріг на території громади на суму 1222,0 тис. три.

В галузі соціального захисту населення здійснено наступні заходи: -
Прийнято документи для призначення житлової субсидії в кількості - 991 
заява;

- Прийнято документи для призначення державних соціальних допомог в 
кількості -  519 заяв;

- Прийнято документи для призначення пільг в кількості -  186 заяв;
- Прийнято документи для призначення пільг у готівковій формі в 

кількості -  127 заяв;
- Прийнято документи для отримання грошової компенсації вартості 

одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» в кількості -  3 заяви;



- Прийнято документи для призначення допомоги на дітей 
фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та 
належать до першої та другої групи платників єдиного податку в кількості -  9 
заяв;

- Прийнято документи для відшкодування вартості послуги з 
догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» в кількості -  1 заява;

- Проведений прийом документів та виплату матеріальної допомоги 
до дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав -  воїнам- 
інтернаціоналістам (15 лютого) в кількості -  62 заяви на суму 31 000,00 грн.;

- Проведений прийом документів на виплату матеріальної 
допомоги ВПО в кількості -  2 заяви на суму 1500,00 грн.;

- Проведений прийом документів для отримання одноразової 
допомоги громадянам, які виявили бажання проходити військову службу в ЗСУ та 
інших формуваннях за контрактом -  7 заяв на суму 35 000,00 грн;

- Проведений прийом документів на виплату матеріальної допомоги 
до дня ліквідації аварії Чорнобильської катастрофи -  85 заяв на суму 21 650,00 
грн;

- Проведений прийом документів для виплати матеріальної 
допомоги до дня Перемоги 2 заяви на суму 2030,00 грн;

- Щоквартально здійснюється виплата компенсації на житлово- 
комунальні послуги інвалідам по зору 9 громадянам з початку року на суму 8
100,00 грн;

- Щомісячно проводиться виплата матеріальної допомоги 
інвалідам І групи, які користуються мережею Інтернет та пересуваються за 
допомогою технічних засобів реабілітації з початку року на суму -  7 
200,00грн;

- Проведений прийом документів для виплати матеріальної 
допомоги особам з інвалідністю, дітям інвалідам для відшкодування витрат на 
придбання технічних засобів для використання в побутових умовах з початку 
року на суму 11 780,30 грн.

- Щомісячно проводилась виплата стипендії інвалідам війни та 
учасникам бойових дій яким виповнилося 90 років і більше з початку року на 
суму 4275,00 грн.

- Проведений прийом документів на виплату матеріальної 
допомоги до Міжнародного дня осіб похилого віку -  293 заяви на суму 62
455,00 грн

- Проводився прийом документів та виплати компенсаційних 
коштів за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям 
громадян на приміських маршрутах з початку року відшкодовано -  ЗОЇ 
громадянину на суму 32 606,83 грн.

- Проводилися обстеження житлово-побутових умов громадян, 
які звертаються за призначенням житлових субсидій та державних допомог в 
результаті яких було складено 98 актів.

Функціонує опікунська рада щодо питань недієздатних осіб або 
осіб дієздатність яких обмежена. З даних питань два рази було зібрано 
засідання опікунської ради.

Проводяться роз’яснення по збору документів та надається



клопотання для оформлення осіб до будинку-інтернат.
Відділом соціального захисту населення, праці та охорони 

здоров’я постійно проводиться роз’яснювальна робота, розміщуються 
роз’яснення на сайті міської ради та здійснюється постійне оновлення 
інформаційних стендів у відповідності до змін в законодавстві в галузі 
соціального захисту.

Прийняті документи для призначення державних соціальних допомог 
відділом передається до управління соціального захисту населення 
Маловисківської РДА. Після опрацювання заяв УСЗН відділом громадянам 
видаються повідомлення про призначення житлової субсидії та державних 
допомог. З 12 серпня 2019 року у відділі встановлено Інтегровану 
Інформаційну Систему «Соціальна громада» за допомогою якої проводиться 
електронний документообіг з УСЗН. Протягом 2020 року з використанням ПЕС 
«Соціальна громада» було передано до УСЗН 1338 заяв.

В квітні -  травні 2020 року були залучені до забезпечення 
громадян похилого віку та осіб з інвалідністю продуктовими наборами для 
запобігання вірогідності захворювання громадян похилого віку на гостру 
респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS- CoV-2.

Основними напрямками роботи на 2021 рік є реалізація в повному обсязі 
затверджених програм та запланованих заходів. Удосконалити надання послуг 
для більшого охоплення громадян, які потребують підтримки. Проведення 
розширеної інформаційно-роз’яснювальної роботи для роботодавців з приводу 
не допущення порушень законодавства для запобігання порушення прав 
працюючих громадян. Програми спрямовані на забезпечення всебічної 
підтримки з боку місцевої влади та суспільства малозабезпечених категорій 
громадян, громадян, які потрапили в складні життєві обставини, громадян з 
обмеженими фізичними можливостями та зниження рівня бідності. Також 
важливим є надання допомоги жителям громади в можливості добратися з 
старостинських округів до центру громади для вирішення нагальних потреб, 
що планується реалізацією програми з надання компенсації за проїзд.

Станом на 01.10.2020 року надано 47699 соціальних послуг, а саме: 8073 
підготовки продуктів для приготування їжі, 3233 доставки води, 8603 прибирання 
житла, 830 розпалювань печей, 28 доставка палива за рахунок підопічного, 3365 
піднесення дров і вугілля, 2690 прополка бурянів, розчистка снігу, 8850 
придбання продуктів, медикаментів, 2070 приготування їжі, 310 годувань ліжко- 
хворих, 923 надання допомог в оплаті комунальних послуг, 100 надання допомог 
в оформленні документів, 31 представництв інтересів в органах державної влади, 
2675 замін натільної-постільної білизни, 1454 допомог при купанні, митті голови, 
розчісуванні волосся, підрізанні нігтів, 1272 посадки, прополки городу, 20 
забезпечень супроводження, 93 організації надання консультацій лікарями, 1466 
прання білизни та одягу, 1581 інші послуги. Сума платних послуг з початку року 
склала 42,7 тис. грн.

Маловисківська ОТГ однією із перших отримала від держави спеціально 
обладнане авто для перевезення осіб з інвалідністю з порушенням опорно- 
рухового апарату. Тому з 01.04.2019 року для таких осіб стали доступними 
послуги перевезення. Станом на 01.10.2020 року послуга перевезення надана 134 
особам.



На сьогоднішній день контейнер для одягу, взуття та іграшок, які 
незатребувані у використанні жителів громади використовуються, і цим самим 
допомогає малозабезпеченим та незахищеним верствам населення.

З січня по вересень 2020 року проведено 67 профілактичних заходів 
(рейдів), «Діти, вулиці», «Вокзал» щодо виявлення сімей та дітей, які 
опинились в складних життєвих обставинах та виявлення малолітніх, 
неповнолітніх дітей у вечірній, нічний час в громадських місцях без супроводу 
дорослих та таких, що вживають алкогольні напої, наркотичні речовини, їх аналоги 
та прекурсори. Під час заходів (рейдів) було обстежено, 99 сім’ї, з яких 52 сім’ї 
у яких виховується 45 дітей, перебувають на обліку Служби, як такі що опинились 
у складних життєвих обставинах.

Під час проведення перевірок сімей, які перебувають на обліку Служби, як 
такі, що опинились у складних життєвих обставинах, складено 45 акти обстежень 
умов проживання та було оголошено 9 попереджень батькам за неналежне 
виконання батьківських обов’язків, 6 батьків - було притягнуто до 
адміністративної відповідальності.

Протягом 9 місяців 2020 року проведено 8 засідань Комісії з прав захисту 
дітей виконавчого комітету міської ради де було розглянуто 45 питань.

Протягом 9 місяців 2020 року під час 5 рейдів (патрулювань), рейдових груп 
громадських місць та місць масового відпочинку людей у темний період доби 
неповнолітніх, які перебували у темну пору доби без супроводу дорослих, вживали 
алкогольні напої, тютюнові вироби, порушували порядок та виражались 
нецензурною лайкою - не виявлено.

Під час обстеження розважальних закладів: кафе-бару «Шанхай», кафе бару 
«У Германа», «Вегас», неповнолітніх, малолітніх, які перебували б, у закладах без 
супроводу дорослих та вживали алкогольні напої не виявлено.

В ході обстеження громадських місцях та місцях масового відпочинку людей 
складались відповідні акти за підписами членів рейдової групи.

За 9 місяців 2020 року, на території Маловисківської міської об’єднаної 
територіальної громади неповнолітніх, які скоїли ряд злочинів не виявлено.

Також з початку 2020 року, Службою було виготовлено 5 інформаційних 
буклетів за темами: «З турботою про дітей», «Дитинство без насилля», «Великі 
права маленької дитини в Конвенції ООН про права дитини», «Патронат над 
дитиною», «Сім порад захисту від коронавірусної інфекції для сімей, які 
виховують дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».

В Маловисківській ОТГ забезпечено сталий розвиток освітньої галузі 
відповідно до потреб територіальної громади.

Комплексна Програма розвитку освіти Маловисківської міської 
територіальної громади на 2020 рік прийнята 12.12.2020 року

На території Маловисківської ОТГ функціонує 5 закладів загальної середньої 
освіти, в яких здобувають освіту 1366 учнів у 71 класі (середня наповнюваність 
класів -  19,2). Всі заклади освіти з українською мовою навчання. Як предмет 
вивчається англійська мова (1366 учнів), німецька мова (132 учні), російська мова 
(64 учні). Освітній процес забезпечують 137 вчителів. В закладах загальної 
середньої освіти вчителі-предметники організовують роботу 32 предметних гуртків 
для 575 дітей. Маловисківської ОТГ.



Харчоблоків -  4 (Маловисківська гімназія забезпечена буфетною 
продукцією). З міського бюджету виділено на харчування учнів 1 -4 класів та 
пільгових категорій, на 2020 р. -  1377,3 тис.гри. Денна вартість харчування за 
кошти загального фонду -  12,5 грн. Станом на березень 2020 року у закладах 
загальної середньої освіти гарячим харчуванням охоплено 619 учнів 1-4 класів 
(100%), з них 78 -  пільгових категорій та 376 учнів 5-11 класів, з них -  39 
пільгових категорій. Середній показник виконання норм харчування у закладах 
загальної середньої освіти становить 78 %.

В закладах освіти 34 учні з малозабезпечених сімей. 31 дитина-сирота, 28 
учнів з інвалідністю, 4 учні з числа внутрішньо переміщених осіб, 40 учнів -  дітей 
учасників бойових.

В Маловисківській ЗШ №3 І-ІІІ ступенів та Маловисківській ЗШ № 4 І-ІІІ 
ступенів організовано роботу 4 груп продовженого дня для 125 дітей 1-4-х класів. 
856 учнів користується гарячим харчуванням, з них 822 -  безплатно.

На території Маловисківської ОТГ функціонує Маловисківський ДЮЦ «Вись». 
У закладі функціонує 18 гуртків, де навчаються 467 учнів. Гурткова робота закладу 
організована за напрямками позашкільної освіти: декоративно-ужитковий; 
художньо-естетичний; гуманітарний; спортивний; науково-технічний; еколого- 
натуралістичний; туристично-краєзнавчий.

В результаті проведення комплексного вивчення стану охорони праці та 
безпеки життєдіяльності з питань збереження життя і здоров’я здобувачів освіти у 
2019/2020 навчальному році виявлено, що робота в закладах освіти організована та 
спрямована на профілактику випадків травматизму, забезпечення здорових, 
нешкідливих умов праці та покращення існуючого рівня охорони праці.

З метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу учнів 
Маловисківської громади, збереження і розвитку інтелектуального потенціалу 
суспільства у 2020 році проведено І (шкільний) та II (на рівні громади) етапи 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та забезпечено 
підготовку і участь переможців у III (обласному) етапі.
Для забезпечення високої якості проведення І та II етапів олімпіад у 2019/2020 
навчальному році відділом освіти, молоді та спорту вжито відповідні організаційні 
заходи.

За підсумками навчального року, у рамках заходів, присвячених Дню захисту 
дітей визначено 9 претендентів на виплату міських премій призерам ІІ-ІУ етапів 
Всеукраїнський учнівських олімпіад з базових навчальних предметів (олімпіад) та 
ІІ-ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів 
членів Малої академії наук України учнів закладів загальної середньої освіти.

За програмою «Нова Українська школа» придбано меблі та обладнання на 
суму 318,9 тис. грн.. в т. ч. : ЗОШ- №3- 135,0 тис.грн, ЗОНІ №4 -  115,6 тис.грн, 
Паліївський НВК -  48,0 тис. грн., Олександрівський НВК- 20,3 тис.грн.

За програмсою «Інклюзія» витрачено кошти в сумі 36,7 тис.грн.
Проведено поточних ремонтів на суму 451,2 тис. грн. в т. ч. : ЗОШ- №3

129,9 тис.грн, гімназія- 39,3 тис. грн.. Паліївський НВК -  3,7 тис. грн.,



Олександрівський НВК- 174,6 тис.грн. ДНЗ «Ромашка»- 93,8 тиис.грн, ДНЗ 
«Веселка»- 6,9 тис. грн.,ДЮЦ «Вись»-3,0 тис.грн.

Для виконання заходів забезпечення пожежної безпеки на 2020 рік 
заплановано 202,0 тис. грн. Станом на 01.10. використано 161 ,0 тис. грн.

Для покращення матеріально- технічної бази закладів освіти було придбано 
меблів на суму -  121,2 тис. грн. та матеріали та обладнання на суму -  289,4 
тис.грн., придбано танцювальні та новорічні костюми -22,0 тис. грн., придбано 
засобів особистого захисту - 61,0 тис. грн.

Відділом культури та туризму на 01.10.2020 року організовано та проведено
23 масових заходи міського рівня, в яких взяли участь 7070 глядачів. На 
проведення заходів витрачено 151,3 грн. Відділом культури та туризму 
організовувались та проводились слідуючі масові заходи:
- Новорічні віншування жителів громади та інші.
- Фольклорне свято Масляної.
- Урочистості та святковий концерт до Міжнародного жіночого дня 8-е 

Березня;
- Церемонія нагородження «Молода людина року -  2020»;
- 5-та річниця молодіжного театру малих форм «РеБпект»;
- День міста;
- Участь у «АгроЕкспо -  2020» та інші.

Організовано та проведено сільськими закладами культури заходи до 
державних свят, тематичні години, дні сіл громади - 38, в яких взяли участь 
777 глядачів.

Заклади культури Маловисківської об’єднаної територіальної громади 
поповнювали матеріально -  технічну базу
- дитяча школа мистецтв ( поточний ремонт) -  7,0 грн. ,ремонт електромережі -  

Вишневський сільський клуб -  8,5 грн., Краснопільський сільський клуб -  8,0 
грн.;

- ремонт системи водяного опалення у Олександрівському сільському будинку 
культури -  7,0 грн.

Придбано протягом дев’яти місяців 2020 року на загальну суму 203,2 грн.:
- сценічні костюми -  62,0 грн..;
- музична апаратура -  26,2 грн.;
- намет туристичний -  1,8 грн..;
- банер -  25,0 грн.;
- сценічне взуття чоловіче та жіноче - 36,2 грн.;
- електричне устаткування -  19,0 грн.;
- одяг сцени для Вишневського сільського клубу- 1,7 грн.;
- канцелярські та господарчі товари -  31,1 грн.
На протипожежні заходи витрачено 10,8 грн.

Основні завдання сільських бібліотек -  виконання просвітницької функції, 
будучи інформаційно -  дозвіллєвим центром сільської громади. Загальна 
кількість користувачів сільських бібліотек громади - 875 осіб. За 2020 року -



826. Загальне відвідування користувачами бібліотек громади за 9 місяців 2020 року 
- 3086. Бібліотечний фонд складає 33529 примірників книг на суму 224,0 грн, що 
дає змогу популяризувати і розкривати через книгу історичну та культурну 
спадщини українського народу. Пріоритетним напрямком вважається робота з 
дітьми та молоддю. Поповнились фонди сільських бібліотек протягом дев’яти 
місяців 2020 року на 373 примірники книг на суму 45,8 грн. Списання 
книжкового фонду не відбувалось.
Кількість виданих книг за 9 місяців 2020 року - 10790.
Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до 
фактичного показника попереднього періоду - 39 %.
Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до 
фактичного показника попереднього періоду -  61,6 % .

У підпорядкування відділу культури та туризму Маловисківської ОТГ є 5 
сільських клубних закладів : Олександрівський сільський будинок культури, 
Паліївський сільський будинок культури, Первомайський сільський будинок 
культури, Вишневський сільський клуб, Краснопільський сільський 
клуб .В сільських клубних закладах функціонує 19 клубних формувань, з них З 
любительські об’єднання, , в яких задіяно 121учасник.
При відділі культури та туризму функціонує 2 колективи : молодіжний театр 
малих форм «Респект», вокальний колектив «Співучі серця».
Протягом 9 місяців 2020 року закладами культури проведено 38 культурно- 
масових заходів, обслуговано 777 чоловік. Заходи спрямовані на утвердження 
патріотизму, духовності і моральності, формування національної свідомості 
населення шляхом відзначення державних свят, знаменних та пам’ятних дат з 
історії України .
Маловисківська дитяча школа мистецтв - це спеціалізований мистецький 
навчальний заклад, заснований в 1967 році як музична школа. В 1990 році 
реорганізована в дитячу школу мистецтв.З 2016 року заклад підпорядковано 
Маловисківській міській раді. Школа являється методичним центром в регіоні. 
Школа має три відділи: фортепіанний, народних інструментів та мистецько- 
теоретичний.В школі працює 18 викладачів (з них один -сумісник).
Діти навчаються в класах фортепіано, синтезатора, баяна, акордеона, гітари, 
духових, ударних інструментів, сольного співу, хореографії, театрального та 
образотворчого мистецтва.
Учнівський контингент у 2020-2021 навчальному році -235.
Кількість учнів пільгових категорій складає 68 чол.,з них: 
на 100% звільнені від оплати 59 учні,
9 учнів платять по 50%.
Кількість учнів на одну педагогічну ставку - 9 чоловік (18 годин).
Кількість діто -  днів -  32900.
Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у дитячій школі мистецтв 
складають 13868 грн.

Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у ДГЇГМ у 
плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду не 
збільшилась.



Відсоток обсягу плати за навчання у ДШМ в загальному обсязі видатків ДШМ -
14,6 . Придбано комп’ютерну техніку та музичні інструменти на суму 37,0 тис.грн.

II. Мета та завдання програми
Метою розробки Програми є забезпечення активізації економічної діяльності, 

сприяння вирішенню гострих соціальних проблем населення громади за рахунок 
пожвавлення інвестиційної діяльності, розвитку малого та середнього бізнесу, 
спрямування зусиль на розв’язання існуючих проблемних питань у розвитку різних 
галузей та сфер діяльності, ефективного використання внутрішніх і зовнішніх 
можливостей громади .

Основними пріоритетними завданнями Програми на 2021 рік є:
• утворення нових видів господарської діяльності з метою забезпечення 

зайнятості працездатного населення міста;
• створення позитивно інвестиційного клімату;
• енергозбереження і енергетичні ресурси;
• забезпечення населення міста якісною питною водою, проведення 

будівництва, реконструкції та модернізації систем водопостачання та 
водовідведення;

• забезпечення належного санітарного стану та благоустрою міста, освітлення, 
озеленення території, утримання вулично-дорожньої мережі в належному 
стані, ремонт існуючих та будівництво нових доріг та тротуарів;

• реконструкція існуючих фізично зношених об’єктів з продовженням їх 
ресурсу, впровадження заходів по підвищенню економічних і екологічних 
показників об’єктів житлової сфери;

• поліпшення матеріально-технічного, науково-методичного забезпечення 
дошкільних навчальних закладів;

• розвиток та вдосконалення торгівельної мережі;
• поліпшення та капітальний ремонт матеріально-технічної бази закладів 

освіти,культури та спорту;
• покращення екологічного стану навколишнього природного середовища, 

зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища на 
здоров’я населення;

• врегулювання земельних відносин на території міської ради;
• сприяння реалізації проектів за пріоритетними напрямками інноваційної 

діяльності, запозичення досвіду розбудови громади міста завдяки участі у 
міжнародних програмах та розбудові зв’язків з містами-побратимами, 
членство в Асоціації міст України.

Досягнення запланованих завдань передбачається здійснювати шляхом 
виконання місцевих програм, розробка, затвердження та внесення змін до яких 
проводитиметься виключно з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України, 
чинних законодавчих і нормативно-правових актів.



III. Пріоритетні напрямки розвитку у 2021 році
І.Економічний розвиток

3.1.1. Формування конкурентного середовища громади 
Основні завдання та заходи :
сприяння ефективному розвитку конкурентних відносин, 
конкурентоспроможності суб'єктів господарювання громади ; 
здійснення контролю за дотриманням суб'єктами господарювання та

місцевими органами виконавчої влади законодавства про захист економічної 
конкуренції;
використання системи електронних закупівель "PROZORO" під час 
здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти; 
забезпечення надання державної допомоги суб'єктам господарювання 
виключно з дотриманням вимог Закону України "Про державну допомогу 
суб'єктам господарювання" та нормативно-правових актів, які видані відповідно 
до Закону.
Очікувані результати:

підвищення економічної активності суб'єктів підприємницької діяльності 
задля забезпечення економічного зростання,

відсутність будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив 
на конкуренцію.

3.1.2 Розвиток підприємництва 
Основні завдання та заходи:

забезпечення конструктивного діалогу між бізнесом і владою; 
залучення представників підприємницьких структур, громадських 
організацій підприємців до обговорення чинних та проектів нормативно 
правових актів (регуляторних актів) у сфері господарської діяльності; 
стимулювання розвитку підприємницької діяльності шляхом надання 
фінансово-кредитної підтримки суб'єктам підприємництва через Регіональний 
фонд підтримки підприємництва в області; сприяння розвитку самозайнятості та 
підприємницької ініціативи серед населення;
підвищення поінформованості суб'єктами малого і середнього підприємництва про 
можливості участі у державних програмах "Доступні кредити "5-7-9", програми 
Європейського Союзу "Horizon Europe" реалізація заходів регіональної програми 
розвитку малого і середнього підприємництва у Кіровоградській області ; 
проведення тренінгів, які спрямовані на підвищення спроможності бізнесу 
виходити на нові ринки; розробка Програми розвитку малого та середнього 
підприємництва у Маловисківській ОТГ на 2021 -2023 роки.
Очікувані результати :
створення сприятливих умов для започаткування нових та розвитку існуючих 
малих та середніх підприємств -  місцевих товаровиробників;



створення нових робочих місць; розширення фінансово-кредитної та 
інформаційно-консультативної підтримки суб'єктів малого та середнього 
підприємництва.

3.1.3 Інвестиційна діяльність

Основні завдання та заходи :
промоція інвестиційних можливостей громади ;
презентація економічного та інвестиційного потенціалу громади на всеукраїнських 
виставках, ярмарках, форумах;
актуалізація бази інвестиційних пропозицій (вільні земельні ділянки типу greenfield 
та виробничі приміщення типу brownfield) та їх промоція;
надання інформаційних та промо-матеріалів, буклетів із висвітлення інвестиційної 
привабливості Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади; 
організація та проведення навчань для бізнесу щодо підготовки інвестиційних 
проектів та пошуку інвестора;
залучення коштів ДФРР на реалізацію проектів регіонального розвитку громади 
(на умовах співфінансування) для покращення інвестиційної привабливості 
територій;
залучення фінансових ресурсів місцевих бюджетів для забезпечення 
співфінансування проектів, що реалізовуватимуться за рахунок коштів ДФРР та 
інших не заборонених законодавством джерел.
Очікувані результати :
Оновлення інвестиційного паспорту, оновлення інформації про інвестиційні 
пропозиції громади презентації інвестиційного потенціалу міста; проведення 
зустрічей з діючими та потенційними інвесторами щодо питань розвитку їх 
бізнесу, впровадження інвестиційних проектів.

3.1.4.Культура та туризм 
Основні завдання та заходи :
збереження місцевих традицій, розвиток української культури; збереження 
мережі закладів культури, мистецтва, об’єктів культурної спадщини; 
забезпечення доступу громадян до надбань національної та світової культури, 
створення умов для їх активної участі в художній творчості; збереження 
функціонування творчих колективів, покращення стану та інфраструктури 
рекреаційних зон; розвиток туристичних об’єктів, туристична промоція громади; 
проведення на сучасному інформаційному рівні паспортизації об’єктів культурної 
спадщини ; проведення культурно- мистецьких заходів , свят та фестивалів. 
Забезпечення сільських бібліотек науково-популярними виданнями , кращих 

зразків класичної та сучасної української і світової літератури, придбання видань 
історико-краєзнавчого характеру; розбудова та облаштування туристичної 
інфраструктури на туристичних об’єктах громади ; проведення презентацій 
туристичного потенціалу м. Мала Виска та сільських територій; участь делегацій 
громади в спеціалізованих виставках та презентаціях; підтримка та сприяння в 
проведенні фестивалів у громаді; виготовлення та придбання сувенірної продукції 
і презентаційних матеріалів про туристичний потенціал громади; здійснення



промоції: туристичних маршрутів; туристичних та культурних об’єктів міста. 
Очікувані результати :
збереження історико-культурних цінностей; задоволення в повному обсязі 
культурних потреб населення громади ; створення облікової документації на 
об’єкти культурної спадщини; задоволення в повному обсязі культурних потреб 
населення міста; організація та проведення свят та фестивалів ; випуск 
промоційних та інформаційних матеріалів про туристичні об’єкти міста; участь 
у регіональних туристичних форумах та фестивалях .

3.1.5.Транспортна інфраструктура 
Основні завдання та заходи :
збереження існуючої мережі доріг комунальної власності у Маловисківській 
громаді, розбудова і модернізація транспортної інфраструктури та забезпечення 
безпечних умов руху та підвищення комфортності; облаштування, будівництво та 
реконструкція зупинок громадського транспорту; утримання , капітальний та 
поточний ремонт доріг комунальної власності; виконання комплексу заходів з 
встановлення та заміни дорожніх знаків, улаштування дорожньої розмітки, ремонт 
дорожнього огородження.
Очікувані результати :
забезпечення та створення належних умов щодо безпеки дорожнього руху; 
забезпечення доступності осіб з обмеженими можливостями до транспорту та 
транспортної інфраструктури міста; поліпшення та збереження існуючої мережі 
доріг комунальної власності у громаді, своєчасне виконання робіт з ремонту і 
експлуатаційного утримання;
проведення поточного ямкового ремонту доріг, проведення грейдерування та 
підсипка - вулиць і доріг громади.

3.1.6 .Житлово-комунальне господарство
Основні завдання та заходи :

забезпечення населення та господарського комплексу міста якісними 
послугами підприємств житлово-комунального господарства; ефективне 
використання енергоносіїв та інших ресурсів, зниження енергоємності 
виробництва; забезпечення ефективного функціонування всіх об’єктів житлово - 
комунального господарства міста, підприємств і організацій різних форм власності; 
залучення інвестицій в галузь житлово-комунального господарства; проведення 
модернізації та технічного переоснащення підприємств житлово-комунального 
господарства; забезпечення прозорості у прийнятті рішень щодо реформування 
житлово- комунального господарства, розвитку комунальних послуг та 
встановлення тарифів на них; удосконалення наданих комунальних послуг; 
підвищення ефективності використання енергоносіїв та інших ресурсів, 
зниження енергоємності виробництва;
реалізація проектів у сфері благоустрою та комунального 
обслуговування; зміцнення матеріально - технічної бази 
комунальних підприємств, реалізація проектів у сфері
водопостачання та водовідведення; 
рекультивація полігону твердих побутових відходів; 
будівництво та реконструкція нічного вуличного



освітлення ,благоустрій та озеленення території 
громади.

3.1.7 Бюджетна політика 

Основні завдання та заходи :
Впровадження програмно- цільового методу в бюджетному процесі та 

тендерно-орієнтовного бюджетування враховуючи при формуванні бюджету 
потреби дітей, чоловіків та жінок і осіб з інвалідністю;

забезпечення стабільного наповнення міського бюджету;
збалансування місцевого бюджету з метою забезпечення своєчасного 

фінансування заробітної плати та інших соціальних виплат населенню;
соціальна підтримка малозахищених верств населення, забезпечення 

соціально-орієнтованого розподілу фінансових ресурсів бюджету.

підвищення рівня взаємодії органу місцевого самоврядування з органами 
фіскальної служби щодо протидії мінімізації сплати податків, посилення 
контролю за повнотою сплати податків, зборів та платежів до бюджету; 
забезпечення своєчасної та повної виплати заробітної плати працівникам 
бюджетної сфери з урахуванням державних і галузевих норм та гарантій, 
проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами енергоносії та 
комунальні послуги;

надання з міського бюджету матеріальної допомоги громадянам, які 
потрапили у скрутне матеріальне становище, особам, котрі мають особливі заслуги 
перед Україною, приймали участь в антитерористичній операції в східних регіонах 
України, тощо;

проведення заходів по відзначенню загальнодержавних свят, пам’ятних дат 
та інших заходів, святкування яких не суперечить нормам чинного законодавства, 
із забезпеченням належних матеріальних та фінансових умов для цього (в т.ч. і 
шляхом залучення коштів міського бюджету);

надання з міського бюджету іншим бюджетам міжбюджетних трансфертів на 
соціальний захист населення, виконання обласних програм в галузі освіти, охорони 
здоров’я, фізичної культури та спорту, інших програм, поліпшення матеріально- 
технічної бази бюджетних установ, соціально-економічний розвиток регіонів та 
інші цілі;

розвиток на місцевому рівні інвестиційних проектів, здійснення будівництва, 
реконструкції, ремонту установ і закладів соціально-культурної сфери, що 
належать до комунальної власності;

фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання 
автомобільних доріг, що знаходяться у комунальної власності у населених пунктах 
громади;

фінансова підтримка коштами міського бюджету міських програм, 
спрямованих на соціально-економічний розвиток міста, тощо;

залучення коштів місцевих бюджетів для забезпечення реалізації проектів та 
програм міського значення;

підвищення рівня надання адміністративних послуг, виконання службових 
обов’язків працівниками Маловисківської міської об’єднаної територіальної



громади та її структурних підрозділів шляхом фінансового забезпечення своєчасної 
виплати їм заробітної плати згідно законодавства, поліпшення матеріально- 
технічного забезпечення, проведення розрахунків за комунальні послуги та 
енергоносії, послуги транспортного обслуговування, утримання орендованих 
приміщень та прибудинкової території, проведення інших поточних та капітальних 
видатків через надання субвенцій з обласного бюджету міському бюджету на 
виконання програм соціально- економічного та культурного розвитку регіонів.

Очікувані результати :
збільшення надходжень податків, зборів та інших обов’язкових платежів до 

міського бюджету ;
збільшення видатків місцевих бюджетів (у співставних обсягах);

недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати працівникам 
бюджетних установ та оплати за енергоносії.

Гуманітарний розвиток 
3.2.1.Освіта

Основні завдання та заходи :
створення умов для діяльності закладів дошкільної та загальної середньої 

освіти;
створення належних умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими 

фізичними можливостями до навчальних закладів;
забезпечення закладів з інклюзивним навчанням корекційним обладнанням 

та меблями для ресурсних кімнат;
підвезення учнів до закладів загальної середньої освіти;
здійснення виплат згідно міських програм по підтримці обдарованих учнів;

створення умов для діяльності закладів позашкільної освіти, зокрема, 
збереження та розвиток мережі закладів позашкільної освіти, гуртків; 
організація безкоштовного харчування учнів 1-4 класів, категорійних дітей у 

закладах дошкільної та загальної середньої освіти;
забезпечення організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей 

пільгових категорій, що потребують особливої соціальної уваги і підтримки;
організація та проведення тренінгів/інформаційних занять для учнівської 

молоді, щодо формування відповідального способу життя, свідомого ставлення до 
збереження здоров’я та формування толерантного ставлення до людей з різними 
видами захворювань, профілактики безпечної сексуальної поведінки, профілактика 
захворювань на ВІЛ та туберкульоз;
впровадження навчальних програм для молоді щодо тендерного виховання та 
особистості в реалізації ідеалів та цінностей тендерної демократії в Україні та 
усуненню дискримінації, захисту прав жінок;

проведення інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на 
запобігання та розв’язання проблеми насильства та булінгу у дитячому середовищі; 

національно-патріотичне виховання учнівської молоді; 
створення безпечного середовища в школах шляхом виконання заходів щодо 

належного технічного стану протипожежної безпеки та цивільного захисту; 
організація медичних оглядів учасників освітнього процесу;



оновлення закладів освіти сучасними технічними засобами навчання, в тому числі 
комп’ютерною технікою;
впровадження енергозберігаючих технологій в навчальних закладах; капітальні 
ремонти покрівель, приміщень, харчоблоків, спортивних майданчиків, туалетних 
кімнат, заміна віконних та дверних блоків у закладах дошкільної, загальної 
середньої та позашкільної освіти;
підготовка педагогічних кадрів, підвищення професійної компетентності вчителів в 
умовах інтегрованого або інклюзивного навчання.
Очікувані результати :
формування всебічно розвинених громадян суспільства; 
охоплення різними формами дошкільної освіти дітей віком від 3 до 6 (7)років; 
стовідсоткове охоплення дітей повною загальною середньою освітою; осучаснення 
предметних кабінетів;
стовідсоткове оновлення комп’ютерної техніки навчальних закладів і підключення 
їх до мережі швидкісного Інтернету;
поетапне виконання заходів, які будуть забезпечувати належне виконання вимог 
Управління Держпраці, Управління Держпродспоживслужби, Управління ДСНС 
України;
виконання заходів програми соціально-економічного розвитку у 2021 році.

3.2.2 Фізична культура та спорт

забезпечення підготовки та проведення заходів з фізичної культури і спорту 
серед учасників бойових дій та їх участі у спортивних заходах міського, обласного 
та всеукраїнського рівня;

забезпечення умов розвитку олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських 
та неолімпійських видів спорту, збереження та розвиток матеріально-технічної 
бази;

сприяння всебічному гармонійному розвитку, відмова від шкідливих звичок, 
покращення розумової і фізичної працездатності населення області.

Основні завдання та заходи :
виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2021 - 2023

роки;
створення умов для фізичного виховання і спорту в усіх типах навчальних 

закладів, за місцем роботи, проживання та місцях масового відпочинку населення
проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів; 

залучення підростаючого покоління до регулярних занять фізичною культурою; 
продовження реконструкції, модернізації та будівництва спортивних споруд та 
майданчиків;

забезпечення надання якісних фізкультурно-спортивних послуг спортивними 
секціями , які функціонуватимуть відповідно до встановлених стандартів; 
підвищення ефективності фізичного виховання та масового спорту у формуванні 

здорового способу життя населення громади;
забезпечення об’єднання зусиль щодо розвитку фізичної культури і спорту в 

місті, громадських організацій, фізичних осіб, широких верств населення.



Очікувані результати :
зміцнення здоров’я та покращення фізичного стану жителів громади, 

особливо підростаючого покоління;
залучення більшої кількості дітей до занять спортом; 
підвищення результативності виступу спортсменів на змаганнях 

всеукраїнського та міжнародного рівнів;
покращення матеріально-технічної бази спортивних секцій ; 
створення сприятливих умов в організації якісного, змістовного дозвілля 

жителів громади .
3.2.3 Сімейна та молодіжна 

політика
Основні завдання та заходи:
забезпечення безкоштовним оздоровленням статусних 
дітей;
соціально-правовий захист осіб з числа дітей-сиріт та 
дітей,позбавлених батьківського піклування;
розвиток молодіжної політики, популяризація здорового способу життя та 
профілактика негативних явищ;
розвиток молодіжних громадських організацій, співпраця з ними в напрямку 
реалізації загальнодержавних програм з питань молоді;
надання якісних оздоровчих послуг в дитячих закладах оздоровлення та 
відпочинку;
пропаганда сімейних цінностей і посилення підтримки сімей, насамперед з дітьми, 
виховання відповідального ставлення до батьківства і запобігання соціальному 
сирітству;
соціальна підтримка сімей та дітей, профілактика соціального сирітства дітей; 
залучення молоді до написання грантів;
підтримка та реалізація соціальних проектів молодіжних лідерів;

- проведення фестивалів, конкурсів, спрямованих на популяризацію здорового 
способу життя;
проведення військово-патріотичних змін для дітей і молоді на базі дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку;
розвиток послуги патронату над дитиною в області (поширення інформації про 
послугу серед цільових груп населення, проведення навчання для кандидатів у 
патронатні вихователі та їх помічників, навчання міждисциплінарних команд); 
продовження роботи, спрямованої на збільшення кількості прийомних сімей, 
дитячих будинків сімейного типу з метою максимального охоплення сімейними 
формами виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування; 
проведення просвітницької та роз’яснювальної роботи щодо попередження 
насильства в сім’ї; здійснення заходів спрямованих на пропагування сімейних 
цінностей;
підтримка діяльності громадських та інших організацій, діяльність яких 
спрямована на поліпшення становища сімей;
виконання загальнодержавних програм з питань забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок та чоловіків;
вжиття заходів, спрямованих на формування тендерної культури населення;



співпраця з міжнародними агенціями, які підтримують ініціативи у напрямку 
тендерних перетворень.
Очікувані результати :
збільшення кількості активної молоді, залученої до проведення молодіжних заходів 
в місті;
збільшення кількості дітей та молоді, які охоплені національно- патріотичним 
вихованням;
збільшення кількості патронатних сімей;
розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування.

3.2.4.Соціальний захист населення 

Основні завдання та заходи :
збільшення рівня соціальної підтримки найбільш вразливих верств населення

?

вирішення питань соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів та осіб, 
постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

вирішення нагальних питань соціального захисту і реабілітації учасників 
антитерористичної операції, членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час 
проведення АТО, підтримання їх належного морально-психологічного стану;

поліпшення ефективності взаємодії місцевих органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування з регіональними громадськими організаціями та 
іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО та членів їх родин;

впровадження дієвого механізму надання субсидій та пільг населенню на 
оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі;

реалізація заходів міських програм у галузі соціального захисту на 2021 -2023 
роки н;

забезпечення правового, соціального, медичного, побутового напрямків 
захисту осіб з інвалідністю, ветеранів та осіб, постраждалих від наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС;

забезпечення правового, соціального, медичного, побутового напрямків 
захисту учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та сімей, члени яких 
загинули під час проведення АТО;

надання якісних послуг щодо отримання пільг, субсидій та допомог. 
Очікувані результати :

забезпечення ефективності дії системи соціального захисту населення в ОТГ; 
збереження здоров’я осіб з інвалідністю, ветеранів та осіб, постраждалих 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, своєчасне та повноцінне їх лікування, 
соціальний, матеріальний захист тощо;

забезпечення всебічної підтримки з боку держави і суспільства учасників 
антитерористичної операції, членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час 
проведення АТО, гідне вшанування пам’яті полеглих за Батьківщину;

прийом та обробка документів для вчасного отримання пільг, субсидій та 
допомог ;

удосконалення технології індивідуально-масового електронного
інформування громадян з питань соціального захисту населення.



3.2.5 Цивільний захист населення 
Основні заходи та завдання:

забезпечення підвищення рівня захисту населення і території від 
надзвичайних ситуацій;

здійснення комплексу організаційних і практичних заходів щодо 
запобіганню виникненню пожеж протягом протипожежного періоду та нещасних 
випадків з людьми на водних об’єктах;

проведення інвентаризації захисних споруд (протягом року).
Очікувані результати :

Забезпечити здійснення допомоги населенню в разі надзвичайної ситуації; 
оснащення сучасним обладнанням та обмундируванням підрозділу 

цивільного захисту;
збереження здоров’я та життя населенню міста; 

покращення стану техногенної та пожежної безпеки на території міста; зменшення 
ризику виникнення аварій та надзвичайних ситуацій техногенного характеру.

3.2.6. Охорона навколишнього природного середовища 
Основні завдання та заходи :

збереження біологічного та ландшафтного різноманіття;
вирішення питання поводження з твердими побутовими відходами в місті та
сільських населених пунктах;

поліпшення екологічного стану р. Вись , атмосферного повітря; 
підвищення рівня екологічної культури населення; 
встановлення меж існуючих об’єктів природно-заповідного фонду; 

придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, 
транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових 
відходів;

запровадження системи роздільного збирання твердих побутових відходів з 
метою використання відходів у якості вторинної сировини (придбання контейнерів 
для роздільного збору твердих побутових відходів;

реконструкція існуючих очисних споруд для очищення стічних вод та 
каналізаційних систем;
залучення громадськості до участі у формуванні та реалізації державної політики, 
прийнятті рішень з питань, що стосуються довкілля, шляхом проведення 
консультацій, семінарів, круглих столів, громадських слухань, тощо; 
забезпечення доступу громадських організацій та окремих громадян до екологічної 
інформації, залучення громадськості до процесу екологічної освіти, екологічної 
просвіти та виховання.

Очікувані результати :
формування екомережі, збереження біо- та ландшафтного різноманіття, 

забезпечення цілісності територій та об’єктів природно-заповідного фонду та 
запобігання незаконному їх заволодінню;

зменшення обсягів захоронення побутових відходів та навантаження на 
полігони твердих побутових відходів, зростання в області частки заготівлі, 
утилізації та використання відходів як вторинної сировини;

зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин до водних об’єктів 
області та поліпшення екологічного стану водних об’єктів;



відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 
санітарного стану водних об’єктів;

зменшення забруднення атмосферного повітря;
участь громадськості у процесі прийняття рішень з питань, що стосуються 

довкілля, різноманітних природоохоронних акціях.

3.2.7. Розвиток громадянського суспільства 
Основні завдання та заходи:

сприяння проведенню навчання для представників інститутів
громадянського суспільства щодо підготовки конкурсних пропозицій (програм 
(проектів, заходів) для участі у конкурсах на отримання фінансової підтримки з 
різних джерел не заборонених законодавством ;
проведення конкурсу міні-проектів розвитку «Майбутнє громади в наших руках»;

проведення публічних консультацій із громадськістю, залучення
громадськості до вирішення завдань регіонального розвитку, місцевих проблем та 
підготовки проектів актів, що мають важливе суспільне значення;

сприяння проведенню, зокрема через інфраструктуру підтримки малого і 
середнього підприємництва, навчальних курсів, тренінгів та інформаційної 
кампанії з питань розвитку соціального підприємництва із залученням інститутів 
громадянського суспільства;

сприяння збереженню і розвитку самобутності етнічних спільнот громади, 
формуванню міжнаціональної толерантності та єдності суспільства;

сприяння проведенню благодійними організаціями (у разі їх звернення) 
інформаційної та роз’яснювальної роботи серед населення; висвітлення в засобах 
масової інформації матеріалів із питань розвитку громадянського суспільства; 

Очікувані результати^
налагодження ефективної взаємодії громадськості з органами державної 

влади, органами місцевого самоврядування на засадах партнерства;
підвищення ефективності та прозорості використання бюджетних коштів у 

сфері фінансування неурядових організацій громадянського суспільства;
забезпечення додаткових можливостей для реалізації та захисту прав і 

свобод людини і громадянина;
підвищення громадянської компетентності, забезпечення відкритості з 

боку органів влади, вчасне інформування про підготовку проектів рішень.

ІУФінансуванни Програми

Виконання Програми планується здійснювати за рахунок коштів місцевого, 
обласного, державного бюджетів у межах бюджетних призначень на відповідний 
рік, а також за рахунок Державного Фонду регіонального розвитку, субвенцій з 
державного, обласного та районного бюджетів, за рахунок коштів інвесторів, які 
залучаються до реалізації конкретних інвестиційних проектів та виконання 
програм, міжнародних фінансових організацій, інших джерел, не заборонених 
чинним законодавством.

Обсяг фінансування заходів, спрямованих на виконання Програми планується 
за відповідними програмами у межах наявного фінансового ресурсу.



V. Строки та етапи виконання програми соціально -  економічного розвитку

Звіт про виконання Програми проводиться за підсумками півріччя та року. 
Звіт про виконання Програми заслуховується на сесії Маловисківської міської 
об’єднаної територіальної громади та оприлюднюється на офіційному сайті 
Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади .

Контроль за реалізацію Програми покладається на Маловисківську міську 
об’єднану територіальну громаду . Для проведення звіту про виконання програми 
застосовуються показники соціально-економічного розвитку на підставі даних 
територіальних підрозділів центральних органів влади.



Додаток №1 до рішення сесії міської ради

Перелік показників оцінки Маловисківської міської ради

соціально-економічного розвитку Маловисківської 
об’єднаної територіальної громади на 2021 рік

Найменування показника Одиниця
виміру

Значення 
показника 
у 2019 році 

(факт)

Очікуване 
значення 

показника у 
2020 році

Прогноз 
2021 рік

І Демографічна ситуація
1 . Чисельність постійного 

населення
осіб 13354 13168 15446

2. Чисельність постійного 
населення віком 16-59 років

осіб 7424 7106 8788

3. Кількість дітей віком до 16 
років

осіб 2060 2195 2410

4. Демографічне навантаження на 
1000 осіб працездатного віку

% 55,6 54,0 56,9

5. Природний приріст
(скорочення)
населення

осіб -286 -186 -190

6. Кількість зайнятого 
(працюючого) населення

осіб 5407 5429 6293

7. Внутрішня міграція населення в 
межах населених пунктів 
об’єднаної територіальної 
громади

осіб 200 200 195

8. Чисельність осіб з інвалідністю,
з них:

осіб 129 130 140

діти віком до 18 років 69 69 69
9. Контингент, який потребує 

соціальної підтримки
осіб 4883 5115 5915

10. Кількість зареєстрованих 
внутрішньо переміщених осіб

осіб 89 89 100

П Економічна ефективність
11. Обсяг капітальних інвестицій 

на 1 особу
грн. 983 983 1005

12. Кількість підприємств малого 
та середнього бізнесу на 1000 
осіб наявного населення

одиниць 2,7 2,7 2,8

13.
Кількість кооперативів на 1000 
осіб наявного населення

одиниць 0 0 0

14. Загальна протяжність 
автошляхів з твердим 
покриттям

км 109,9 109,9 157,1

15. Кількість проектів 
регіонального розвитку, що 
реалізуються на території 
об’єднаної громади у тому 
числі за рахунок:

одиниць 5 2 2

коштів державного фонду 
регіонального розвитку

одиниць 0 0 0

коштів субвенцій з державного 
бюджету місцевим бюджетам 
на формування інфраструктури 
об’єднаних територіальних 
громад

одиниць 2 0 0

інших джерел одиниць 3 2 2



ш Фінансова самодостатність
16. Доходи бюджету об’єднаної 

територіальної громади (без 
трансфертів) на 1 особу

грн. 4442 4332 4161

17. Капітальні видатки бюджету 
об’єднаної територіальної 
громади (без трансфертів) на 1 
особу

грн. 491 380 173

18. Рівень дотаційності бюджетів 
(частка базової дотації в 
доходах загального фонду 
бюджету об’єднаної 
територіальної громади (без 
урахування субвенцій)

% 0,9 1,0 2,8

19. Частка видатків бюджету 
розвитку в загальному обсязі 
видатків об’єднаної 
територіальної громади (без 
урахування власних 
надходжень бюджетних 
установ)

% 7,8 7,8 2,7

20. Обсяг надходжень до бюджету 
об’єднаної територіальної 
громади від сплати податку на 
доходи фізичних осіб на 1 особу

грн. 2391 2291 2334

21. Обсяг надходжень до бюджету 
об’єднаної територіальної 
громади від плати за землю на 1 
особу

грн. 765 764 713

22. Обсяг надходжень до бюджету 
об’єднаної територіальної 
громади від сплати єдиного 
податку на 1 особу

грн. 674 665 595

23. Обсяг надходжень до бюджету 
об’єднаної територіальної 
громади від сплати акцизного

грн. 433 432 399

24. Обсяг надходжень до бюджету 
об’єднаної територіальної 
громади від сплати податку на 
нерухоме майно на 1 особу

грн. 35 35 32

IV
Якість та доступність 

публічних послуг
25. Частка домогосподарств, що • 

мають доступ до фіксованої 
широкосмугової мережі

% 41,5 41,5 43,5

26. Середня наповнюваність групи 
дошкільного навчального 
закладу об’єднаної

осіб 23 23 23

27.
Частка дітей дошкільного віку 
охоплена дошкільними 
навчальними закладами, у 
загальній кількості дітей 
дошкільного віку

% 92 92 93

28. Середня наповнюваність класів 
загальноосвітньої школи 
об’єднаної територіальної

осіб 19,2 19,2 18,9



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

% 100 100 100

ЗО. Частка дітей, охоплених 
позашкільною освітою, у 
загальній кількості дітей 
шкільного віку

% 40,4 39,1 42,0

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

% 25 25 25

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

% 12,1 12,11 14

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

% 23 23 27

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

осіб 957 957 959

V Створення комфортних умов 
для життя

35. Частка домогосподарств, 
забезпечених централізованим 
водопостачанням, у загальній 
кількості домогосподарств 
об’єднаної територіальної 
громади

% 54,3 54,3 57

36. Частка домогосподарств, 
забезпечених централізованим 
водовідведенням, у загальній 
кількості домогосподарств 
об’єднаної територіальної 
громади

% 13,2 13,2 17

37. Частка домогосподарств, які 
уклали кредитні договори в 
рамках механізмів підтримки 
заходів з енергоефективності в 
житловому секторі за рахунок 
коштів державного бюджету (у

% 0,6 0,6 0,6



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

% 10 10 12

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

2,6 2,6 2,6

40 Кількість фізичних осіб 
підприємців на 1000 населення

% 37,8 37,8 39,7

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

одиниць 0,01 0,01 0,01

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

одиниць 1 1 1



Маловисківській міській раді на 2020 -  2021 
роки

Програми розвитку донорства крові та її 
компонентів у Маловисківській міській ОТГ 
на 2020 -  2021 роки

Схвалена Рішенням 64 
сесії міської ради VII 
скликання № 2120 
від 27 лютого 2020 року

Виконавчий комітет 
Маловисківської міської 
ради



Маловисківської міської 
ради

Програма соціального захисту 
малозабезпечених верств населення 
Маловисківської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2020-2022 роки

Схвалена Рішенням 60 
сесії міської ради VII 
скликання № 1866 від 28 
листопада 2019 року

Відділ соціального 
захисту населення, праці 
та охорони здоров’я 
виконавчого комітету 
Маловисківської міської 
ради

Програма відшкодування компенсацій за 
перевезення окремих пільгових категорій 
громадян на приміських та міжміських 
маршрутах загального користування 
автомобільним транспортом на території 
Маловисківської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2020- 2022 роки

Схвалена Рішенням 60 
сесії міської ради VII 
скликання № 1872 від 28 
листопада 2019 року

Відділ соціального 
захисту населення, праці 
та охорони здоров’я 
виконавчого комітету 
Маловисківської міської 
ради

Програма соціального захисту громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи та проживають на території 
Маловискіської міської об’єднаної 
територіальної громади

Схвалена Рішенням 60 
сесії міської ради VII 
скликання № 1867 від 28 
листопада 2019 року

Відділ соціального 
захисту населення, праці 
та охорони здоров’я 
виконавчого комітету 
Маловисківської міської 
ради

Програма фінансування компенсацій 
фізичним особам , які надають соціальні 
послуги та проживають на території 
Маловисківської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2020-2022 роки

Схвалена Рішенням 60 
сесії міської ради VII 
скликання № 1870 від 28 
листопада 2019 року

Відділ соціального 
захисту населення, праці 
та охорони здоров’я 
виконавчого комітету 
Маловисківської міської 
ради

Програма розвитку КП Маловисківський 
центр надання соціальних послуг на 2021
2023 роки

Схвалена Рішенням 72 
сесії міської ради VII 
скликання № 2581 від 22 
жовтня 2020 року

КП «Маловисківський 
центр надання соціальних 
послуг»

Програма оздоровленім і відпочинку дітей 
Маловисківської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2021 - 2023роки

Схвалена Рішенням 72 
сесії міської ради VII 
скликання № 2580 від 22 
жовтня 2020 року

Служба у справах сім’ї та 
дітей виконавчого 
комітету міської ради

«Забезпечення соціальним та впорядкованим 
житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа» на 
території Маловисківської міської об’єднаної 
територіальної громади у період до 2023 
року

Схвалена Рішенням 60 
сесії міської ради VII 
скликання № 1878 від 28 
листопада 2019 року

Служба у справах сім’ї та 
дітей виконавчого 
комітету міської ради

Міська програми «Подолання дитячої 
безпритульності і бездоглядності» на 
території Маловисківської міської об’єднаної 
територіальної громади у період з 2018 по 
2021 роки

Схвалена Рішенням 60 
сесії міської ради VII 
скликання № 1876 від 28 
листопада 2019 року

Служба у справах сім’ї та 
дітей виконавчого 
комітету міської ради

Про внесення змін до Програма 
«Національний план дій щодо реалізації 
Конвенції ООН про права дитини» на період 
до 2021 року на території Маловисківської 
міської об’єднаної територіальної громади

Схвалена Рішенням 60 
сесії міської ради VII 
скликання № 1877 від 28 
листопада 2019 року

Служба у справах сім’ї та 
дітей виконавчого 
комітету міської ради



вимогам

Про затвердження Програми фінансового 
забезпечення представницьких витрат та 
інших заходів, пов’язаних з діяльністю 
Маловисківської міської ради на 2021-2023 
роки

Схвалена Рішенням сесії 
міської ради скликанім № 
від 2020 року

Виконавчий комітет 
Маловисківської міської 
ради

Програма Призовник - 2021 Схвалена Рішенням сесії 
міської ради VII 
скликання № від 
2020року

Виконавчий комітет 
Маловисківської міської 
ради

Програма з підвищення ефективності 
управління активами Маловисківської 
об’єднаної територіальної громади 
на 2020 - 2022 роки

Схвалена Рішенням 62 
сесії міської ради VII 
скликання № 2002 
від 26 грудня 2019 року

Відділ ЖКГ виконавчого 
комітету Маловисківської 
міської ради

Програма розвитку первинної медико- 
санітарної допомоги в Маловисківській 
міській ОТГ на 2020-2022 роки

Схвалена Рішенням 60 
сесії міської ради VII 
скликання№ 1873 
від 28 листопада 2019 

року

ц п м сд

Програма підтримки та розвитку вторинної 
медичної допомоги у Маловисківській 
міській об’єднаній територіальній громаді 
на період 2020 -  2022 років

Схвалена Рішенням 69 
сесії міської ради VII 
скликання № 2380 
від 30 липня 2020 року

Виконавчий комітет 
Маловисківської міської 
ради

Програми цивільного захисту 
Маловисківської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2021 рік

Схвалена Рішенням сесії 
міської ради скликання № 
від року

Виконавчий комітет 
Маловисківської міської 
ради

Програма розвитку фізичної культури і 
спорту Маловисківської міської ради на 2021 
-  2023 роки

Схвалена Рішенням 72 
сесії міської ради VII 
скликання № 2577 
від 22 жовтня 2020 року

Виконавчий комітет 
Маловисківської міської 
ради

Комплексна Програма протидії поширенню 
коронавірусної інфекції СОУШ-19 
на території Маловисківської міської 
об’єднаної територіальної громади

Схвалена Рішенням 70 
сесії міської ради VII 
скликання № 2439 
від 28 серпня 2020 року

Виконавчий комітет 
Маловисківської міської 
ради

Програма антикорупційних заходів у 
Маловисківській міській раді на 2020-2025 
роки

Схвалена Рішенням 67 
сесії міської ради VII 
скликання № 2286 
від 12 червня 2020 року

Виконавчий комітет 
Маловисківської міської 
ради

Програма підтримки системи громадського 
здоров’я у Маловисківській міській ОТГ на 
2020-2021 роки

Схвалена Рішенням 65 
сесії міської ради VII 
скликання № 2173 
від 26 березня 2020 року

Виконавчий комітет 
Маловисківської міської 
ради

Програми забезпечення житлом учасників 
бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок 
війни III групи з числа учасників АТО/ООС, 
які перебувають на квартирному обліку в

Схвалена Рішенням 65 
сесії міської ради VII 
скликання № 2177 
від 26 березня 2020 року

Виконавчий комітет 
Маловисківської міської 
ради



Перелік міських цільових програм, фінансування яких передбачається 
здійснювати у 2021 році за рахунок коштів міського бюджету 

___________________Маловисківської міської ради _______________

Назва програми Дата та номер рішення 
міської ради про 

затвердження 
програми(з урахуванням 

змін)

Головні розробники та 
відповідальні виконавці 

Програм

1 Комплексна Програма розвитку культури, 
краєзнавства та туризму у Маловисківській 
міській об’єднаній територіальній громаді 
на 2021 -2023 роки

Схвалена Рішенням 72 
сесії міської ради VII 
скликання № 2575 від 22 
жовтня 2020 року

Відділ культури і туризму 
виконавчого комітету 
Маловисківської міскої 
ради

2 Програма розвитку комунального 
підприємства Мала Виска МКП на 2021-2023 
роки

Схвалена Рішенням 72 
сесії міської ради VII 
скликання № 2583 від 22 
жовтня 2020 року

КП «Мала Виска МКП»

3 Програма розвитку комунального 
підприємства «Мала Виска Водоканал» на 
2021-2023 роки

схвалена Рішенням 72 
сесії міської ради VII 
скликання № 2582 від 22 
жовтня 2020 року

КП «Мала Виска 
Водоканал»

4 Комплексна
Програма розвитку освіти Маловисківської 
міської ради на 2021-2023 роки

Схвалена Рішенням 72 
сесії міської ради VII 
скликання № 2576 від 22 
жовтня 2020 року

Відділ освіти,молоді та 
спорту виконавчого 
комітету Маловисківської 
міської ради

5 Програма забезпечення участі 
Маловисківської міської ради в Асоціації 
міст України та Асоціації «Сталі та розумні 
міста України» на 2020-2022 роки

Схвалена Рішенням 60 
сесії міської ради VII 
скликання № 1880 від 28 
листопада 2019 року

Сектор соціально- 
економічного розвитку, 
інвестицій та проектної 
діяльності

6 Програма проведення Конкурсу міні- 
проектів розвитку Маловисківської 
об’єднаної територіальної громади (бюджет 
участіі) «Майбутнє громади в наших руках» 
2020-2022 роки.

Схвалена Рішенням 60 
сесії міської ради VII 
скликання № 1879 від 28 
листопада 2019 року

Сектор соціально- 
економічного розвитку, 
інвестицій та проектної 
діяльності

7 Програма зайнятості населення 
Маловисківської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2020-2022 роки

Схвалена Рішенням 60 
сесії міської ради VII 
скликання № 1868 від 28 
листопада 2019 року

Відділ соціального 
захисту населенім, праці 
та охорони здоров’я 
виконавчого комітету 
Маловисківської міської 
ради

8 Програма про надання одноразової 
матеріальної допомоги громадянам 
Маловисківської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2020-2022 роки

Схвалена Рішенням 60 
сесії міської ради VII 
скликання № 1871 від 28 
листопада 2019 року

Відділ соціального 
захисту населення, праці 
та охорони здоров’я 
виконавчого комітету 
Маловисківської міської 
ради

9 Програма забезпечення осіб з інвалідністю, 
дітей з інвалідністю технічними засобами 
для використання в побутових умовах на 
2020-2022 роки

Схвалена Рішенням 60 
сесії міської ради VII 
скликання № 1869 від 28 
листопада 2019 року

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



ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ У 2021 РОЦІ
ТА ПРОГНОЗ НА 2020-2023 РОКИ

№
з/п

Назва заходу (проекту) Термін 
початку 
та закін
чення 
реалізац 
ії
проекту

Загальний 
обсяг 

фінансу
вання 

проекту, 
тис. грн.

Загальний 
обсяг 

фінансу
вання у 
2021р., 
тис.грн.

Джерела фінансування у2021 році, тис грн. Створено 
нових 
робочих 
місць за 
рахунок 
впровад
ження 
інвестицій
ного проекту 
у 2021 році

Прогноз на 2022-2023 
роки

Держав
ний

бюджет

Місце
вий

бюд
жет

Кошти
підпри

ємств

Кошти
МТД

Інші Загальний 
обсяг 
фінансу
вання 
проекту 
2022 рік, 
тис. грн

Загальний 
обсяг 
фінансу
вання 
проекту 
2023 рік, 
тис. грн

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

Розвиток інфраструктури та благоустрою
1

Капітальний ремонт дорожнього 
покриття вул..Центральна м.Мала 
Виска (доріг комунального 
значення) на території 
Маловисківської ОТГ

2021 21213,4 21213,4 19213,4 2000,0

2 Капітальний ремонт дорожнього 
покриття вул. Центральна с. 
Краснопілка Кіровоградської 
області

2021 875,4 875,4 875,4

3 Капітальний ремонт дорожнього 
покриття по вул. Київській м. 
Мала Виска Кіровоградської 
області

2021 110,0 110,0 110,0

4 Капітальний ремонт дорожнього 
покриття по провулку 
Професійному м. Мала Виска 
Кіровоградської області

2021 1462,5 1462,5 1462,5



5
«Удосконаленню послуги 
утримання та ремонт доріг, що 
знаходяться в межах компетенції 
ОТГ в Маловисківській ОТГ» в 
рамках проекту DOBRE;

2021 2047,0 2047,0 2047,0 Два, робочі 
місця

6
Капітальний ремонт автомобільної 
дороги Мала Виска- Паліївка

15 169,9

7 Проведення поточного ремонту 
дорожнього покриття, підсипка, 
грейдерування вулиць та доріг 
м.Мала Виска та сільських 
населених пунктів

2021 4500,0 4500,0 4500,00 4700,0 4900,0

7 Будівництво очисних споруд у м. 
Мала Виска потужністю до 300 м3 
на добу

15 989,2

9 Реконструкція водопровідних 
мереж вулиць міста Мала Виска, 
с. Заповідне(Комсомольське) та 
с.Вишневе (Ульяновка), 
Маловисківського району , 
Кіровоградської області 
(коригування)

2021 16967,3 16967,3 16967,3

10 Придбання спецтехніки 
(сміттєвоза )для КП «Мала Виска 
Водоканал»

2021 1650,0 1650,0 1650,0

11
Оновлення технічної 
бази(придбання фронтального 
погрузчика, придбання грузового 
мотоцикла,придбання втомобіля, 
придбання вантажно- 
пасажирського автобуса)

2021 2250,0 2250,0 2250,0 Три робочі 
місця

12
Встановлення та модернізації 
вуличного освітлення на території 
населених пунктів громади;

2021 1500,0 1500,0 1500,0 1700,0 1900,0



13

«Наш виклик- чиста громада!»

П’ять
робочих

місць

12 000,0

14
Будівництво бювету очищеної 
питної води в м.Мала Виска

1000,0

15 Облаштування(реконструкція) 
зони активних розваг та дитячого 
майданчика на території міського

2021 750,0 750,0 750,0

Освіта
1 Капітальний ремонт будівлі 

Маловисківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 
(утеплення фасадів, покрівлі, 
заміна вікон та дверей) по вул. 
Шкільна, 3 (20 років Жовтня), 3 м 
Мала Виска Кіровоградської 
області

2021
2022

12143,2 12143,2 1092,9 1050,3

2
Капітальний ремонт евакуаційних 
виходів будівлі дошкільного 
навчального закладу 
«Чебурашка», по вул. Шевченка 7- 
б, м. Мала Виска , Кіровоградської 
області

2021 1663,6 1663,6 1663,6

3 Капітальний ремонт даху ЗОШ №4 
І-ІІІ ст вул. Європейська, м.Мала 
Виска Кіровоградської області

2021 2150,8 2150,8 2150,8

4
Встановлення огорожі біля 
Маловисківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3

2021 1250,0 1250,0 1250,0

5
Встановлення частини огорожі 
на території стадіону «Колос»

2021 942,5 942,5 942,5

Культур а
1

Капітальний ремонту частини 
Краснопільського сільського клубу

2021 485,5 485,5 485,5



2
Капітальний ремонт Вишневського 
сільського клубу

2021 1099,8 1099,8 1099,8

3 «Облаштування туристичного 
об’єкту - українського етно -дворику 
у стилі кінця XVIII- початку XIX 
століття»

2021 450,0 450,0 450,0 1

4

« Капітальний ремонт даху будівлі 
колишнього маєтку поміщиків 
Кудашевих з виготовленням 
проектно-кошторисної 
документації»

2021 1850,0 1850,0 1850,0

5
Створення туристично- 
інформаційного центру

1 1000,0

6 Проведення фестивалю- 
фотопленеру, пов’язаного з 
значними історичними постаттями 
та подіями на нашій території

2021 500,0 500,0 500,0

Інші напрями

1 Створення сучасного офісу «Центру 
надання адміністративних послуг в 
ОТГ

2021 1000,0 1000,0 1000,0 5



ЗВІТ

про стратегічну екологічну оцінку

Програми соціально-економічного розвитку 
Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади

на 2021 рік

Мала Виска 
2020 рік

і



ЗМІСТ

стор.

1. Передумова та призначення звіту З

2. Методологія проведення СЕО Програми соціально-економічного розвита
Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік 4 4

3. Зміст та основні цілі Програми соціально-економічного розвитку Маловисківськ« 
міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік далі (Програма), його зв’язок
іншими документами державного планування 5

4. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та
прогнозні зміни цього стану, якщо Програму не буде затверджено 9

4.1. Клімат 10
4.2. Повітряний басейн 11
4.3. Водні ресурси та їх використання 14
4.4. Ґрунтове середовище та земельні ресурси 17
4.5. Фізичні фактори впливу 19
4.6. Рослинний та тваринний світ, біорізноманіття, ландшафт 20
4.7. Соціально-економічне становище та перспективи його розвитку 22
4.8. Охорона здоров'я населення 23

5. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його
здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу 23

6. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які
стосуються Програми. 32

7. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням 
негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному 
та інших рівнях, що стосуються Програми. 33

8. Опис наслідків реалізації проектних рішень Програми для довкілля, а також для 35 
здоров’я населення, у тому числі позитивних і негативних наслідків
8.1. Оцінка ключових наслідків для довкілля, в тому числі для здоров’я населення 38
8.2. Висновки з результатів оцінки 39
9. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшенім та пом’якшення 39 
негативних наслідків виконання Програми
10. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в 40 
який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення
11. Заходи передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання Програми для 40 
довкілля, у тому числі для здоров’я населення
12.Опис ймовірних транскордонних наслідків длядовкілля, у тому числі для здоров’я 
населення 42
13. Резюме нетехнічного характеру, розраховане на широку аудиторію 42

14. Посилання 49

2



1.Переду мова та призначення звіту

На сучасному етапі розвитку суспільства все більшого значення у міжнародній, 
національній і регіональній політиці набуває концепція збалансованого (сталого) розвитку, 
спрямована на інтеграцію економічної, соціальної та екологічної складових розвитку. 
Поява цієї концепції пов’язана з необхідністю розв’язання екологічних проблем і 
врахування питань охорони довкілля в процесах планування та прийняття рішень щодо 
соціально-економічного 
розвитку країн, регіонів і населених пунктів.

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) документів державного планування дає 
можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на 
довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом’якшення 
екологічних наслідків у процесі стратегічного планування. Стратегічна екологічна оцінка -  
новий інструмент реалізації екологічної політики, який базується на простому принципі: 
легше запобігти негативним для довкілля наслідкам діяльності на стадії планування, ніж 
виявляти та виправляти їх на стадії впровадження стратегічної ініціативи.

Метою стратегічної екологічної оцінки є сприяння сталому розвитку шляхом 
забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його 
здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів 
державного планування.

Звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту державного планування виконується 
згідно вимог Закону України ’’Про стратегічну екологічну оцінку”.

Закон прийнятий з метою врегулювання відносин у сфері оцінки наслідків для довкілля, 
у тому числі для здоров’я населення, виконання документів державного планування. 
Проведення стратегічної екологічної оцінки (далі - СЕО) застосовується як системний 
процес для всебічного оцінювання на етапі планування проекту документу державного 
планування, що передбачає розгляд можливих альтернатив, заходів з пом’якшення 
негативних наслідків та їх інтеграцію до запропонованого документу державного 
планування.

Перелік абревіатур

СЕО -  стратегічна екологічна оцінка 
ДДІІ -  документ державного планування 
ЕДК -  граничнодопустима концентрація 
ЕДС -  граничнодопустимий скид 
ЕДВ -  граничнодопустимий викид 
СЗЗ -  санітарно-захисна зона 
ТПВ -  тверді побутові відходи 
МВВ -  місце видалення відходів 
КОС -  каналізаційні очисні споруди 
ПЗФ -  природно-заповідний фонд
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2.Методологія проведення СЕО Програми соціально-економічного 
розвитку Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 
2021 рік

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» був ухвалений Верховною 
Радою України 20 березня 2018 року. Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» 
визначає СЕО у процедурному аспекті: СЕО це процедура визначення, опису та 
оцінювання наслідків виконання документів державного планування для довкілля, у тому 
числі для здоров’я населення, виправданих альтернатив, розроблення заходів із 
запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків, яка включає 
визначення обсягу СЕО, складання звіту про СЕО, проведення громадського обговорення 
та консультацій (за потреби транскордонних консультацій), врахування у документі 
державного планування звіту про СЕО, результатів громадського обговорення та 
консультацій, інформування про затвердження документа державного планування.
На виконання п.6 та п.7 ч.І ст. 6 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», 
наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.08.2018 р. № 296, 
затверджено «Методичні рекомендації із здійснення стратегічної екологічної оцінки 
документів державного планування».
Дана методологія ґрунтується на згаданих нормативних документах та враховує попередній 
досвід проведення в Маловисківській ОТЕ стратегічної екологічної оцінки стратегій 
регіонального розвитку, зокрема, проведення СЕО просторового розвитку «Еенеральний 
план, план зонування та детальні плани кварталів м. Мала Виска Кіровоградської області»

Етапи проведення СЕО Програми соціально-економічного розвитку Маловисківської 
міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», СЕО 
Програми соціально-економічного розвитку Маловисківської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2021 рік було здійснено поетапно:
Етап 1 Визначення обсягу СЕО.
Етап 2 Складання звіту про СЕО:
а) аналітична робота: аналіз контексту планування, аналіз поточного стану довкілля, 
цільовий аналіз;
б) складання звіту: оцінка наслідків реалізації Програми, оцінка альтернативних сценаріїв, 
рекомендації щодо пом’якшення впливу на довкілля, у т.ч. здоров’я населення, та заходи із 
запобігання несприятливому впливу.
Етап 3 Проведення громадського обговорення та консультацій.
Етап 4 Врахування звіту про СЕО, результатів громадського обговорення та
консультацій.
Етап 5 Інформування про затвердження Програми соціально-економічного
розвитку Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік.
Етап 6 Моніторинг наслідків виконання Програми соціально-економічного
розвитку Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік.

Основні принципи, підходи та інструменти під час здійснення СЕО 
Під час проведення СЕО Робоча група виходила з того, що проект Програми 

розроблявся на принципах забезпечення сталого економічного та соціального розвитку 
громади, раціонального використання ресурсного потенціалу та екологічної безпеки. 
До складу Робочої групи були включені фахівці, які володіють знаннями в сфері 
житловокомунального господарства, землевпорядкування, енергоефективності. Тому 
зазначені підходи зі збереження природних ресурсів, розвитку енергоефективності значною 
мірою відображені в розробленому документі.

Водночас, проводячи СЕО Програми, Робочою групою вивчалися екологічні 
проблеми Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади та розглядалися їх 
можливі шляхи вирішення, що дозволять забезпечити досягнення цілей державної
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екологічної політики. Робочою групою здійснювався прогноз наслідків реалізації 
Програми, основною метою якого є оцінка можливої реакції навколишнього природного 
середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення завдань 
раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом
природного середовища. Для здійснення стратегічної екологічної оцінки 
використовувалися логічні та формалізовані методи прогнозування. Всі
припущення, які були зроблені в разі, коли бракує конкретних показників, носять 
консервативний характер (для врахування найгіршого з імовірних варіантів впливу).

Також на різних етапах проведення СЕО використовувалися різні методи аналізу: 
на етапі збору й опрацювання інформації - аналіз поточного стану довкілля і тенденцій його 
зміни, аналіз контексту планування, цільовий аналіз; на етапі складання Звіту та підготовки 
рекомендацій -  проводилася оцінка наслідків виконання Програми для довкілля, 
враховуючи потенційно можливі кумулятивні ефекти від реалізації документу.

Для підготовки Звіту було використано:
- інформацію, яка міститься в інших законодавчих актах і має відношення до проекту 
Програми,
- статистичну інформацію щодо території планованої діяльності;
- дані моніторингу існуючого стану довкілля (кліматичні, метеорологічні, гідрологічні 
спостереження, дані про фонове забруднення та інше);
- іншу доступну інформацію.

Також було проведено аналіз та опрацьовано результати щодо основних складових 
екологічної ситуації територіальної громади, зокрема: діяльності екологічно небезпечних 
об’єктів, основних екологічних проблем територіальної громади, головних забруднювачів 
атмосферного повітря, водних ресурсів, територій, стану екологічного управління та 
екологічної культури, поводження з побутовими відходами, впливу екологічних факторів 
на здоров’я населення, радіаційної безпеки територій.

3. Зміст та основні цілі Програми соціально-економічного розвитку 
Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік 
далі (Програма), його зв’язок з іншими документами державного 
планування

Програма соціально-економічного розвитку Маловисківської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2021 рік розроблена відповідно до законів України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних 
громад», "Про засади державної регіональної політики" та "Про державне прогнозування 
та розроблення програм економічного і соціального розвитку України"; Порядку 
розроблення проектів прогнозних і програмних документів економічного і соціального 
розвитку, Бюджетної декларації та державного бюджету, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 (із змінами), із урахуванням: 
положень Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року № 695, прогнозу 
економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року № 671, Стратегії розвитку 
Кіровоградської області на 2021-2027 роки (далі -  Стартегія -  2027), Плану заходів на 2021
2023 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на 2021-2017 роки, 
затверджених рішенням обласної ради від 12 березня 2020 року № 743, національної 
доповіді "Цілі сталого розвитку: Україна", підготовленої та адаптованої для України у 
вересні 2017 року, та Глобальних цілей сталого розвитку до 2030 року, схвалених 25 
вересня 2015 року державами-членами Організації Об'єднаних Націй. Підготовка 
проекту Програми здійснювалася спільно з структурними підрозділами міської ради, 
рекомендацій Кіровоградської обласної державної адміністрації .

На основі оцінки тенденцій розвитку та першочергових проблем у Програмі 
визначено пріоритети соціально-економічного розвитку у 2021 році. Одночасно 
встановлено завдання та розроблено конкретні заходи щодо реалізації державної
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регіональної політики на території Маловисківської міської об’єднаної територіальної 
громади.

Складовими частинами Програми на 2021 рік є завдання інших міських галузевих 
програм, що спрямовані на вирішення нагальних проблем громади з урахуванням 
гендерного аспекту.

Метою розробки Програми є забезпечення активізації економічної діяльності, сприяння 
вирішенню гострих соціальних проблем населення міста за рахунок пожвавлення 
інвестиційної діяльності, розвитку малого та середнього бізнесу, спрямування зусиль на 
розв’язання існуючих проблемних питань у розвитку різних галузей та сфер діяльності, 
ефективного використання внутрішніх і зовнішніх можливостей громади .

Основними пріоритетними завданнями Програми на 2021 рік є:
• утворення нових видів господарської діяльності з метою забезпечення зайнятості 

працездатного населення міста;
• створенім позитивно інвестиційного клімату;
• енергозбереження і енергетичні ресурси;
• забезпечення населення міста якісною питною водою, проведення будівництва, 

реконструкції та модернізації систем водопостачання та водовідведення;
• забезпечення належного санітарного стану та благоустрою міста, освітлення, 

озеленення території, утримання вулично-дорожньої мережі в належному стані, 
ремонт існуючих та будівництво нових доріг та тротуарів;

• реконструкція існуючих фізично зношених об’єктів з продовженням їх ресурсу, 
впровадження заходів по підвищенню економічних і екологічних показників 
об’єктів житлової сфери;

• поліпшення матеріально-технічного, науково-методичного забезпечення дошкільних 
навчальних закладів;

• розвиток та вдосконалення торгівельної мережі;
• поліпшення та капітальний ремонт матеріально-технічної бази закладів 

освіти, культури та спорту;
• покращення екологічного стану навколишнього природного середовища, зниження 

впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров’я населення;
• врегулювання земельних відносин на території міської ради;
• сприяння реалізації проектів за пріоритетними напрямками інноваційної діяльності, 

запозичення досвіду розбудови громади міста завдяки участі у міжнародних 
програмах та розбудові зв’язків з містами-побратимами, членство в Асоціації міст 
України.

Досягнення запланованих завдань передбачається здійснювати шляхом виконання 
місцевих програм, розробка, затвердження та внесення змін до яких проводитиметься 
виключно з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України, чинних законодавчих і 
нормативно-правових актів.
Фактори соціально - економічного зростання 
Формування конкурентного середовища громади 
Основні завдання та заходи :

сприяння ефективному розвитку конкурентних відносин, 
конкурентоспроможності суб'єктів господарювання громади ; 
здійснення контролю за дотриманням суб'єктами господарювання та

місцевими органами виконавчої влади законодавства про захист економічної 
конкуренції;
використання системи електронних закупівель "РІЮ2(Ж0" під час 
здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти; 
забезпечення надання державної допомоги суб'єктам господарювання
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виключно з дотриманням вимог Закону України "Про державну допомогу 
суб'єктам господарювання" та нормативно-правових актів, які видані відповідно 
до Закону.
Очікувані результати:

підвищення економічної активності суб'єктів підприємницької діяльності 
задля забезпечення економічного зростання,

відсутність будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив 
на конкуренцію.
Розвиток підприємництва 
Основні завдання та заходи:

забезпечення конструктивного діалогу між бізнесом і владою; 
залучення представників підприємницьких структур, громадських 
організацій підприємців до обговорення чинних та проектів нормативно 
правових актів (регуляторних актів) у сфері господарської діяльності; 
стимулювання розвитку підприємницької діяльності шляхом надання
фінансово-кредитної підтримки суб'єктам підприємництва через Регіональний фонд 
підтримки підприємництва в області; сприяння розвитку самозайнятості та
підприємницької ініціативи серед населення;
підвищення поінформованості суб'єктами малого і середнього підприємництва про 
можливості участі у державних програмах "Доступні кредити "5-7-9", програми 
Європейського Союзу "Horizon Europe" реалізація заходів регіональної програми розвитку 
малого і середнього підприємництва у Кіровоградській області ; проведення тренінгів, які 
спрямовані на підвищення спроможності бізнесу виходити на нові ринки; розробка 
Програми розвитку малого та середнього підприємництва у Маловисківській ОТГ на 2021 - 
2023 роки.
Очікувані результати :

створення сприятливих умов для започаткування нових та розвитку існуючих малих та 
середніх підприємств -  місцевих товаровиробників;
створення нових робочих місць; розширення фінансово-кредитної та інформаційно- 
консультативної підтримки суб'єктів малого та середнього підприємництва;
Інвестиційна діяльність 
Основні завдання та заходи :
промоція інвестиційних можливостей громади ;
презентація економічного та інвестиційного потенціалу громади на всеукраїнських 
виставках, ярмарках, форумах;
актуалізація бази інвестиційних пропозицій (вільні земельні ділянки типу greenfield та 
виробничі приміщення типу brownfield) та їх промоція;
надання інформаційних та промо-матеріалів, буклетів із висвітлення інвестиційної 
привабливості Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади; організація та 
проведення навчань для бізнесу щодо підготовки інвестиційних проектів та пошуку 
інвестора;
залучення коштів ДФРР на реалізацію проектів регіонального розвитку громади (на умовах 
співфінансування) для покращення інвестиційної привабливості територій; 
залучення фінансових ресурсів місцевих бюджетів для забезпечення співфінансування 
проектів, що реалізовуватимуться за рахунок коштів ДФРР та інших не заборонених 
законодавством джерел.
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Очікувані результати :
Оновлення інвестиційного паспорту, оновлення інформації про інвестиційні пропозиції 
громади презентації інвестиційного потенціалу міста; проведення зустрічей з діючими та 
потенційними інвесторами щодо питань розвитку їх бізнесу, впровадження інвестиційних 
проектів.
Культура та туризм 
Основні завдання та заходи :
збереження місцевих традицій, розвиток української культури; збереження мережі 
закладів культури, мистецтва, об’єктів культурної спадщини;
забезпечення доступу громадян до надбань національної та світової культури, створення 
умов для їх активної участі в художній творчості; збереження функціонування творчих 
колективів, покращення стану та інфраструктури рекреаційних зон; розвиток туристичних 
об’єктів, туристична промоція громади; проведення на сучасному інформаційному рівні 
паспортизації об’єктів культурної спадщини ; проведення культурно- мистецьких заходів , 
свят та фестивалів.
Забезпечення сільських бібліотек науково-популярними виданнями , кращих зразків 
класичної та сучасної української і світової літератури, придбання видань історико- 
краєзнавчого характеру; розбудова та облаштування туристичної інфраструктури на 
туристичних об’єктах громади ; проведення презентацій туристичного потенціалу м. Мала 
Виска та сільських територій; участь делегацій громади в спеціалізованих виставках та 
презентаціях; підтримка та сприяння в проведенні фестивалів у громаді; виготовлення та 
придбанім сувенірної продукції і презентаційних матеріалів про туристичний потенціал 
громади; здійснення промоції: туристичних маршрутів; туристичних та культурних 
об’єктів міста.
Очікувані результати :
збереження історико-культурних цінностей; задоволення в повному обсязі культурних 
потреб населення громади ; створення облікової документації на об’єкти культурної 
спадщини; задоволення в повному обсязі культурних потреб населення міста; організація та 
проведення свят та фестивалів ; випуск промоційних та інформаційних матеріалів про 
туристичні об’єкти міста; участь у регіональних туристичних форумах та фестивалях
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Транспортна інфраструктура 
Основні завдання та заходи :
збереження існуючої мережі доріг комунальної власності у Маловисківській громаді, 
розбудова і модернізація транспортної інфраструктури та забезпечення безпечних умов руху 
та підвищення комфортності; облаштування, будівництво та реконструкція зупинок 
громадського транспорту; утримання , капітальний та поточний ремонт доріг комунальної 
власності; виконання комплексу заходів з встановлення та заміни дорожніх знаків, 
улаштування дорожньої розмітки, ремонт дорожнього огородження.
Очікувані результати :
забезпечення та створення належних умов щодо безпеки дорожнього руху; забезпечення 
доступності осіб з обмеженими можливостями до транспорту та транспортної 
інфраструктури міста; поліпшення та збереження існуючої мережі доріг комунальної 
власності у громаді, своєчасне виконання робіт з ремонту і експлуатаційного утримання; 
проведенім поточного ямкового ремонту доріг, проведення грейдерування та підсипка - 
вулиць і доріг громади.
Житлово-комунальне господарство 
Основні завдання та заходи :
забезпечення населення та господарського комплексу міста якісними послугами підприємств 
житлово-комунального господарства; ефективне використання енергоносіїв та інших 
ресурсів, зниження енергоємності виробництва; забезпечення ефективного функціонування 
всіх об’єктів житлово - комунального господарства міста, підприємств і організацій різних 
форм власності; залучення інвестицій в галузь житлово-комунального господарства; 
проведення модернізації та технічного переоснащення підприємств житлово-комунального 
господарства; забезпечення прозорості у прийнятті рішень щодо реформування житлово- 
комунального господарства, розвитку комунальних послуг та встановлення тарифів на них; 
удосконалення наданих комунальних послуг;
підвищення ефективності використання енергоносіїв та інших ресурсів, зниження 
енергоємності виробництва; реалізація проектів у сфері благоустрою та комунального 
обслуговування; зміцнення матеріально - технічної бази комунальних підприємств, 
реалізація проектів у сфері водопостачання та водовідведення; рекультивація полігону 
твердих побутових відходів; будівництво та реконструкція нічного вуличного освітлення 
,благоустрій та озеленення території громади.
4. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я 
населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо Програму не буде 
затверджено
При аналізі та оцінці поточного стану навколишнього природного середовища були 
використані статистичні дані та офіційні дані обласних органів виконавчої влади, що 
реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та 
реалізують державну політику у сфері охорони здоров’я.
В процесі роботи були проаналізовані дані місцевих галузевих відділів, інформація окремих 
суб’єктів господарської діяльності, звіти. Були оцінені існуючий стан довкілля та його 
ймовірний перспективний стан, якщо проект державного планування не буде впроваджений 
(тобто “нульова альтернатива”).
Маловисківська міська об’єднана територіальна громада знаходиться в центральній частині 
Кіровоградської області (Центр України), територія розташована на річці Мала Вись, 
притоці Великої Висі, що належить до басейну Південного Бугу. З півночі землі громади 
межують з Новомиргородським районом, на півдні з Новоукраїнським ,на заході з 
Новоархангельським. Мала Виска -  вузол автошляхів, які сполучають громаду з
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найближчими та віддаленими територіями України, побережжям Чорного моря, 
Придніпров’ям, історико-культурними туристичними та торгово-економічними центрами. 
Відстань до Причорноморських портів близько 250 км. До західних кордонів -  350-400 км, 
до м. Київ -  275 км. Через Маловисківську ОТГ проходить залізниця Одеса-Київ. Відстань 
до обласного центру -  65 км. М.Мала Виска має вигідне географічне розташування, чому 
сприяє близькість до автомобільних доріг : міжнародних М-412 -1602684-Стрій -Тернопіль- 
КіровоградЗнамянка; регіональних Р*05*1588727-ГородищеРівне-Староконстянтинів, Р-06- 
У л ьяні вка-Микол аїв.
На території міста є аеродром, придатний для використання. Найближчий аеропорт -  
Кропивницький (65 км);

4.1. Клімат.
Клімат помірно-континентальний північних степів з недостатнім зволоженням влітку, 

з нестійкою зимою. Середні температури січня становлять -5,5°С, липня: +20,5°С. Середня 
кількість опадів за рік -  500 мм і більше. Переважна кількість опадів припадає на теплу пору 
року.

Кліматична характеристика за середньорічними даними багаторічних спостережень на 
МС "Помічна", окремі характеристики -  за МС "Бобринець".

Кліматична характеристика за середньорічними даними
Показник Значення

Температура повітря Т°С
Середньорічна 7,7°
Абсолютний мінімум -35,0,0°
Абсолютний максимум 38°

Опалювальний період
Середньорічна Т°С опалювального періоду -0,9°
його тривалість 181 доба
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зимова вентиляційна Т°С -21,0°
Тривалість безморозного періоду 170 днів

Глибина промерзання ґрунтів
Середня (по МС "Бобринець") 62,0 см
максимальна 110,0 см

Опади

Річний рівень 520,0 мм
Добовий/спостережений максимум опадів (по 
МС "Бобринець")

37,0
мм/79,0
мм

Сніговий покрив

Число днів зі сніговим покривом 68 днів
Висота із найбільших за зиму 11,0 см
максимальна 29 см
Відсоток зим з відсутністю стійкого снігового 
покриву

35%

Відносна вологість повітря 75%
Домінуючі напрямки вітру за рік 

та їх повторюваність
Пн-Сх 15,0%
Пн 14,3%

Вітер

швидкість 4,2 м/с
Найбільші 
швидкості, 
можливі 1 раз 
за:

1 рік 20,0 м/с
5-10 років 23,0-24,0

м/с
15-20 років 25,0-26,0

м/с

Кількість днів 3

туманами 67 днів
заметілями 11 днів
грозами 25 днів
градом 2 дні
пиловими бурями 1 день

Клімату регіону властиві такі небезпечні явища погоди, як сильні зливи, град, 
ожеледь, пилові бурі тощо. Загалом же кліматичні особливості території є сприятливими для 
проживання та відпочинку населення.

4.2. Повітряний басейн
Одним із визначальних чинників стану атмосферного повітря території є її метеорологічні 
характеристики, що визначають умови розсіювання шкідливих речовин в атмосферному 
повітрі. Маловисківська міська об’єднана територіальна громада розташована на території з 
підвищеним природним потенціалом забруднення атмосферного повітря та характеризується 
несприятливими умовами розсіювання промислових викидів в атмосферу Джерелами 
забруднення повітряного басейну є стаціонарні та пересувні джерела викидів забруднюючих 
речовин, при цьому більшість викидів відбувається від пересувних джерел викидів.
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На території міста Мала Виска стаціонарні джерела викидів зосереджені на ділянках 
виробничо-комунальних підприємств, більшість яких розташовані переважно на північній, 
південній та південно-західній околицях міста. Також наявні декілька підприємств 
промислово-комунального призначення розташованих у центральній частині міста. Вони 
відносяться переважно до IV, V класів шкідливості, згідно класифікації підприємств, 
визначеної Додатком №4, ДСП № 173-96.
Більшість промислових підприємств міста відносяться до таких галузей промисловості, як: 
харчова промисловість, сільське господарство, ремонт і монтаж машин і устаткування; 
підприємства з обслуговуванім автотранспорту та з надання комунальних послуг населенню. 
Також внесок у забруднення атмосфери додають децентралізовані індивідуальні джерела 
теплопостачання житлово-комунальної забудови, що використовують тверде паливо.
В зоні впливу промислових ділянок, в межах СЗЗ, за несприятливих метеорологічних умов, 
можливі перевищення ГДК забруднюючих речовин в атмосферному повітрі. Основними 
забруднюючими речовинами є окисли вуглецю, окисли азоту, сірчаний ангідрид, тверді 
частки. За даними ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області основними 
джерелами забруднення атмосферного повітря в місті є автотранспорт та підприємства по 
переробці продукції рослинництва: ТОВ ’’Маловисківській елеватор”, ТОВ ’’Карат” Авсейцев 
В.П.
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На теперішній час теплопостачання житлово-комунальної забудови м. Мала Виска 
здійснюється від автономних теплоустановок. В теплотехнічному обладнанні 
використовують електрику та тверде паливо.
Стаціонарні пости контролю за станом атмосферного повітря у громаді відсутні. Моніторинг 
стану атмосферного повітря в зонах впливу автотранспорту та промислових підприємств 
Держпродспоживслужбою не проводиться.
Основна частка викидів забруднюючих речовин у повітря припадає на пересувні джерела, а 
саме на долю автотранспорту. Викиди від автотранспорту особливо небезпечні для здоров’я 
людини, оскільки потрапляють у повітря в приземному шарі, в зоні дихання людини. Якість 
повітря може погіршуватись з причини експлуатації технічно зношеного транспорту, 
сумнівної якості пального, недосконалої організації дорожнього руху, стану дорожнього 
покриття.
Безпосередньо через територію громади проходить траса автомобільної дороги 
територіального значення Т-2401 сполученням Городище - Шпола - Новоукраїнка - 
Бобринець - Устинівка. Транзитні транспортні потоки цієї автодороги додатково 
навантажують вуличну мережу міста Мала Виска (вул. Новомиргородське шосе, Містечкова, 
Центральна, Велігіна), створюючи дискомфорт для населення; погіршується стан 
навколишнього середовища.
Стан атмосферного повітря в певній мірі залежить від обсягів викидів забруднюючих 
речовин різними джерелами та ефективністю існуючих методів їх регулювання. Зменшення 
обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря підприємствами залежить від 
впровадженім на підприємствах природоохоронних заходів, встановлених умовами дозволів 
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та 
регіональними природоохоронними програмами, а також поступовим проведенням 
налагоджувальних робіт обладнання на підприємствах.
Департаментом екології та природних ресурсів Кіровоградської ОДА згідно показників 
державного статистичного спостереження за формою № 2-ТП (повітря) “Звіт про охорону 
атмосферного повітря” (річна) надані наступні дані:

Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних 
джерел забруднення у Маловисківському районі

Роки 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.
Обсяг 
викидів, т 74,1 163,0 350,015 140,693 174,886 357,268

З урахуванням даних Статистичного щорічника у Кіровоградській області, протягом 
останніх п’яти років викиди забруднюючих речовин по Маловисківському району 
варіювались в орієнтовних обсягах від 2,7 до 3,0 тис. т/рік. У розрахунку загальної кількості 
викидів на км2 території району цей показник становить 2,2 кг, що нижче за 
середньообласний.

Від стаціонарних джерел викидів: викиди варіювались в обсягах від 74 т у 2013 році до 357 т 
у 2018 році, що в порівнянні з іншими районами області є середнім показником. Загальна 
закономірність обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами за останні п’ять років характеризується незначним збільшенням зі значними 
коливаннями, що обумовлюється загальною нестабільністю економіки в державі та залежить 
від економічної активності підприємств. Від пересувних джерел викиди складали орієнтовно 
2,6-2,7 тис. т/рік, що становить близько 90-97% від загальної кількості викидів.

13



За даними департаменту екології та природних ресурсів Кіровоградської ОДА суб’єктам 
господарювання у Маловисківському районі видано 90 дозволів (з них в м. Мала Виска 17) 
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. З них 14 
об’єктів (з них в м. Мала Виска 1 об’єкт -  котельня Маловисківської загальноосвітньої 
школи-інтернат І-ІІІ ст. ), що взяті на державний облік і не мають виробництв або 
технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватись найкращі

доступні технології та методи керування та 73 об’єкти (з них в м. Мала Виска 16), де відсутні 
перевищення встановлених значень нормативів ГДВ та які не підлягають державному обліку.

Виходячи з перспективи розвитку території міста, теплопостачання існуючого та нового 
житлового фонду, пропонується здійснювати індивідуальними теплоустановками 
підприємств та закладів обслуговування від власних джерел.

4.3. Водні ресурси та їх використання

В м. Мала Виска під водами перебуває 146 та земель водного фонду, що складає близько 9 % 
до загальної площі території міста.

Гідрографічна мережа на території,що проектується, представлена р. Мала Виска з її 
притоками, яка в межах міста зарегульована каскадом ставків. За даними Регіонального 
офісу водних ресурсів у Кіровоградській області в межах міста, на р. Мала Виска 
знаходиться Маловисківське водосховище.

Ріка протікає через місто верхів’ям (відстань від витоку до міста 13 км), в напрямку з 
південного сходу на північний захід і є лівобережною притокою р. Велика Вись басейну 
Південного Бугу. Ріка відноситься до категорії малих рік, довжина 42 км, площа 
водозбірного басейну 488 км2.

Ріка Мала Виска має слаборозвинуту долину і порівняно круті береги. Вона маловодна, 
живлення відбувається за рахунок виходу підземних джерел, в літній період нижче міста 
пересихає. Ріка зарегульована дамбами, які створюють каскад ставків. В результаті 
зарегульованості стоку затоплення долини річки і території міста практично не буває 
(максимальні рівні затоплення коливаються в межах 0,5-0,7 м над НПГ ставків).

Виконання заходів з берегоукріплення, регулювання стоку річок і струмків, а саме розчистка 
та ремонт гідротехнічних споруд за рахунок коштів державного бюджету не проводилися. На 
території міста водогосподарськими організаціями не проводилися вимірювання показників 
якості води, а також дослідження рівня ґрунтових вод.

Джерелом забруднення природної гідросфери є поверхневий стік, який формується на 
території міста, виробничих майданчиках промислових, комунальних та 
сільськогосподарських підприємств; випуски стічних вод з локальної каналізаційної системи 
в межах міста, які здійснюються з перевищенням допустимих концентрацій речовини згідно 
встановлених ГДС. Додатковим джерелом забруднення водного басейну є стихійні звалища 
сміття та водопроникні вигрібні ями приватної забудови, відсутність система зливової 
(дощової) каналізації в місті з локальними очисними спорудами.

На якість поверхневих вод також впливає відсутність проекту з визначення меж 
прибережних захисних смуг водотоків та водойм, з винесенням їх в натурі.

14



За даними регіонального офісу водних ресурсів у Кіровоградській області на території міста 
у 2018 році водогосподарськими організаціями не проводилися вимірювання показників 
якості води.

За даними ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області інформація щодо 
моніторингу стану забруднення поверхневих водойм, перевищення гранично -  допустимих 
концентрацій відсутня. Дані стосовно переліку анофелогенних ділянок та їх площі відсутні.

Використання водних ресурсів.

Водопостачання міста забезпечує КП “Мала Виска Водоканал”, на балансі якого знаходиться 
-1 8  артезіанських свердловин (в тому числі 7 резервні). Експлуатуються підземні води 
водоносного горизонту тріщинуватої зони кристалічних порід протерозою.

Свердловини потребують встановлення 1-го поясу ЗСО радіусом 30м, який для частини 
свердловин не може бути витриманий через їх розташування щільній забудові. Проект з 
визначення параметрів II та ІІІ-го поясів ЗСО відсутній.

Охоплення населення міста централізованим водопостачанням складає 56,7%. Частина 
мешканців садибної забудови користується водою з вуличних колективних установок, яких 
на мережі налічується 9 одиниць.

Договір на проведення виробничого контролю якості води укладений з відокремленим 
підрозділом Маловисківського ВР Кіровоградського ДУ «Кіровоградський ОЛЦ МОЗ 
України» та проводиться згідно графіку, в тому числі і по виробничому контролю вуличних 
колонок.

Водоносний горизонт на території міста Мала Виска, де провадиться водозабір, має 
підвищений природній вміст заліза. Згідно результатів моніторингу вода не відповідає 
вимогам ДСаНПіНу 2.2.4-171-10 за показниками залізо загальне (з показником 0,22-0,45 при 
нормі 0,2 мг/дмЗ, в одиночній свердловині до 1,7 мг/дмЗ), загальна жорсткість ( з показником 
в окремих свердловинах від 8,5 до 16,2 ммоль/дмЗ при нормі 7 ммоль/дмЗ ), сухий залишок 
(відмічено в свердловині мрн ’’Вись”, міський ринок).

В районі вул. Кошового існує локальна система водопостачання, яка обслуговує 
багатоквартирну забудову по вул. Кошового та Промислова. За даними Маловисківського 
районного управління ГУ ДПСС в Кіровоградській області свердловина для водопостачання 
житлового сектору по вул. Кошового знаходиться без балансоутримувача, лабораторний 
контроль якості питної води не здійснюється.

За рік в цілому по місту піднято та подано у мережу 168,80 тис. мЗ (462,30 мЗ/добу) води, 
відпущено усім споживачам 160,00 тис.мЗ (438,30 мЗ/добу), у тому числі на потреби 
населення 132,50 тис.мЗ (363,10 тис. мЗ/добу), підприємствам, установам, організаціям на 
господарсько-побутові потреби 27,40 тис. мЗ (75,10 тис.мЗ/добу). Витік та невраховані 
втрати за рік склали 23,40 мЗ/добу -  5,1 % від води, поданої у мережу. Власні потреби 
підприємства -  0,66 мЗ/добу.

Вуличної водопровідної мережі 54,20 км, з неї ветхої та аварійної 41,30 км (76,2%), 
внутришньоквартальної та внутришньодворової мережі 2,50 км.
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Охоплення населення міста централізованим водопостачанням складає 56,7%.

Каналізування м. Мала Виска здійснюється по неповній роздільній схемі. Відведення і 
очищення побутових стічних вод здійснюється централізованою каналізацією міста.

В межах міста наявні 2 організовані скиди стічних вод КП ’’Мала Виска Водоканал” в 
поверхневі водойми - випуск №2 в районі вул. Кондратюка та випуск №3 районі 
вул.Промениста. Випуски стічних вод після біологічного очищення на локальних очисних 
спорудах (типу ’’Біотал”), потужністю відповідно 40 та 15 м3 /добу, здійснюються в р. Мала 
Вись (Маловисківське водосховище).

Головні каналізаційні очисні споруди міста розташовані за межами міста, на північно- 
західній околиці, на відстані близько 300м від межі міста. Проектна потужність КОС 720 
мЗ/добу. Фактична потужність за 2018 рік склала 154 мЗ/добу. Випуск стічних вод після 
очищення (Випуск №1) здійснюється в р. Мала Вись.

За даними КП “Мала Виска Водоканал” протягом 2019 року було скинуто всього 56,2 тис.м3 
в річку Мала Вись, в тому числі з перевищенням допустимих концентрацій речовини згідно 
ГДС по речовинам БСК, Нафтопродукти, Завислі речовини, Сухий залишок, Хлорид-іони, 
Нітрит-іони (випуск №1), Нітрат-іони (випуск №2), Азот амонійний, Фосфати, Залізо, 
Аніонні СПАР. Обєми скидів стічних вод у 2018 році становили : Випуск №1 - скинуто 52,2 
тис.м3; Випуск №2 - скинуто 4,0 тис.м3.

Головні КОС було введено в експлуатацію у 1980 році, мають знос до 90,0% та потребують 
капітального ремонту. Згідно даних КП «Мала Виска Водоканал» сумарна одиночна 
протяжність головних колекторів комунальної системи -  4,70 км, з них ветхих та аварійних 
4,30 км (91,5%); вуличної каналізаційної мережі 4,90 км, з неї ветхої та аварійної 0,20 км 
(4,1%).

Населення забезпечено централізованою каналізацією на 16,2%. Частина садибної забудови 
не каналізована, мешканці користуються вигребами з наступним вивозом асенізаційними 
машинами на очисні споруди каналізації.

Потенційні джерела забруднення водних ресурсів.

Джерелом забруднення природної гідросфери є поверхневий стік, який формується на 
території міста, виробничих майданчиках підприємств. Додатковим джерелом забруднення 
водного басейну є поширення стихійних звалищ сміття та водопроникні вигрібні ями на 
ділянках садибної забудови.

Відсутність проекту з визначення меж прибережних захисних смуг водотоків та водойм, з 
винесенням їх в натурі, чинить негативний вплив на якість поверхневих вод, через 
порушення водоохоронного законодавства при виділенні актів на права власності земельних 
ділянок у прибережних зонах, а також створює відсутність законодавчих підстав в питаннях 
контролю та відповідальності за дотриманням режиму господарського використання в межах 
прибережних захисних смуг.

Відсутність системи збору дощових вод з локальними очисними спорудами у місцях 
випуску, недостатня ефективність очисних споруд (випуск №2 в районі вул. Кондратюка), 
зношеність головних КОС (за межами міста, північно-західна околиця) призводять до
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забруднення поверхневих вод. Це підвищує ризики захворювань, що передаються водою при 
рекреаційному використанні водойм в місцях відпочинку.

З метою охорони водних ресурсів та їх раціонального використання в проекті Програми 
визначено за необхідне виконання низки пріоритетних завдань: збільшення потужності 
очисних споруд каналізації (зі збільшенням їх потужності до ЗООмЗ/добу) за рахунок 
будівництва очисних споруд у м. Мала Виска з впровадженням сучасних технологій очистки 
стічних вод, нарощуванням пропускної системи водовідведення, забезпеченням резерву 
продуктивності міської каналізації для нового житлового будівництва, розробка та 
впровадженім системи моніторингу скидів виробничих стічних вод у міську каналізацію, у 
першу чергу за показниками якості, для забезпечення нормального функціонування 
технологічних процесів біохімічного очищення і доочищення, впровадження 
автоматизованої системи керування системою водовідведення для контролю та діагностики 
роботи споруд і мереж, модернізація системи водовідведення перекладкою амортизованих 
колекторів і мережі з використанням сучасних матеріалів з антикорозійною та абразивною 
стійкістю, удосконалення правових і економічних основ функціонування каналізаційного 
господарства.

4.4. Ґрунтове середовище та земельні ресурси

Характерною особливістю ґрунтового покриву є його одноманітність тут сформувались типові 
грунти північної степової зони -  чорноземи глибокі середньо- та малогумусні (на північній 
околиці міста) середньо- та важкосуглинкові. Ці ґрунти відносяться до найбільш родючих і 
найбільш продуктивних орних земель України -  гумусовий шар досягає 100-180 см. На схилах 
ці показники дещо нижчі, як наслідок інтенсивності ерозії.

Заплавні території, мають невелику площу та зайняті низькопродуктивними лучно-болотними 
грунтами чи болотами. З точки зору раціональної планувальної організації території дані 
ділянки доцільно використати для зелених насаджень загального користування.

Висока якість ґрунтів даної території свідчить про доцільність пріоритетного використання 
найбільш родючих ґрунтів для сільськогосподарських цілей.

Виробничу цінність сільськогосподарських земель на території громади визначено в складі 
“Технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м.Мала Виска 
Маловисківської міської ради Кіровоградської області” (ДІЇ “Кропивницький науково- 
дослідний та проектний інститут землеустрою”, м.Кропивницький, 2018р.). Згідно Наказу 
Державного комітету України по земельних ресурсах від 6.10.2003 року № 245 ”Про 
затвердження переліку особливо цінних груп ґрунтів” поширені на території міста 
агровиробничі групи ґрунтів 53л чорноземи типові малогумусні та чорноземи 
сильнореградовані легкоглинисті відносяться до особливо цінних груп ґрунтів. В межах міста 
вони поширені в південній частині міста, на підвищеній вододільній ділянці, в районі вулиць 
Велігіна, Першотравнева, пров. Авіаційний.

Існуюча територія Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади складає 2318

га. Розподіл території громади за функціональним використанням наведений в таблиці нижче.

Структура земель Площа, га Відсотків до
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загальної
площі

Всього земель 23183,15 100 100,0
у тому числі:
землі сільськогосподарського призначення 19894,57 85,81
землі житлової та громадської забудови 269,2885 1,16
землі лісогосподарського призначення 1381,29 5,96
землі водного фонду 292,7 1,26
землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони 
та іншого призначення

1119,35 4,83

інші 225,9515 0,98
Джерелами забруднення ґрунтів на території міста є викиди від автотранспорту, неповне 
охоплення садибної забудови господарсько-фекальною каналізацією, місця видалення відходів. 
За даними Маловисківського районного управління ГУ Держпродспоживслужби в 
Кіровоградській області основними джерелами забруднення ґрунтів є органічне забруднення 
внаслідок антропогенної діяльності (вигрібні, компостні ями, надвірні вбиральні, стихійні 
смітники) на території приватного житлового сектору міста.

Несанкціоноване розміщення твердих побутових відходів населенням у посадках, вільних від 
забудови місцях, переважно в балках, є характерним для території міста. Щорічно 
виділяються кошти та управлінням ЖКГ проводиться ліквідація несанкціонованих 
сміттєзвалищ.

Звалища промислових відходів в межах міста відсутні.

В межах міста розташований паспортизований полігон твердих побутових відходів 
призначений для захоронення промислових та твердих побутових відходів (IV клас небезпеки) 
зі ступенем токсичності - мало небезпечні. Територія, що відведена під полігон складає - 2га і 
знаходиться на території Маловисловської міської ОТГ, на південній межі території міста 
Мала Виска. Експлуатується з 1997 року, СЗЗ 500м до сельбищної зони витримується.

Комплексне геохімічне обстеження міста не приводилось. Дані щодо моніторингових 
досліджень грунтів населеного пункту відсутні. Потенційно забрудненими ділянками грунтів 
можна вважати ділянку полігону ТПВ.

Збором та вивезенням ТПВ займається КП «Мала Виска Водоканал», згідно довідки якого, по 
підприємству обсяги збирання та вивезення твердих побутових відходів за період останніх 
років 2017 -  2019 рр, у середньому за рік, склали 3679,7 куб.м (963,8 тонн).

В сфері поводження з відходами особливу екологічну небезпеку становлять промислові 
відходи І - III класів небезпеки. Утворення, утилізація, передача іншим підприємствам, 
зберігання у спеціально відведених місцях на підприємствах міста здійснюється відповідно до 
вимог дозволів на утворення відходів.

Розвиток системи поводження з відходами є одним із пріоритетних завдань органів в сфері 
охорони навколишнього природного середовища вирішення якого потребує розроблення 
програм та фінансування на регіональному рівні.

З метою охорони ґрунтового середовища та його раціонального використання необхідне 
виконання комплексу заходів: виготовлення забезпечення дієвої схеми санітарної очистки
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міста з 100%-м охопленням існуючої та проектної житлової забудови та об’єктів громадського 
призначення планово-подвірною системою санітарного очищення з впровадженням 
роздільного збору сміття; повне охоплення міста централізованим водопостачанням та 
водовідведенням; повна ліквідація несанкціонованих звалищ сміття; рекультивація та санація 
ділянок місць видалення відходів що ліквідуються. Рекомендовано проведення геохімічного 
обстеження територій на яких передбачена зміна функціонального використання в цілях 
розміщення житлової та громадської забудови, з виконанням при необхідності інженерних 
заходів з санації та оздоровлення ґрунті.

Разом з тим Програмою передбачено розробити проект впровадження сортувальної лінії та 
передбачено впровадження системи роздільного збору ТПВ. Повне вирішення питання 
ефективного поводження з відходами громади потребує розроблення програм та фінансування 
на регіональному рівні.

4.5. Фізичні фактори впливу

Джерелами електромагнітного випромінювання на території міста є трансформаторна 
підстанція, повітряні лінії електропередачі, базові станції мобільного зв’язку.

За даними наданими «Кіровоградобленерго» на території м. Мала Виска по вулиці 
Новомиргородське шосе 1, розташована ПС «Мала Виска» напругою 35/10 кВ, яка з причин 
моральної та фізичної застарілості обладнання потребує оновлення. Прояв ЕМВ відбувається 
в межах технічного відводу об’єкту та не створює впливу на житлову забудову. Від ЛЕП 
напругою 35 та ЮкВ з метою обмеження впливу на суміжні ділянки та об’єкти, згідно з 
вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.1997р. № 209 «Про затвердження 
Правил охорони електричних мереж», п.5, встановлюються охоронні зони в обидві сторони 
від осі ЛЕП відповідно по 15 та 1 Ом. З метою захисту території житлової забудови від впливу 
електромагнітного випромінювання, що створюють базові станції мобільного зв’язку, 
оформлюються санітарні паспорти, проводяться інструментальні дослідження рівнів густини 
потоку енергії ЕМВ та за необхідності встановлюються санітарно-захисні зони та зони 
обмеженім забудови. Згідно ДСНіП № 239-96 зі змінами (Наказ Міністерства охорони 
здоров'я від 13.03.2017р. №266) - встановлення фактів дотримання граничнодопустимих рівнів 
ЕМП проводиться підприємствами, установами, закладами, що уповноважені центральним 
органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я.

Джерелами акустичного забруднення території міста є автомобільний та залізничний 
транспорт. На південно-західній околиці міста розташований тренувальний аеродром 
Кіровоградської льотної академії, який періодично створює акустичний вплив на прилеглі 
території.

Ділянкою вулично-дорожньої мережі з акустичними навантаженнями, що можуть 
перевищувати граничнодопустимі рівні (ЕДР) через підвищення інтенсивності транспортних 
потоків, є вулиці вул. Новомиргородське шосе, Містечкова, Центральна, Велігіна, по яким 
проходить траса автомобільної дороги територіального значення Т-2401 сполученням 
Еородище - Шпола - Новоукраїнка - Бобринець - Устинівка.

Шумове забруднення від залізниці, що перетинає місто в центральній частині з півночі на 
південь, має лінійно-векторне поширення і утворює зону акустичного дискомфорту. Як
планувальне обмеження по даному фактору в проекті передбачена санітарно-захисна зона
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100м (у відповідності з ДБН Б.2.2-12:2019, п. 10.1.6). В межах даних параметрів рівні шуму 
можуть перевищувати нормативні параметри 65 дБА. В межах нормативних параметрів СЗЗ 
частково знаходиться житлова та прирівняна до неї забудова. Дані щодо моніторингових 
досліджень акустичного режиму на території міста відсутні.

Функціонування тренувального аеродрому Кіровоградської ЛА НАУ на південно-західній 
околиці міста створює обмеження щодо територіального розвитку міста по фактору 
акустичного впливу на прилеглу територію, що має епізодичний прояв. На злітно- 
посадковому майданчику (ЗПМ) розміщено 4 злітно-посадкові смуги, що призначені для 
здійснення польотів легких повітряних суден. За даними Кіровоградської льотної академії 
Проект з визначення зон обмеження забудови із умов авіаційного шуму для злітно- 
посадкового майданчика (ЗПМ) відсутній. Дослідження рівнів звуку на прилеглих до ЗПМ 
територіях не проводились. За відсутності спеціальної документації щодо визначення зон 
обмеженім забудови із умов авіаційного шуму для злітно-посадкового майданчика 
Кіровоградської ЛА НАУ, параметри зон обмеження забудови із умов авіаційного шуму (зона 
”Г”) в даному проекті визначені як для аеродромів призначених для експлуатації легких 
повітряних суден, в тому числі спортивної авіації, в розмірах бокового віддалення від ЗПМ 
300м та торцевого віддалення 1000м, згідно п. 14.11.7, ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та 
забудова територій». Зона акустичного впливу, з рівнями звуку що можуть перевищувати 
граничнодопустимі рівні, поширюється переважно на виробничо-комунальну зону міста та 
частково на сельбищну зону приватного сектору.

Іонізуюче випромінювання. За даними Регіональної доповіді про стан навколишнього 
природного середовища у Кіровоградській області радіаційний контроль за станом 
атмосферного повітря на території міста здійснюється Кіровоградським обласним центром з 
гідрометеорології. За результатами спостережень Кіровоградського обласного центру з 
гідрометеорології, значення радіаційного фону за останні роки не перевищують рівнів 
природного фону та становлять 10-16 мкР/год (при контрольному рівні природного гамма
фону 25 мкР/год).

4.6. Рослинний та тваринний світ, біорізноманіття, ландшафт

Територія Маловисківської ОТГ розташована в південній частині лісостепової зони (Південна 
лісостепова область Придніпровської височини). В напрямку з південного сходу на північний 
захід територію перетинає р. Мала Вись.

На даній території переважають типові лісостепові ландшафти в поєднанні шіроколистяно- 
лісових і лучно-степових, на яких помітне місце займають яружно-балкові комплекси, де 
місцями ще збереглася трав’яниста та чагарникова степова рослинність, з осередками лісових 
комплексів. Це території розчленованих лесових рівнин з чорноземами типовими 
середньогумусними, з грабовими дібровами, з долинами, врізаними до кристалічних порід.

Рослинний світ Маловисківського району незважаючи на антропогенний вплив людини на 
нього, є і нині цікавим та різноманітним. Природна степова рослинність, й нині багата та 
різноманітна, збереглася на схилах річкових долин та балок, на узліссях. Досить добре 
збереглася лучна та болотна рослинність в заплавах річок. В степах району переважають 
багаторічні трав’янисті рослини, насамперед, злаки. Степи переважно лучні (в травостої їх
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найбільшу роль відіграють келерія гребінчаста, пирій середній, тонконіг вузьколистий), а на 
найбільш сухих та освітлених місцях формуються угруповання ковили.

Тваринний світ району є відносно багатим, представлений численною групою ссавців. Дикі 
тварини розподіляються по території району нерівномірно. Мисливські угіддя представлено 
«Маловисківським Українським товариством мисливства та рибалок» і «ДІЇ «Оникіївське 
лісове господарство». Фауна району представлена такими основними мисливськими видами, 
як кабан, козуля, заєць - русак, лисиця, водоплавними птахами та інші. З метою збереження 
існуючих природних комплексів охорони біорізноманіття в області розроблена Регіональна 
схема екологічної мережі Кіровоградської області, яка затверджена рішенням Кіровоградської 
обласної ради від 23 червня 2017 року. Складовими елементами регіональної схеми екомережі 
області є регіональні центри біологічного різноманіття та екологічні коридори.

Відповідно до Регіональної схеми найближчими до міста елементами екологічної мережі 
області є Бойківський регіональний центр біологічного різноманіття та екологічний коридор, 
що проходить неподалік північно-західної околиці міста Мала Виска.

Бойківський регіональний центр біологічного різноманіття біотичного типу знаходиться в 
північній частині області в околицях сіл Войківка, Комсомольське Маловисківського району. 
Він має неправильно овальні обриси зовнішнього контуру, кластерну внутрішню структуру і є 
середнім за розмірами.

На даній території переважають типові лісостепові ландшафти, на яких помітне місце 
займають яружно-балкові комплекси.

Лісові біогеоценози представлені тут байрачними насадженнями, котрі розміщені по верхів’ях 
та на схилах балок. Важлива екологічна роль цих насаджень полягає не тільки у захисті 
ґрунтів від водної ерозії, покращанні кліматичних умов на прилеглих територіях, завдяки 
підвищенню відносної вологості повітря та вирівнювання добових і сезонних коливань 
температури. За формою вони є складними багатоярусними насадженнями, а за складом 
мішаними. Головними породами в місцевих лісах є дуб черешковий, ясен звичайний, в’яз 
гладенький, клен гостролистий. З супутніх деревних порід цих насаджень слід вказати липу 
дрібнолисту, клена польового, клена ясенелистого, черешню, граба звичайного, грушу 
звичайну. Окрім них в лісах зростають робінія несправжня акація, в’яз корковий, в’яз 
граболистий, горобина звичайна, береза бородавчаста, тополя чорна, тополя тремтяча, клен 
сріблястий, гледичія триколючкова та деякі інші.

Вказані деревостани окрім виконання водозахисних і водорегулюючих функцій, є осередками 
біологічного різноманіття, де зосереджується велика кількість рослинних та тваринних 
організмів самих різних систематичних груп і рівня розвитку -  починаючи з найпростіших і 
закінчуючи ссавцями. Зокрема тут виявлені такі земноводні як ропуха сіра, ропуха зелена, 
жаба трав’яна, кумка червоночерева, часничниця звичайна, рахкавка звичайна, тритон 
звичайний та деякі інші. З плазунів на даній території зустрічаються ящірка прудка, вуж 
звичайний, черепаха болотна. Останні два види найбільш чисельні у водно-болотних біотопах. 
Практично всі вони занесені до охоронного списку Бернської конвенції (1979).

З рідкісних видів тварин, котрі занесені до Червоної книги України (1994) у місцевих лісах 
зустрічаються великий дубовий вусач західний, жук-олень, павиноочко мале, красотіл 
пахучий, борсук звичайний.
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Бойківський регіональний центр біологічного різноманіття сполучається з іншими 
складовими регіональної екомережі області двома екологічними коридорами, один з яких 
проходить неподалік північно-західної околиці міста Мала Виска. Зокрема, екокоридором, що 
поєднує з Лозоватським центром, який розташований на півдні, який базується на яружно- 
балковій системі і долині невеликого струмка з прилеглими до нього схилами, на яких 
місцями ще збереглася природна рослинність.

Природні ландшафти на урбанізованих територіях неминуче зазнають змін в тій чи іншій мірі. 
На території міста сформувався певний тип ландшафту, представлений відповідним складом 
природних, напівприродних та штучних екосистем. Найбільш природні ландшафти і близькі 
до них за сучасним станом території збереглися на прибережних заплавних ділянках ріки 
Мала Вись та її приток, ділянки зелених насаджень загального користування. До 
напівприродного стану можна віднести ділянки садибної забудови, для яких характерний 
найменший коефіцієнт антропогенного навантаження. Найбільшої антропогенної 
трансформації зазнали ділянки видобування надр, що відбувалось у середині 20-го сторіччя в 
південно-західній частині міста, на яких частково утворились за багато років штучні 
екосистеми, з трав’яною та чагарниковою рослинністю.

В межах громади зелені насадження є найважливішим елементом містобудування, фактор, що 
має велике значення в санітарно-гігієнічному, архітектурно-планувальному і соціальному 
відношенні. Розвиток зеленого господарства міста та сіл громади відбувається переважно за 
рахунок підтримання існуючих об’єктів зеленого господарства, проведення робіт по 
озелененню парків та клумб. Важливим питанням є забезпечення догляду зелених насаджень 
на прибудинкових територіях житлових масивів, впродовж вулиць і доріг міста, створенім 
ландшафтно-рекреаційних зон.

4.7. Соціально-економічне становище та перспективи його розвитку, 
об’єкти культурної спадщини

Місто характеризується помірно достатнім рівнем соціальної сфери. Порівнянням рівня 
обслуговування з нормативними показниками виявлене, що мережа установ обслуговування 
достатньо розвинена та здебільшого задовольняє потреби населення в необхідних послугах, 
однак їх розташування не завжди враховує максимально допустимі радіуси обслуговування: 
недостатня кількість закладів дошкільної освіти (52,9% від нормативних показників); закладів 
культури та дозвілля (34,0%). Показники значно вищі за нормативні має мережа підприємств 
торгівлі та громадського харчування, закладів загальної середньої освіти.

Заклади охорони здоров'я представлені Маловисківською центральною районною лікарнею на 
300 ліжок, поліклінікою на 500 відвідувань за зміну, відділенням швидкої медичної допомоги 
(2 автомобілі).

Соціально-економічні проблеми та ризики:

- недостатня кількість місць прикладання праці;

- вузький спектр виробничої діяльності;

- на початковій стадії розвиток інфраструктури для туризму;
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- не достатньо задовільний стан дорожнього покриття вулиць міста;

- експлуатаційна зношеність міських інженерних мереж .

Маловисківська ОТГ у порівнянні з іншими, однаковими за величиною громадами країни, має 
функціональні особливості, що формують підґрунтя для подальшого соціально-економічного 
розвитку:

- сприятливе економіко-географічне положення: через центр громади м. Мала Виска 
проходить траса автомобільної дороги територіального значення Т-2401 сполученням 
Городище - Шпола - Новоукраїнка - Бобринець -  Устинівка; неподалік від міста проходить 
міжнародна автомобільна дорога державного значення М-12 сполученням Стрий - Тернопіль - 
Кропивницький - Знам’янка;

- розвинуте сільське господарство, що сприяє розвитку переробної промисловості;

- значний природний потенціал та потенціал для розвитку різних форм туризму;

- наявність досвіду співпраці з міжнародними партнерами.

Згідно Схеми планування території Кіровоградської області («Діпромісто», 2011 р.) м. Мала 
Виска розглядається, як регіон активного розвитку сільського господарства які 
стимулюватимуть розвиток інших галузей економіки.

Стратегічною ціллю розвитку господарського комплексу громади є розвиток туризму. 
Відновлення пам’яті про видатні історичні події та відпрацювання на їх основі рушія для 
розвитку нішового туризму, може стати значним джерелом прибутків. Програмою 
передбачається створення «знакових» туристичних об'єктів : «Облаштування українського 
етно-дворику у стилі кінця 18 початку 19 століття», «Проведення капітального ремонту даху 
будівлі маєтку поміщиків Кудашевих».

4.8. Охорона здоров'я населення

На території Маловисківської міської об'єднаної територіальної громади діють заклади 
охорони здоров’я: комунальне некомерційне підприємство “Маловисківська центральна 
районна лікарня” Маловисківської районної державної адміністрації , комунальне 
некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Маловисківської 
районної ради, шість фельдшерсько-акушерських пункти, Станція переливання крові.

5. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності 
населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно 
зазнають впливу

СЕО охоплює аналіз ймовірного впливу на стан довкілля, умови життєдіяльності та 
здоров’я населення Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади в результаті 
реалізації Програми соціально-економічного розвитку маловисківської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2021 рік, яка відображає проекти та заходи передбачені 
Стратегією розвитку Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади. Тож 
об’єктом аналізу є стратегічні, оперативні цілі Стратегії розвитку, а відповідно і завдання 
Програми соціально-економічного розвитку Маловисківської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2021 рік.
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Досягнення стратегічної цілі 1. «Екологія, підтримка енергетичної ефективності, 
розвиток Відновлювальних Джерел Енергії та сучасних технологій в галузі 
енергоефективності." Піклування про найвищу якість навколишнього середовища, 
застосування енергетичної ефективності та прагнення до використання ВДЕ передбачається 
шляхом реалізації таких оперативних цілей:

Операційна ціль 1. Охорона навколишнього середовища та екологічна освіта.
У сфері охорони навколишнього середовища діяльність керівництва громади 

повинна зосереджуватися перш за все довкола розвитку інфраструктури - розбудови 
каналізаційної мережі і утилізації відходів. Передбачається впровадження системи 
роздільного сміттєзбирання. Передбачається реалізація Проекту «Придбання спецтехніки 
(сміттєвоза із задній ручним завантаженням при без контейнерній схемі )для КП «Мала 
Виска Водоканал».Влада і працівники структурного підрозділу, відповідального за охорону 
навколишнього середовища, повинні також підвищувати рівень своїх знань та кваліфікацій у 
сфері сучасних підходів у площині охорони навколишнього середовища (у Європі і на світі). 
З огляду на присутній серед мешканців дискомфорт через підвищений рівень радіоактивного 
випромінювання, важливими є заходи у сфері покращення якості повітря та звернення 
особливої уваги на екологічну освіту.

Активність громади повинна проявлятися у:
• Популяризації про-екологічних позицій серед мешканців (напр. сортування 

сміття).
• Пошуку інформації та навчання з питань сучасного вирішення проблем у 

сфері охорони навколишнього середовища і їх адаптація до умов ОТГ.
• Пошуку державних і закордонних джерел фінансування проектів у сфері 

охорони навколишнього середовища.
ІНДИКАТОРИ:
• Кількість проектів у сфері охорони навколишнього середовища у яких взяли 

участь представники громади.
• Кількість працівників, які пройшли навчання, підвищення кваліфікацій щодо 

впровадженім сучасних розв’язань у сфері охорони навколишнього середовища.
• Кількість і види реалізованих заходів, що служать покращенню якості 

навколишнього середовища.
Операційна ціль 2. Застосування принципів енергетичної ефективності у 

громадських будівлях.
Умовою ефективного функціонування громади є належним чином підготовлена 

і оснащена публічна інфраструктура, готова до надання публічних послуг на високому рівні. 
Ключове значення мають шкільні об'єкти, заклади охорони здоров'я, установи культури, 
виконавчі органи міської ради. Особливо вагомим є питання опалення бюджетних будівель 
громади і можливості раціоналізації у цій сфері, що можуть дати значну економію. З цією 
метою влада громади повинна:

• Брати участь у державних та міжнародних програмах у сфері впровадження 
технологій економії енергії (термомодернізація громадських будівель, вуличне освітлення з 
використанням сучасних технологій і т.д).

• Зміцнити кадровий і організаційний потенціал структурного підрозділу, 
відповідального за енергетичну інвестиційну політику в громаді (працевлаштування 
спеціалістів, що володіють інженерними знаннями у сфері ВДЕ, юриспруденції, є фахівцями 
у тендерних процедурах).

• ЕІровести енергетичні аудити, підготувати плани інвестиційних та 
термомодернізаційних робіт.

• Впроваджувати заходи у сфері збільшення енергетичної ефективності у 
громадських будівлях.

ІНДИКАТОРИ:
• Кількість нових спеціалістів у сфері ВДЕ і енергоефективності, які працюють у 

виконавчих органах міської влади.
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• Кількість проведених енергетичних аудитів.
• Кількість запроваджених заходів, що служать збільшенню енергетичної 

ефективності у громадських будівлях.
Досягнення стратегічної цілі 2. «Всебічна підтримка сільськогосподарської і 

^сільськогосподарської господарчої діяльності, малого та середнього бізнесу» 
передбачається шляхом реалізації таких оперативних цілей:

Операційна ціль 1. Підтримка аграрно-споживчої переробки.
Для збалансованого економічного розвитку громади потрібна підтримка малого та 

середнього бізнесу, зокрема є необхідність в переорієнтації частини місцевих підприємців з 
торгівлі на інші сектори, що сприятиме розвитку альтернативного виробництва, сфери 
послуг та створенню передумов для залучення інвесторів у громаду. Завдяки розвитку 
малого бізнесу можливе створення нових робочих місць, що потребує певної підтримки, 
такої, як дослідження потреб громади в послугах і пропозиції для потенційних підприємців у 
вигляді маркетингової інформації для створення підприємств. Для забезпечення 
інформаційної підтримки розвитку бізнес-середовища та громади в Стратегії є проекти, які 
передбачають створення системи навчання для підприємців щодо організації соціальних 
підприємств (що в перспективі сприятиме виробництву в місті нових послуг і товарів). 
Доцільно консультувати з питань розробки бізнес-планів для створення в громаді нових 
підприємств із робочими місцями не тільки городян, а й селян. Місцеве самоврядування 
повинне вжити заходи, які б заохочували місцевих галузевих інвесторів або зовнішніх 
суб'єктів до заснування промислових підприємств з переробки сільськогосподарської 
продукції.

З цією метою місцева влада на базі існуючого структурного підрозділу з питань 
підтримки економічного розвитку заохочуватиме місцевих і зовнішніх інвесторів до 
створення переробних підприємств, що працюватимуть на базі місцевих аграрних ресурсів. 
ІНДИКАТОРИ:
• Кількість створених переробних підприємств.
• Кількість кооперантів, з якими нові переробні підприємства підписали договори на 
постачання продукції.

Операційна ціль 2. Створення агротуристичних господарств.
Громада володіє хорошим потенціалом до розвитку туризму. Проте, бракує належної 

готельно - гастрономічної бази. Відтак, важливим було б заохочення і підтримка місцевою 
владою жителів громади у заснуванні агротуристичних господарств. Багато хто (особливо 
серед активних мешканців) зауважує таку потребу. Проте, існують побоювання серед 
мешканців щодо загроз і можливостей розвитку такого бізнесу. Завданням влади громади 
була б всебічна консалтингово - ментальна підтримка таких осіб. Природно, завданням 
органів самоврядування не є фінансування підприємницької діяльності мешканців, однак, 
важливою була б підтримка, яка проявляється у створенні системи професійного 
консалтингу в сферах юридичних, фінансових, податкових, маркетингових аспектів щодо 
ведення такого роду господарської діяльності.

З цією метою самоврядування громади повинне:
• Реалізовувати освітньо-консалтингові заходи для мешканців ОТГ, які планують 
відкрити агротуристичні господарства.
• Допомагати у пошуку донорів, інвесторів та коштів державних фондів на заснування 
агротуристичних господарств.
• Започаткувати співпрацю з польськими гмінами, на території яких функціонують 
агротуристичні господарства з метою ознайомлення з досвідом у сфері створення і веденім 
діяльності цього типу.
ІНДИКАТОРИ:
• Кількість навчально-консалтингових заходів для мешканців ОТГ.
• Кількість створених агротуристичних господарств.
• Кількість започаткованих зв’язків і партнерства між громадою і польськими гмінами 
та іншими партнерами.
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Операційна ціль 3. Підтримка створення нових робочих місць, розвитку малого та 
середнього підприємництва.

Надзвичайно важливим чинником розвитку громади є створення нових робочих місць. 
З цією метою влада громади повинна зосередитись на підтримці місцевих підприємців, 
мотивуванні мешканців до започаткування власної підприємницької діяльності та пошуку 
інвесторів. У зв'язку з вищезгаданим, керівництво громади свою увагу повинне 
сконцентрувати на:
• Всебічній підтримці мешканців, зацікавлених у започаткуванні підприємницької 
діяльності (організаційна допомога, рекомендації щодо можливого розташування об’єктів 
для надання послуг, логістична підтримка, допомога у пошуку можливих джерел 
фінансування).
• Популяризації відважних та піонерських ініціатив жителів за посередництвом 
прийнятих і використовуваних у громаді форм комунікації (зокрема, розміщення інформацій 
на таблицях оголошень у виконавчих органах громади, інформації, що поширюються під час 
зустрічей у селах).
• Створенні каталогу спрощень, пільг та заохочень для потенційних інвесторів.
• Популяризації громади як території, приязної для інвесторів.
ІНДИКАТОРИ:
• Кількість заходів, що мають на меті підтримку місцевих підприємців.
• Кількість зустрічей (наданих консультацій і підтримки).
• Кількість заходів у сфері популяризації громади.
• Відсоток зростання кількості суб’єктів малого та середнього бізнесу.
• Відсоток зростання доходів суб’єктів малого та середнього бізнесу.

Досягнення стратегічної цілі 3. Розвиток освіти, культури, охорони здоров’я та 
підтримка інституцій громадянського суспільства. Розвиток сфер культури, освіти, 
охорони здоров'я і громадянсько-патріотичної позиції мешканців за посередництвом 
задоволенім цих потреб і створення нових можливостей у даній сфері 
передбачається шляхом реалізації таких оперативних цілей:

Операційна ціль 1. Підтримка системи формальної і неформальної освіти за 
допомогою педагогічних кадрів шкіл та потенціалу закладів культури і громадських 
організацій (гуртки за інтересами, заняття для дітей і молоді).

Освіта -  не витратна, а інвестиційна галузь. Вкладення в освіту повертаються 
покращенням рівня та тривалості життя, зростанням економіки, покращенням екології, 
забезпеченням сталого розвитку. Для забезпечення належних умов дошкільної освіти в 
стратегічному плані за потреби передбачені проекти щодо створення, покращення або 
ремонту закладів дошкільної освіти.
Влада громади акцентує увагу на потребу у сучасній освіті та підготовці молоді до роботи на 
основі її потенціалів і здібностей. Цю роботу слід розпочинати з наймолодшого віку. 
Слугувати цьому може активна діяльність осередку позакласних занять та школи мистецтв. 
Водночас зміст початкової і середньої освіти має задовольнити освітні потреби кожної 
дитини відповідно до її інтересів, здібностей, життєвих намірів.
Актуальним напрямком освітньої діяльності залишається підтримка обдарованих дітей. З 
таких дітей формується майбутнє України. При плануванні навчально-виховної роботи 
закладів на наступні 5 років важливе місце належить туристично-краєзнавчій та екскурсійній 
діяльності, науково -  технічній творчості ( літакобудування, ракетобудування).
З цією метою варто:
• Розширити автономність навчальних закладів у формуванні власних освітніх програм, 
які повинні передбачати широку варіативність, враховувати індивідуальний стиль і 
траєкторію навчання кожного учня.
• Здійснювати систематичне оцінювання якості роботи вчителів за результатами 
навчання його учнів (стимулювання вчителів до кращої якості роботи).
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• Забезпечити подальший розвиток матеріально-технічної бази загальноосвітніх 
навчальних закладів;
• Провести підготовку вчительських кадрів до викладання предметів та навчальних 
дисциплін, що мають на меті формування необхідних навиків та життєвих позицій.
• Розробити дидактичні матеріали, документи, які полегшуватимуть молоді засвоєння 
знань, а для вчителів будуть корисною методичною допомогою.
• Запрошувати до ведення занять практиків громадського, політичного і 
господарського життя.
• Проводити заняття зі сфери прозорості публічного життя, чесності, нетолерування 
корупції у публічному секторі і у бізнесі, основ підприємництва.
• Сприяти відкриттю нових гуртків за інтересами і додаткових занять для дітей та 
молоді.
• Ініціювати співробітництво між закладами культури і школами з метою організації і 
проведенім спільних заходів.
ІНДИКАТОРИ:
• Кількість нових пропозицій до навчальних програм у школах громади.
• Кількість методичних розробок, що вдосконалюють навчальний процес.
• Результати оцінки ефективності роботи вчителів як інструмент для мотивування до 
роботи та особистого розвитку і підвищення кваліфікацій.
• Кількість практиків, запрошених до ведення занять у школах.
• Кількість гуртків за інтересами і додаткових занять для молоді.
• Кількість освітніх, культурних заходів, організованих спільно школами і закладами 
культури.

Операційна ціль 2. Активізація мешканців за посередництвом їх залучення до 
різноманітних туристичних, екологічних та мистецько-культурних ініціатив.

Вагомим питанням з точки зору розвитку громади є активізація і залучення мешканців 
до різних ініціатив туристичного, екологічного і культурного характеру. Передбачається 
впровадження спільної реалізації ініціатив, що популяризують громаду і її місцеві традиції. 
На території громади функціонує чимало сільських клубів, будинків культури, бібліотек та 
історичний музей. На базі цих установ передбачається пропонувати мешканцям спільну 
організацію як тематичних зустрічей так і циклічних святкувань, напр. День міста, Дні села, 
Свято випускника, Дня захисту дітей і т. д.

У громаді приорітетними ініціативами є проекти екологічного характеру: організація 
тематичних лекцій для батьків і дітей на теми охорони навколишнього середовища, 
інформаційно-роз’яснювальні зустрічі щодо роздільного сміттєзбирання, економії 
енергоносіїв. З огляду на факт, що в громаді існує чимало активних громадських організацій, 
варто зважити модель делегування громадянським організаціям вибраних публічних завдань 
місцевого самоврядування.

З цією метою громада передбачає:
• Опрацювати перелік культурно-туристичних заходів, які організовуються спільно 
мешканцями і закладами культури.
• Реалізувати заходи, які б мотивували мешканців до спільної роботи.
• Проаналізувати потреби мешканців у сфері їх преференцій проведення вільного часу. 
ІНДИКАТОРИ:
• Кількість культурно-туристичних заходів, реалізованих при участі мешканців.
• Кількість ініціатив про-екологічного і туристичного характеру.
Операційна ціль 3: - Створення умов для надання якісних послуг первинної медичної 
допомоги.

Для забезпечення передумов надання якісних медичних послуг у громаді необхідно 
реалізувати комплексні заходи, що складаються з трьох головних напрямків: інвестицій у 
інфраструктуру приміщень медичних об’єктів, закупівля необхідного та сучасного
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медичного устаткування та заохочення і залучення нових лікарів до роботи на території 
Маловисківської ОТГ.

З цією метою необхідно проводиться аналіз мережі закладів первинної медичної 
допомоги у громаді з огляду на зростаючі потреби жителів у цьому виді послуг. 
Опрацьовуючи концепцію розташування закладів первинної медичної допомоги 
(амбулаторій, фельдшерсько-акушерських пунктів, медичних пунктів, медичних кабінетів), 
необхідно враховувати як державні стандарти та рекомендації, а також можливості громади 
щодо облаштування закладів медичних послуг з огляду на потреби і очікування мешканців. 
Розробляючи інвестиційні плани, детально розглядаються можливості залучення 
фінансування з різних джерел, - як з ресурсів держбюджету, так і міжнародної технічної 
допомоги. Ресурси з цих джерел можуть бути також суттєвими при закупівлі необхідного 
медичного устаткування для закладів первинної медичної допомоги.
У зв'язку з кадровими проблемами у закладах охорони здоров'я, старінням медичного 
персоналу, а також великою увагою, яку мешканці приділяють питанням медичного 
обслуговування, варто продумати комплексні заходи у напрямку залучення до роботи в 
громаді нових лікарів. Вкрай важливим було б надання їм можливостей отримання житла, 
тому що власне це є основною проблемою для роботи лікарів у громаді.
Варто продумати створення спеціального фонду для залучення медичних кадрів, який 
поставив би нашу громаду у вигіднішій ситуації від інших, конкуруючих у залученні до 
роботи у своїх громадах медиків. Забезпечення молодих лікарів житлом, їхнє матеріальне 
заохочення та створенім комфортних умов праці — запорука вирішення проблеми кадрового 
забезпечення медичних закладів.

Надзвичайно важливою є також профілактична діяльність, привернення уваги 
мешканців до ведення здорового способу життя, зокрема, дотримання правил гігієни.

Місцева влада громади повинна забезпечити організацію системи профілактичної 
освіти у сфері гігієни у доступній формі. Необхідно безпосередньо говорити про 
необхідність дотримання певних принципів зі збереженням толерантності та делікатності - 
це завдання медичних працівників та педагогів.

У цій сфері влада громади повина:
• Розробити концепцію мережі закладів первинної медичної допомоги відповідно до 
потреб та очікувань жителів населених пунктів Маловисківської ОТГ.
• Опрацювати план інвестиційних заходів у приміщеннях медичних закладів (як 
існуючих, так і новостворюваних).
• Реалізувати інвестиційні заходи в мед закладах та закупівлю необхідного 
устаткування з використанням механізмів залучення зовнішніх ресурсів (як з вітчизняних, 
так і міжнародних).
• Створити спеціальний фонд з метою забезпечення житлом та матеріального 
заохочення нових працівників медичних закладів громади.
• Здійснювати інформаційно-популяризаційні заходи з метою заохочення нових 
медиків (у тому числі випускників медичних університетів) до роботи у Маловисківській 
ОТГ.
• Створювати умови для ведення на території громади освіти у сфері профілактики та 
гігієни.
• Розробити спільно з працівниками закладів охорони здоров'я програму та графік 
заходів з профілактики у сфері охорони здоров’я, гігієни (безпосередні розмови, лекції).
• Здійснювати моніторинг виконання працівниками охорони здоров'я завдань у цій 
сфері.
• Запрошувати на лекції осіб, які є авторитетами у даній галузі.
• Зобов'язати директорів шкіл запровадити у школах профілактичну освіту. 
ІНДИКАТОРИ:
• Розроблена концепція мережі медичних закладів Маловисківської ОТГ.
• Реалізовані інвестиційні заходи у приміщеннях медичних закладів громади.
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• Заходи у напрямку заохочення нових медиків до роботи в Маловисківській ОТГ 
(спеціальний фонд, мотиваційні заходи для нових медпрацівників).
• Кількість залучених до роботи в громаді лікарів.
• Реалізовані заходи з профілактики у сфері охорони здоров’я та особистої гігієни
• Кількість годин занять у школах та дошкільних закладах на теми охорони здоров’я та 
особистої гігієни.
Досягнення стратегічної цілі 4 Підтримка нішового туризму на основі історичних 
традицій.
Відновленім пам'яті про видатні історичні події та випрацювання на їх основі рушія для 
розвитку місцевого туризму, що може стати значним джерелом прибутків для мешканців 
передбачається шляхом реалізації таких оперативних цілей:

Операційна ціль 1. Опрацювання місцевої туристичної стратегії на основі 
історичних традицій (місця поселень запорозьких козаків, Шпаковий шлях, 
авіаконструкторські традиції, пов'язані з постаттю Олександра Кудашева, Юрія Кондратюка, 
Івана Сухомлина, історичні будівлі та споруди (маєток Кудашевих, залізничний міст, інші) та 
місцеві пам'ятки природи.

Одним з ключових чинників розвитку нашої громади має бути відновлення пам'яті 
про значимі історичні події, що мали місце на її території.

У цій сфері влада громади повинна:
• Підготувати детальну концепцію у сфері туристичної стратегії, що міститиме 
комплексні рішення щодо туристичних продуктів, принципів реклами і маркетингу, 
дистрибуції та можливостей заробітку для мешканців.
Передбачається реалізувати проекти: «Облаштування туристичного об’єкту - українського 
етно -дворику у стилі кінця XVIII- початку XIX століття», «Капітальний ремонт даху 
будівлі колишнього маєтку поміщиків Кудашевих з виготовленням проектно-кошторисної 
документації»
• Розробити туристичні пропозиції, пов’язані з давніми козацькими традиціями та 
традиціями торгівлі на Шпаковому шляху, туристичні маршрути, встановити банери з 
інформацією про ОТГ.
• Розвивати співробітництво з потенційними партнерами у вказаних сферах. 
ІНДИКАТОРИ:
• Кількість реалізованих проектів у сфері туризму.
• Кількість туристично-ярмарково-виставкових подій.
• Кількість учасників культурно-масових та спортивних заходів.
• Зростання доходів мешканців завдяки започаткуванню діяльності пов’язаної з 
обслуговуванням туризму (агротуристичні господарства, гастрономічна діяльність, сфера 
послуг).
Досягнення стратегічної цілі 5 Вдосконалення надання публічних послуг та розвиток 
інфраструктури. Забезпечення цивільного захисту населення Маловисківської ОТГ. 
передбачається шляхом реалізації таких оперативних цілей:
Операційна ціль 1. Вдосконалення пропозицій публічних послуг (виконавчі органи 
місцевого самоврядування, школи, заклади культури, правовий захист, соціальний захист та 
захист у випадку надзвичайних ситуаціях) за допомогою значного зростання вимог до 
працюючих кадрів та працевлаштування нових фахівців.
Ключовим фактором задоволення потреб мешканців від діяльності місцевої влади є елемент 
безпосереднього обслуговування в сфері поточних справ, які вони вирішують у виконавчих 
органах. Загальноприйнятим розв’язанням є створення Центру Надання Адміністративних 
Послуг. Це модельний приклад розбудови іміджу установи приязної до мешканців, де в 
одному приміщенні можна вирішити всі справи, які перебувають у компетенції влади 
громади. Офіс ЦНАПу повинен виконувати як психологічну функцію (створювати враження 
відкритості і доброзичливості зі сторони працівників, а не замкнутої і бюрократичної 
структури) так і бути раціональним (піклування про оптимальне використання потенціалу 
працівників та наявної інфраструктури).
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Надзвичайно важливим напрямком діяльності виконавчих органів громади є здійснення 
контролю за виконанням, дотриманням вимог законодавства у сферах: благоустрою, 
поводження з відходами, громадського порядку.
У зв'язку з вищевказаним, влада громади повинна:
• Вибрати оптимальну локалізацію на території громади для створення ЦНАПу.
• Створити ЦНАП і забезпечити його необхідним офісним і комп’ютерним 
устаткуванням.
• Провести відповідне навчання і підвищення кваліфікації працівників ЦНАПу, у разі 
необхідності - направити на навчання у відрядження до інших ОМС.
• Підготувати формуляри для дослідження рівня задоволеності мешканців.
• Проводити систематичні дослідження рівня задоволеності мешканців, - клієнтів 
ЦНАПу і здійснювати аналіз їх результатів.
• Провести інвентаризацію усіх послуг, що надаються виконавчими органами громади 
на основі аналізу законодавства.
• Підготувати Інформаційні картки послуг, розмістити їх на офіційному сайті громади 
та роздруковувати примірники, які будуть в розпорядженні ЦНАПу.
• Здійснювати циклічний перегляд актуальності Інформаційний карток послуг.
• Забезпечити надання правової допомоги дітям-сиротам, дітям позбавленим 
батьківського піклування, сім’ям та дітям, які опинились в складних життєвих обставинах.
• Розробити програму щодо заохочення молоді до роботи у виконавчих органах та 
установах, підпорядкованих місцевому самоврядуванню (формування кадрового резерву, 
праця на волонтерських засадах, стажування).
• Розробити комплексну систему підвищення кваліфікацій та оцінки результатів роботи 
працівників інституцій, що підпорядковані виконавчим органам громади (культура, освіта, 
соціальний захист).
ІНДИКАТОРИ:
• Кількість службовців, які працюють у Центрі Надання Адміністративних Послуг.
• Кількість проведених навчань та підвищень кваліфікацій службовців.
• Відсоток мешканців, задоволених з роботи ЦНАПу.
• Кількість юридичних та інших консультацій, наданих дітям-сиротам, дітям 
позбавленим батьківського піклування, сім’ям та дітям, які опинились в складних життєвих 
обставинах.
• Кількість підготовлених Інформаційних карт послуг.
• Відсоток здійснених змін у Інформаційних картах послуг, що виникає з потреб 
актуалізації.
• Кількість нових працівників (стажерів, волонтерів) у виконавчих органах громади та 
підлеглих установах.
• Кількість осіб у виконавчих органах громади, які мають кваліфікації у сфері 
цивільного захисту населення та надзвичайних ситуацій.
• Створення структурного підрозділу у виконавчих органах Маловисківської громади з 
питань цивільного захисту населення та надзвичайних ситуацій.
• Проведення періодичних зустрічей у населених пунктах громади на теми цивільного 
захисту населення та дій у випадках надзвичайних ситуацій.
• Функціонування місцевої пожежної частини та необхідної протипожежної 
інфраструктури
Операційна ціль 2. Використання проектного досвіду для вдосконалення пропозицій 
публічних закладів і розвитку інфраструктури, а також - підтримка міжнародного 
співробітництва.
Важливим фактором оцінки роботи влади громади і її підтримки мешканцями є висока якість 
послуг, що надаються виконавчими органами та установами, що підпорядковані громаді - 
такими як школи, заклади культури. Важливо, щоб пропозиції публічних послуг відповідали 
потребам і очікуванням мешканців. З цією метою влада громади повинна періодично 
здійснювати моніторинг якості життя мешканців та виробити механізми постійної співпраці
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з мешканцями. Слід змінити також підхід до управління публічними послугами з 
адміністративно-статичного на підхід, що відповідає принципам управління проектами. На 
практиці це означає дослідження потреб і проблем громадян, залучення мешканців до 
процесу прийняття рішень (зокрема, це стосується створення можливостей для мешканців 
подавати свої ініціативи, які сприятимуть підвищенню якості життя), визначення цілей 
управління публічними послугами та оцінювання результатів.
Важливим для нової громади є також розвиток міжнародного співробітництва з іншими 
органами місцевого самоврядуваннями, установами культури, освіти і т.д. Громада повинна 
також підтримувати місцевих підприємців і місцеві громадські організації у розвитку 
співпраці з закордонними партнерськими інституціями з метою обміну досвідом і реалізації 
спільних проектів.
Щоб досягти вищевказане, влада громади повинна:
• Опрацювати принципи дослідження якості життя мешканців.
• Опрацювати партиципаційні механізми, які дозволять залучати мешканців до 
розбудови пропозицій публічних послуг.
• Підтримувати підприємців, підпорядковані установи та громадські організації в 
розвитку міжнародного співробітництва.
ІНДИКАТОРИ:
• Кількість мешканців, охоплених дослідженням якості життя.
• Кількість громадських зустрічей.
• Кількість започаткованих міжнародних партнерств.
• Кількість прийнятих нормативно-правових актів органом влади, які ініційовані
активними мешканцями громади.
Операційна ціль 3. Виконання необхідних інфраструктурних інвестицій (модернізація 
водопровідно-каналізаційної мережі, очисних споруд, ремонт і модернізація доріг; значні 
інвестиції в громадських будівлях).
Важливою проблемою і одночасно бар'єром у розвитку громади є недостатня якість 
дорожньої та водопровідно-каналізаційної мережі. Великою проблемою у цій сфері є нестача 
інвестицій інфраструктурного характеру.
З цією метою влада громади передбачає:
• Здійснити інвентаризацію стану доріг, стану будівель установ, мереж і водопровідно-
каналізаційного устаткування, передбачається реалізувати проекти: «Капітальний ремонт 
дорожнього покриття вул.Центральна м.Мала Виска (доріг комунального значення) на 
території Маловисківської ОТГ», «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. 
Центральна с. Краснопілка Кіровоградської області», «Капітальний ремонт дорожнього 
покриття по вул. Київській м. Мала Виска Кіровоградської області», «Капітальний ремонт 
дорожнього покриття по провулку Професійному м. Мала Виска Кіровоградської області», 
«Проведення поточного ремонту дорожнього покриття, підсипка, грейдерування вулиць 
та доріг м.Мала Виска та сільських населених пунктів», «Будівництво очисних споруд у м. 
Мала Виска потужністю до 300 мЗ на добу», «Реконструкція водопровідних мереж вулиць 
міста Мала Виска, с. Заповідне(Комсомольське) та с.Вишневе (Ульяновка),
Маловисківського району , Кіровоградської області (коригування)».
• Виконати пріоритетність інвестицій і ремонтно-будівельних робіт, передбачається
реалізувати проекти: «Встановлення та модернізації вуличного освітлення на території
населених пунктів громади».
• Закупити устаткування для ремонту дорожнього покриття.Передбачено реалізувати 
проект відповідно до Плану удосконаленню послуги утримання та ремонт доріг, що 
знаходяться в межах компетенції Маловисківської ОТГ в рамках проекту ООВКЕ 
«Придбання спецтехніки -  дорожнього ремонтера для проведення ямкового ремонту доріг 
комунальної власності комунальному підприємству «Мала Виска МКП»
ІНДИКАТОРИ:
• Кількість кілометрів на яких виконано капітальний та поточний ремонт доріг.
• Кількість кілометрів доріг на яких зроблено ґрунтовний ремонт.
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Кількість ремонтів і інвестицій у сфері водопровідно-каналізаційної мережі. 
Кількість створених нових робочих місць.

6. Екологічні проблеми, у тому ЧИСЛІ ризики впливу на здоров’я Н 
аселення, які стосуються документа державного планування, 
зокрема щодо територій з природоохоронним статусом

Під час розробки звіту про стратегічну екологічну оцінку були визначені основні проблеми 
для навколишнього середовища та охорони здоров'я населення, надані характеристики даних 
впливів, проаналізовані їх територіальні аспекти.
До екологічних проблем, що стосуються документу державного планування вирішення яких в 
певній мірі може бути запроваджене в Програмі відносяться наступні:
1. Негативні тенденції у демографічному розвитку Маловисківської ОТГ. Зокрема, через 
низькі темпи народжуваності посилюється старіння населення; збільшується навантаження 
особами старше працездатного віку на працездатний вік, що загострює проблеми трудових 
ресурсів та соціального забезпечення населенім;
-  недостатній розвиток перспективних невиробничих видів економічної діяльності: курортно- 
рекреаційного господарства, фінансової сфери, ринкової інфраструктури та інших;
-  відсталість структури господарського комплексу громади, зокрема домінування 
сировинноємних галузей, що зумовлює несприятливу екологічну ситуацію, а також незначна, 
у тому числі через невисокий науково-технічний потенціал, частка інноваційноємних 
виробництв. Проте на даний час відбувається поступове заміщення колишніх екофобних 
підприємств об’єктами сонячної енергетики та інше.
2. Стан поверхневих вод обумовлений загальним поверхневим стоком, що формується на 
міській території та присадибних ділянках, розташованих в межах водозбірної площі басейну 
р. Мала Вись, зношеністю системи каналізаційної мережі, незначним відсотком охоплення . 
Відсутність мереж дощової каналізації з очисними спорудами у місцях випуску негативно 
впливає на стан поверхневих водойм, та створює ризики для здоров'я населення в місцях 
водокористування. Відсутність встановлених прибережних захисних смуг водойм на території 
міста з винесенням їх меж в натурі та недотримання режиму господарської діяльності в їх 
межах негативно впливає на санітарно-гігієнічний стан водойм та прибережних ділянок. 
Значний відсоток ветхої та аварійної водопровідної мережі (76%), що призводить до 
нераціонального використання водних ресурсів.
3. Серед ризиків впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного 
планування, можна віднести: неповне охоплення населення системою централізованого 
водопостачання, лише 56,7%, (частина населення користується водою з децентралізованих 
джерел постачання, які не мають систематичного моніторингу контролю якості води).
4. Що стосується територій з природоохоронним статусом слід зазначити, що за даними 
Департаменту екології та природних ресурсів Кіровоградської ОДА на території та поблизу
м. Мала Виска, об’єкти природно-заповідного фонду відсутні.

Для невідкладного вирішення екологічних проблем необхідна широкомасштабна система 
комплексних заходів економічного, соціально-політичного, технологічного та культурного 
характеру. їх продуктивному вирішенню та піднесенню ефективності управління 
природоохоронною справою на державному та регіональному рівнях у найближчій 
перспективі сприятиме забезпечення виконання заходів, передбачених державними, 
обласними та цільовими програмами громади щодо охорони та відтворення довкілля, у першу 
чергу:
Стратегією розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки;
Програмою розвитку комунального підприємства Мала Виска ВОДОКАНАЛ на 2021- 2023 
роки;
Програмою розвитку комунального підприємства Мала Виска МКП на 2021-2023 роки;
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Комплексною Програмою розвитку культури, краєзнавства та туризму у Маловисківській 
міській об’єднаній територіальній громаді на 2021 -  2023 роки 
та іншими.

7. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із 
запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, 
встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що 
стосуються Програми.
В розділі висвітлюється інформація про різноманітні стратегії, плани і програми, що діють на 
національному, регіональному та місцевому рівнях, які в тій чи іншій мірі визначають 
передумови для прийняття проектних рішень в даному проекті Програми.
Розділ ґрунтується на аналізі цілей документів державної політики у сфері охорони довкілля 
та здоров’я населення, які мають відношення до цілей розвитку на місцевому рівні та 
безпосередньо стосуються документу державного планування. Результати аналізу визначають 
ступінь врахування вищезазначених цілей документів державної політики та їх впровадження 
в проекті Програми. Проведений огляд відповідних цілей екологічної політики передбачає 
загальні орієнтири, на основі яких оцінюються цілі та заходи Програми.
Головні стратегічні державні документи, що мають відношенім до проекту Програми 
Соціально-економічного розвитку Маловиківської міської об’єднаної територіальної громади 
на 2021 рік перераховані нижче:
- Стратегія розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки (далі -  Стартегія -  2027),
- План заходів на 2021-2023 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на 
2021-2027 роки, затверджених рішенням обласної ради від 12 березня 2020 року № 743
- Положення Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затверджене 
постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року № 695,
- Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки, затверджено 
постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року № 671

Метою розробки Програми є забезпечення активізації економічної діяльності, сприяння 
вирішенню гострих соціальних проблем населення міста за рахунок пожвавлення 
інвестиційної діяльності, розвитку малого та середнього бізнесу, спрямування зусиль на 
розв’язання існуючих проблемних питань у розвитку різних галузей та сфер діяльності, 
ефективного використання внутрішніх і зовнішніх можливостей громади .
Основними пріоритетними завданнями Програми на 2021 рік є:

• утворення нових видів господарської діяльності з метою забезпечення зайнятості 
працездатного населення міста;
• створення позитивно інвестиційного клімату;
• енергозбереження і енергетичні ресурси;
• забезпечення населення міста якісною питною водою, проведення будівництва, 
реконструкції та модернізації систем водопостачання та водовідведення;
• забезпечення належного санітарного стану та благоустрою міста, освітлення, озеленення 
території, утримання вулично-дорожньої мережі в належному стані, ремонт існуючих та 
будівництво нових доріг та тротуарів;
• реконструкція існуючих фізично зношених об’єктів з продовженням їх ресурсу, 
впровадження заходів по підвищенню економічних і екологічних показників об’єктів 
житлової сфери;
• поліпшення матеріально-технічного, науково-методичного забезпечення дошкільних 
навчальних закладів;
• поліпшення та капітальний ремонт матеріально-технічної бази закладів освіти,культури та 
спорту;
• покращення екологічного стану навколишнього природного середовища, зниження впливу 
забруднення навколишнього природного середовища на здоров’я населення;
• врегулювання земельних відносин на території міської ради;
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• сприяння реалізації проектів за пріоритетними напрямками інноваційної діяльності, 
запозичення досвіду розбудови громади міста завдяки участі у міжнародних програмах та 
розбудові зв’язків з містами-побратимами, членство в Асоціації міст України.
• збільшення ефективності заходів з охорони природних ресурсів їх збереження та 
відтворенім;
• збільшення відсотка охоплення населення громади всіма видами фізкультурно-оздоровчої та 
спортивної роботи, популяризація здорового способу життя;
• здійснення енергозберігаючих заходів в закладах освіти, проводження робіт по поліпшенню 
санітарно-гігієнічних та побутових умов безпечної життєдіяльності закладів освіти;
• сприяння ефективної зайнятості населення, захист населення від безробіття, забезпечення 
підвищення доходів громадян;
• підвищення якості послуг, які надаються за рахунок місцевого бюджету.

Досягнення запланованих завдань передбачається здійснювати шляхом виконання місцевих 
програм, розробка, затвердження та внесення змін до яких проводитиметься виключно з 
дотриманням вимог Бюджетного кодексу України, чинних законодавчих і нормативно- 
правових актів:

Програма розвитку комунального підприємства Мала Виска ВОДОКАНАЛ на 2021- 2023 
роки;
Програма розвитку комунального підприємства Мала Виска МКП на 2021-2023 роки; 
Комплексна Програма розвитку культури, краєзнавства та туризму у Маловисківській 
міській об’єднаній територіальній громаді на 2021 -  2023 роки 
та іншими.

При проведенні СЕО проекту Програми соціально-економічного розвитку Маловисківської 
міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік розглядались можливі шляхи 
вирішення екологічних проблем громади, що забезпечать досягнення цілей державної 
екологічної політики.

Екологічні
проблеми

Цілі
екологічної
політики

Шляхи вирішення Врахування 
в Програмі

Забруднення
атмосферного
повітря

чисте
атмосферне
повітря

- скорочення викидів в атмосферне повітря 
від автотранспорту та від об’єктів 
промисловості;

- збільшення використання відновлюваль- 
них джерел енергії;

- підвищення екологічної культури 
і управління

Враховано

Забруднення
вод

якісні водні 
ресурси

- збільшення доступу населення до 
централізованих систем водовідведення;

- будівництво альтернативних джерел питної 
води;

- зменшення скидів забруднених стічних 
вод у водні об’єкти;

- підвищення екологічної культури і 
управління

Враховано

Накопичення
твердих
побутових та
промислових . . відходів

запровадження
системи
/правління
відходами

- ліквідація несанкціонованих звалищ;
- впровадження роздільного збору відходів;
- оновлення спецтехніки з вивозу побутових 

відходів;
- проведення реконструкції полігону;
- підвищення обізнаності мешканців 

громади щодо належного поводження з 
відходами, підвищення екологічної

Враховано
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культури і управління

Забруднення
ґрунтів

невиснажені
родючі
ґрунти

- перед проведенням робіт, пов’язаних 
з впливом на земельні ресурси проведення 
вишукувальних робіт, в результаті яких 
визначиться необхідність зняття родючого 
шару грунту або відсутність такої 
необхідності;

- підвищення екологічної культури і 
управління

Враховано
частково

Зменшення
біологічного
та
ландшафтного
різноманіття

відновлене 
біологічне та 
ландшафтне 
різноманіття

- збереження та збільшення площ земель 
природно-заповідного фонду та площ 
територій національної екологічної 
мережі;

- підвищення екологічної культури і 
управління

Враховано

8.0пис наслідків реалізації проектних рішень Програми для 
довкілля, а також для здоров’я населення, у тому числі 
позитивних і негативних наслідків

У цьому розділі наведений короткий огляд оцінки ризиків та потенційних впливів на 
навколишнє середовище.
Згідно з "Методичними рекомендаціями із здійснення стратегічної екологічної оцінки 
документів державного планування»", затвердженими Наказом Міністерства екології та 
природних ресурсів України від 10.08.201 N0 296) наслідки для довкілля, у тому числі для 
здоров'я населення -  будь-які ймовірні наслідки для флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, 
клімату, повітря, води, ландшафту (включаючи техногенного), природних територій та 
об'єктів, безпеки життєдіяльності населення та його здоров'я, матеріальних активів, об'єктів 
культурної спадщини та взаємодія цих факторів.
Згідно статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" для проектних об'єктів є 
обов’язковим подальше здійснення оцінки впливу на довкілля у процесі прийняття рішень про 
провадження планованої діяльності.
За походженням екологічний вплив може бути первинним, тобто безпосередньо пов’язаним з 
впливом розміщення існуючих і проектних об’єктів на екосистему (забруднення атмосфери 
при будівництві та експлуатації) і вторинним, що є наслідком первинних змін в екосистемі 
(можливе збільшення бронхо-легеневих захворювань серед населення внаслідок забруднення 
атмосфери).
Під кумулятивним впливом розуміється сукупність впливів від реалізації планованої 
діяльності та інших, що існують або плануються в найближчому майбутньому видів 
антропогенної діяльності, які можуть призвести до значних негативних або позитивних 
впливів на навколишнє середовище або соціально-економічні умови. Кумулятивні ефекти 
можуть виникати з незначних за своїми окремими діями факторів, які впливають одночасно 
протягом тривалого періоду часу поступово накопичуючись, підсумовуючись можуть 
викликати значні наслідки. Акумуляція впливів відбувається в тому випадку, коли 
антропогенний вплив або інші фізичні або хімічні впливи на екосистему протягом часу 
перевершують її можливість їх асиміляції або трансформації.
При дотриманні та виконанні всіх передбачених комплексних захисних і охоронних заходів, 
що відповідають діючим нормативним вимогам, можливість виникнення кумулятивного 
впливу, який супроводжуються негативними екологічними наслідками та понаднормативними 
викидами в атмосферне повітря забруднюючих речовин не передбачається. Детальна оцінка 
кумулятивного впливу буде можлива в процесі експлуатації існуючих та проектних об’єктів з
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урахуванням даних моніторингу навколишнього середовища та проведення відповідних 
розрахунків. Змін клімату і мікроклімату в результаті планованої діяльності не очікується. 
Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів планованої 
діяльності на навколишнє середовище, відсутні.
Потужний потенціал озеленених територій в межах населеного пункту, дотримання 
упорядкування цих територій є компенсаційним заходом щодо наслідків будь-яких впливі на 
оточуюче середовище.

Оцінка ймовірного впливу Програми на довкілля відповідно до контрольного переліку

Чи може реалізація Програми спричинити:
Негативний вплив Пом’якшен

ня існуючої 
ситуації

Гак Ймові
рно Ні

Повітря

1 Збільшення викидів забруднюючих речовин 
від стаціонарних джерел • +

2 Збільшення викидів забруднюючих речовин 
від пересувних джерел • +

3 Погіршення якості атмосферного повітря • +

4 Появу джерел неприємних запахів •

5 Зміни повітряних потоків, вологості, температури або 
ж будь-які локальні чи регіональні зміни клімату •

Водні ресурси

б Збільшення обсягів скидів у поверхневі води •

7
Будь-які зміни якості поверхневих вод (зокрема таких 
показників, як температура, розчинений кисень, 
прозорість, але не обмежуючись ними)

•

8 Значне зменшення кількості вод, що 
використовуються для водопостачання населенню • +

9 Збільшення навантаження на каналізаційні системи та 
погіршення якості очистки стічних вод • +

Відходи

10 Збільшення кількості утворюваних твердих 
побутових відходів • +

Земельні ресурси

11 Порушення, переміщення, ущільнення ґрунтового 
шару •

12 Будь-яке посилення вітрової або водної ерозії ґрунтів •

13 Зміни в топографії або в характеристиках рельєфу •

14 Суттєві зміни в структурі земельного фонду, чинній 
або планованій практиці використання земель •

Біорізноманіття та рекреаційні зони

15 Негативний вплив на об’єкти природно-заповідного 
фонду (зменшення площ, початок небезпечної • +

36



Чи може реалізація Програми спричинити:
Негативний вплив Пом’якшен

ня існуючої 
ситуації

Гак Ймові
рно Ні

діяльності у безпосередній близькості або на їх 
території тощо)

16 Зміни у кількості видів рослин або тварин, їхній 
чисельності або територіальному представництві • +

17 Порушення або деградацію середовищ існування 
диких видів тварин •

18 Будь-який вплив на кількість і якість наявних 
рекреаційних можливостей • +

19 Будь-який вплив на наявні об’єкти історико- 
культурної спадщини • +

20

Інші негативні впливи на естетичні показники 
об’єктів довкілля (перепони для публічного огляду 
мальовничих краєвидів, появу естетично 
неприйнятних місць, руйнування пам’ятників 
природи тощо)

• +

Населення та інфраструктура

21
Зміни в локалізації, розміщенні, щільності та 
зростанні кількості населення будь-якої території 
громади

•

22 Вплив на нинішній стан забезпечення житлом або 
виникнення нових потреб у житлі •

23 Необхідність проведення ремонтів об’єктів для 
забезпечення транспортних сполучень • +

24 Потреби в нових або суттєвий вплив на наявні 
комунальні послуги • +

25 Появу будь-яких реальних або потенційних загроз 
для здоров’я людей • +

Екологічне управління та моніторинг

26 Послаблення правових і економічних механізмів 
контролю в галузі екологічної безпеки •

27 Стимулювання розвитку екологічно небезпечних 
галузей виробництва •

Інше

28 Суттєве вилучення будь-якого невідновного ресурсу •

29 Збільшення споживанім значних обсягів палива або 
енергії • +

ЗО Суттєве порушення якості природного середовища • +

31 Появу можливостей досягнення короткотермінових •
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Чи може реалізація Програми спричинити:
Негативний вплив Пом’якшен

ня існуючої 
ситуації

Гак Ймові
рно Ні

цілей, які ускладнюватимуть досягнення 
довготривалих цілей у майбутньому

32

Впливи на довкілля або здоров’я людей, які самі по 
собі будуть незначними, але у сукупності викличуть 
значний негативний екологічний ефект, що матиме 
значний негативний прямий або опосередкований 
вплив на добробут людей

•

8.1. Оцінка ключових наслідків для довкілля, в тому числі для здоров’я 
населення

На основі експертних оцінок, представлених в таблиці, можна зробити наступні висновки 
щодо ймовірного впливу Програми на довкілля:

Вплив на атмосферне повітря. В результаті реалізації Програми не передбачається 
збільшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та погіршення його стану. 
Можливе, навіть, зменшення викидів забруднюючих речовин від пересувних джерел і 
покращення якості атмосферного повітря внаслідок розбудови і модернізації транспортної 
інфраструктури.

Вплив на водні ресурси. Програма не передбачає створення підприємств, діяльність 
яких призведе до збільшення обсягів скидів забруднених вод у поверхневі води. 
Тому, реалізація Програми не має призвести до погіршенім стану водних ресурсів. 
Разом з тим, Програмою передбачено заходи,відповідно до операційної цілі 3. стратегічної 
цілі 5 Стратегії розвитку Маловисківської ОТГ «Вдосконалення надання публічних послуг 
та розвиток інфраструктури», які передбачають реконструкцію водопровідних мереж 
вулиць міста Мала Виска, с. Заповідне(Комсомольське) та с.Вишневе (Ульяновка), 
Маловисківського району , Кіровоградської області (коригування).

Відходи. Реалізація цілі 5 Стратегії має сприяти зменшенню обсягів утворення ТПВ 
шляхом формування сучасної та ефективної політики поводження з ТПВ, Програмою 
передбачено придбання спецтехніки-сміттєвоза для КП «Мала Виска водоканал»

Вплив на земельні ресурси. Внаслідок реалізації Програми не передбачається змін у 
топографії або в характеристиках рельєфу.

Вплив на біорізноманіття та рекреаційні зони. В Програмі не передбачається 
реалізація завдань, які можуть призвести до негативного впливу на біорізноманіття. 
Натомість заходи, щодо розвитку туристичної галузі та реалізації проекту «Облаштування 
туристичного об’єкту -українського етно-дворику у стилі кінця ХУІІІ-початку XIX століття» 
передбачають озеленення та створення в зонах відпочинку нових елементів благоустрою. 
Виконання цих цілей має сприяти зростанню кількості та якості наявних рекреаційних 
можливостей та створенню нових «зелених зон».

Вплив на культурну спадщину. Реалізація Програми не має призводити до 
негативного впливу на наявні об’єкти історико-культурної спадщини. Натомість досягнення 
стратегічної цілі 4 Підтримка нішового туризму на основі історичних традицій та 
реалізація проекту «Капітальний ремонт даху будівлі колишнього маєтку поміщиків 
Кудашевих з виготовленням проектно-кошторисної документації» має сприяти збереженню 
культурної спадщини.

Вплив на населення та інфраструктуру. Програма не передбачає появу нових 
ризиків для здоров’я населення Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади. 
Натомість реалізація заходів, щодо реконструкції водопровідних мереж, дорожної 
інфраструктури, втановлення та модернізація вуличного освітлення на території населених 
пунктів громади може сприяти підвищенню якості та тривалості життя мешканців.
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Екологічне управління, моніторинг. Програма не передбачає послаблення правових 
і економічних механізмів контролю в галузі екологічної безпеки, натомість передбачає 
підвищення енергоефективності управління міським господарством.

Кумулятивний вплив. Ймовірність того, що реалізація Програми призведе до таких 
можливих впливів на довкілля або здоров’я людей, які самі по собі будуть незначними, але у 
сукупності матимуть значний сумарний (кумулятивний) вплив на довкілля, є незначною.

8.2. Висновки з результатів оцінки
З боку соціально-економічних умов збереження діяльності і при реалізації Програми 

Соціально-економічного розвитку Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади 
на 2021 рік буде мати позитивний наслідок планованої діяльності, так як це забезпечить 
сталий показник забезпеченості роботою працездатного населення та збільшить кількість 
робочих місць, дасть можливість наповнювати місцеві бюджети за рахунок відповідних 
податків.
При виконанні підготовчих та будівельних робіт вплив на навколишнє середовище на 
атмосферне повітря матиме короткочасний та локальний характер (тимчасові наслідки для 
довкілля), викиди здійснюватимуться при роботі ДВЗ будівельних машин та механізмів. 
Значного негативного впливу під час планованої діяльності на довкілля та здоров’я населення 
не передбачається.

Таким чином, реалізація Програм Соціально-економічного розвитку Маловискіської 
міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік не має супроводжуватися появою нових 
негативних наслідків для довкілля. Разом з тим, реалізація багатьох оперативних цілей 
Стратегії та заходів передбачених Програмою може призвести до покращення екологічної 
ситуації в територіальній громаді.

9. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, 
зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання 
Програми

На основі аналізів, представлених у попередніх розділах, та з метою сприяння 
досягненню цілей екологічної політики, встановлених на національному та місцевому рівнях, 
запропоновано ряд заходів для пом'якшення виявлених потенційних негативних наслідків 
для навколишнього середовища та здоров'я населення, що випливають з реалізації Програми 
Соціально-економічного розвитку Маловисківської міської об’єднаної територіальної 
громади на 2021 рік, що включає:

Ресурсозберігаючі заходи', збереження і раціональне використання земельних та 
водних ресурсів, повторне їх використання та ін.;

Захисні і планувальні заходи: - дотримання пропозицій щодо планувальної структури 
населеного пункту; - забезпеченім виконання заходів із охорони атмосферного повітря, 
грунтів, охорони водного басейну; - організація збору побутових і виробничих відходів з 
наступним вивезенням відповідно класу небезпеки на полігон ТПВ або на утилізацію, за 
договорами;- організація збору і очищення зливових стоків з території підприємств та 
господарсько-побутових стоків на очисних спорудах;- постійне підтримання санітарно- 
захисної зони у відповідності до вимог природоохоронного законодавства і нормативно- 
правових документів;- тверде покриття вулично-дорожньої мережі та території громади;

Відновлювальні заходи: створення нових територій зелених насаджень різного 
призначення, улаштування озеленених територій населених пунктів громади із 
влаштуванням газонів посівом багаторічних трав та висадка дерев і чагарників.

Охоронні заходи: містять, головним чином, проведення багаторічного (постійного) 
моніторингу навколишнього природного середовища в зоні розміщення існуючих і 
проектованих об’єктів з узагальненням результатів та із подальшим впровадженням заходів
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по обмеженню та недопущенню негативного впливу господарської діяльності на навколишнє 
природне середовище.

На всіх етапах реалізації Програми соціально-економічного розвитку Маловисківської 
міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік проектні рішення будуть 
здійснюватись у відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і 
вимог екологічної безпеки, в тому числі вимоги Закону України "Про охорону земель"; 
Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища"; Закону України 
"Про охорону атмосферного повітря" тощо.

10. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що 
розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна 
екологічна оцінка, у тому числі будь які ускладнення

В процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки Програми соціально- 
економічного розвитку Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 
2021 рік були вивчені наступні альтернативи та їх можливий вплив на навколишнє 
середовище:
- "Варіант нульової альтернативи";
-"Варіант реалізації проекту «Програми соціально-економічного розвитку Маловисківської 
міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік ".
1. У Варіанті "нульової альтернативи" розглядалася ситуація гіпотетичного сценарію, за 
яким Програма соціально-економічного розвитку Маловисківської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2021 рік не буде затверджена, а заходи не будуть реалізовані. 
Цей сценарій можна розуміти, як продовження поточних (частково незадовільних) 
екологічних тенденцій. Результати аналізу показують, що в рамках сценарію "нульової 
альтернативи" подальший сталий розвиток громади є дещо ускладненим. Також ця 
альтернатива провокує хаотичну ситуацію, призводить до неефективного використання 
земельних ресурсів та погіршення екологічної ситуації території.
2. При розвитку сценарію реалізації проекту Програми соціально-економічного розвитку 
Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік передбачається 
соціально-економічний розвиток території. При цьому визначається комплекс заходів для 
забезпечення природоохоронного законодавства та певною мірою регулює засади 
господарської діяльності.
В ході проведення СЕО проведено оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан 
довкілля, враховано екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного та 
сталого розвитку громади та підвищення якості життя населення.
Ускладнення, що виникли в процесі.
Серед ускладнень що виникли в процесі проведення стратегічної екологічної оцінки можна 
виділити: відсутність офіційних статистичних даних окремо по Маловисківській міській 
об’єднаній територіальній громаді, через те що встановлені форми державної статистичної 
звітності передбачають збір, обробку та офіційну звітність лише по містам обласного 
підпорядкування та адміністративним районам.

11. Заходи передбачені для здійснення моніторингу наслідків 
виконання Програми для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Відповідно до Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку" замовник в межах 
своєї компетенції здійснює моніторинг наслідків виконання документа державного 
планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, один раз на рік оприлюднює 
його результати на своєму офіційному веб-сайті у мережі Інтернет та у разі виявлення не 
передбачених звітом про стратегічну екологічну оцінку негативних наслідків для довкілля, у 
тому числі для здоров’я населення, вживає заходів для їх усунення.

Порядок здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного 
планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, затверджує Кабінет Міністрів
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України.
Загальною метою моніторингу екологічних та соціальних аспектів даного проекту є 

забезпечення/гарантування того, що всі заходи пом’якшення та мінімізації впливів та 
наслідків успішно втілюються та вони є ефективними та достатніми.

Екологічний та соціальний моніторинг також передбачає своєчасне виявлення нових 
проблем та питань, що викликають занепокоєння. Моніторинг має відбуватись на декількох 
рівнях та передбачати можливі екологічні загрози та/або виявляти під час його здійснення 
впливи, що не були передбачені раніше.

Оцінка фактичного впливу здійснюється на підставі та з урахуванням результатів 
моніторингу стану навколишнього природного середовища щодо реалізації господарської 
діяльності.

Моніторинг впливу на довкілля є обов’язковою умовою при здійсненні планованої 
діяльності та включатиме:

- проведення моніторингу стану здоров’я населення;
- проведення контролю якості повітря, об’єктів що здійснюють викиди, на межі 

санітарно - захисної зони та найближчої житлової забудови;
- контроль за дотриманням допустимих рівнів і тривалості дії шуму;
- щорічне проведення контролю якості стічних вод після очисних споруд.
Органи місцевого самоврядування та місцеві громадські об’єднання мають право 

долучатись до контролюючих органів.
СЕО Програми соціально-економічного розвитку Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2021 рік не завершується прийняттям рішення про його 
затвердження. Значущі наслідки для довкілля, в тому числі для здоров'я населення, повинні 
відслідковуватися під час реалізації Програми, зокрема, з метою виявлення непередбачених 
несприятливих наслідків і вжиття заходів щодо їх усунення.

Моніторинг може бути використаний для:
• порівняння очікуваних і фактичних наслідків, що дозволяє отримати 

інформацію про реалізацію Програми;
• отримання інформації, яка може бути використана для поліпшення майбутніх 

оцінок (моніторинг як інструмент контролю якості СЕО);
• перевірки дотримання екологічних вимог, встановлених відповідними 

органами влади;
• перевірки того, що Програма виконується відповідно до затвердженого 

документу, включаючи передбачені заходи із запобігання, скорочення або 
пом'якшення несприятливих наслідків.

Моніторинг базується на розгляді обмеженого кола відібраних показників (індикаторів) 
за кожним зі стратегічних напрямів і аналізі досягнення запланованих результатів. Система 
запропонованих в Стратегії індикаторів може включати еколого-економічні та екологічні 
індикатори:

• економія бюджетних коштів в результаті впровадження енергоефективних заходів;
• економія енергетичних ресурсів в результаті впровадження енергоефективних 

заходів;
• обсяги коштів міжнародної технічної допомоги, кредитів, інвестиційних ресурсів 

фінансових установ в проекти енергоефективності, залучені громадою;
• обсяги коштів, залучених населенням в рамках «теплих кредитів»;
• зменшення / збільшенім обсягів викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними та пересувними джерелами забруднення;
• обсяг фінансування заходів з охорони навколишнього природного середовища;
• кількість осіб, залучених до заходів з екологічної освіти.
Кількість індикаторів пропонується розширити шляхом використання екологічних 

індикаторів.
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Е к о л о г іч н і ін д и к а т о р и  д л я  м о н іт о р и н г у  в и к о н а н н я  П р о г р а м и

№ Індикатор

Забруднення повітря
1 . Частка відновлювальних джерел енергії
2. Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел
3. Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від пересувних джерел
4. Споживання енергоресурсів бюджетними установами
Водні ресурси
5. Сільське населення, яке має доступ до покращених умов санітарії
6. Міське населення, яке має доступ до централізованих систем водовідведення
7. Скиди забруднених стічних вод у водні об’єкти
8. Обсяги забору та використання свіжої води
Озеленення/Лісистість
9. Рівень озеленення території ОТГ
10. Площа земель природно-заповідного фонду
Г рунти

11. Питома вага площі сільськогосподарських угідь екстенсивного використання 
(сіножатей, пасовищ) у загальній території країни

12. Питома вага площі деградованих земель
Відходи
13. Обсяги утворення ТПВ на території ОТГ
Здоров’я населення
16. Рівень захворюваності населення ОТГ

12,Опис ймовірних транскордонних наслідків для 
довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Маловисківська міська об’єднана територіальна громада розташована в північно-західній 
частині Кіровоградської області, на відстані близько 200 км до найближчого (південно- 
західного) кордону держави. Враховуючи географічне місце розташування населеного 
пункту ймовірні транскордонні наслідки для довкілля та здоров’я населення не 
очікуються.

13. Резюме нетехнічного характеру, розраховане на широку аудиторію

Мала Виска -  місто районного значення у Кіровоградській області, центр 
Маловисківської міської об'єднаної територіальної громади. Місто розташоване на річці 
Мала Вись, притоці Великої Висі, в басейні Південного Бугу. Назва походить від назви річки 
(Вись у перекладі з давньослов'янського означає вода). Місто засноване у 1752 році.

Територія, на якій розміщене сучасне місто, була заселена в глибоку давнину (20 - 40 
тисяч років до н.е.). На території громади збереглися також захоронення у вигляді курганів. 
Деяким з них по 5 тисяч років. Багато курганів залишили скіфи.
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З XVI до початку XVIII ст. на території нинішньої Маловисківської громади 
запорізькі козаки розміщували свої зимівники. Вздовж Малої Висі проходив торговий шлях, 
що увійшов в історію як Шпаків. Шпаковим шляхом йшли товари в Україну, Росію, Литву. 
Інтенсивність руху вздовж Висі була досить великою.

Територія Маловисківської громади розташована на Придніпровській височині. 
Поверхня - підвищена полого-хвиляста лісова рівнина, розчленована ярами. Частина 
Лісостепової зони України. Клімат помірно-континентальний, недостатньо вологий.

Суспільство (демографічна ситуація, ринок праці, суспільна активність 
мешканців)

Чисельність населення Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади 
станом на 1 січім 2020 року складала 13168 осіб.

Кількість населення у поділі на населені пункти:
м. Мала Виска -  10382 чол. 
с. Краснопілка -  359 чол. 
с-ще Вишневе -  239 чол. 
с-ще Заповідне -  192 чол. 
с. Паліївка -  949 чол. 
с. Веселе -  29 чол. 
с. Первомайське -  369 чол. 
с. Олександрівка -  580 чол. 
с. Новомиколаївка -  31 чол. 
с. Тарасівка -  38 чол.

Ринок праці.

Трудові ресурси Маловисківської громади розподіляються наступним чином:
- зайняті в публічному виробництві (на державних та кооперативних підприємствах і в 

організаціях) -  5429 чол.
- зайняті в домашньому та особистому підсобному сільському господарстві та 

індивідуальною трудовою діяльністю - 633 чол.
Кількість безробітних становить 465 осіб.
Частка працездатного населення, що зайнята матеріальним виробництвом -  2 794 

чол., зайняті нематеріальним виробництвом -  2 635 осіб.

Освіта (дошкільні заклади, школи)
Дитсадки.
На території громади функціонують 2 дошкільних навчальних заклади:

- Маловисківський ДНЗ «Ромашка» (195 вихованців; 14 педагогічних працівників);
- Маловисківський ДНЗ «Веселка» (180 вихованців; 13 педагогічних працівників); 

Школи.
У Маловисківській громаді 3 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступеня та 2 

навчально -  виховних комплекси:
- Маловисківська гімназія (202 учня; 25 педагогічних працівників);
- Маловисківська ЗОШ № 3 (589 учнів; 25 педагогічних працівників);
- Маловисківська ЗОШ № 4 (279 учнів; 19 педагогічних працівників);
- Паліївський НВК І-II ступенів - ДНЗ ( Паліївська ЗОШ (66 учнів; 21 

педагогічних працівників); Паліївський ДНЗ «Колобок» (25 вихованців; 2 
педагогічних працівники);

- Олександрівський НВК І-ІІ ступенів - ДНЗ ( Олександрівська ЗОШ (54 учня; 15 
педагогічних працівників), Олександрівський ДНЗ «Колосок» (30  вихованців; 2 
педагогічних працівники)
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Інфраструктура (дороги, громадський транспорт, житлові ресурси)
Дороги.

Інфраструктура автомобільних доріг громади виглядає наступним чином:
Протяжність на території міської ради - 83, 994 км
м. Мала Виска -  94 доріг (19,2 км -  асфальтобетон, 49,8 -  біле шосе, 5.0 -  бруківка, 

11.0 -грунт)
с-ще Вишневе -  6 км. доріг, 2,6 км - асфальт 
с-ще Заповідне -  7 км доріг, 3, 095км асфальт 
с. Краснопілка -  12км. доріг, 9,2км асфальт
Паліївська громада -  12,0 км (3,0 -  асфальтобетон, 2.5 -  бруківка, 4.0 -  біле шосе, 2,5 

-  грунт)
Олександрівська громада -14,5 км доріг (2,4 -  асфальтобетон, 8,0 -  біле шосе, 4,1 -

грунт)
Первомайська громада -  11,5 км (4.0 -  бруківка, 6,5 -  біле шосе, 1,0 -  асфальтобетон) 

Стан доріг в цілому задовільний, але значна частина потребує поточного ремонту.
Крім того, через Малу Виску проходить міжобласна автомобільна дорога Т 

2401 (Городище—Устинівка). Неподалік від міста проходить міжнародна автотраса Е 50, що 
робить зручним транспортне сполучення з Кропивницьким. Уманню та іншими важливими 
населеними пунктами.

Громадський транспорт.

Частота курсування: Паліївка - Мала Виска: 2 рази на день; Паліївка -  Кропивницький: 2 
рази на день; Первомайське -  Мала Виска - Кропивницький: 2рази на тиждень; через м. Мала 
Виска та с. Олександрівка щоденно проходить близько 50 рейсів автотранспорту.

У місті працюють таксі численних приватних перевізників. Міський громадський транспорт 
відсутній.

Житлові ресурси.
У Малій Висці переважає приватна забудова, загальна кількість дворів з приватними 

присадибними господарствами — 4494. Із 37 міських багатоквартирних будинків. Близько 
третини розташовані у мікрорайоні «Вись». Загальна кількість квартир у Малій Висці — 874. 
Послуги з утримання багатоквартирних будинків та прибудинкових територій населенню 
надає Комунальне підприємство «Мала Виска житлово-експлуатаційна дільниця».
Житловий фонд сільських населених пунктів -  955 дворів з приватними присадибними 
господарствами.

Водопостачання і каналізація.
Протяжність водопровідних мереж в громаді складає близько 60 км. Технічний стан 

водопроводу та каналізації вимагає значних фінансових вкладень, модернізації та ремонту.

Економічна активність і структура економіки (сільське господарство, підприємства, 
інституції оточення бізнесу)
Сільське господарство.
На території м. Мала Виска діють: 16 фермерських господарств, що обробляють 

553,05 та земельної площі; 11 розпайованих ФГ обробляють 393, 15 та землі, в обробітку 10 
сільськогосподарських підприємств 6077,50 та.

На території Олександрівки - 11 фермерських господарств, ПТУ №16 та 100 
одноосібників обробляють 3583,20 та землі.
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На території Паліївки - 8 фермерських господарств обробляють 2656,25 та землі, 
одноосібники -  125,77 та.

На території Первомайського - 2 ТОВ та 19 фермерських господарств обробляють 
2233, 47 та землі.

Основу економіки формують підприємства аграрного сектору: сільськогосподарські 
підприємства та підприємства переробної галузі, а також обслуговуючі організації:
ФГ «Гульдас»
ТОВ «Карат»
1111 «Семчишин»
СТОВ Агрофірма «Маяк»
ФГ «Красляни»
ФГ «Прилуцький»

Підприємства у громаді.
Підприємства спеціалізуються в основному на виробництві та переробці 

сільськогосподарської продукції:
ТДВ Маловисківське хлібоприймальне підприємство, ТОВ «Хюрем»
В галузевій структурі сільського господарства рослинництво становить 92%, тваринництво -  
8 %. Торгівельні послуги надають 143 функціонуючих торгових точок, працюють 16 об’єктів 
громадського харчування та ЗО закладів побутового обслуговування.

У місті активно розвивається приватне підприємництво. Діє міський ринок, кілька 
продуктових супермаркетів та декілька десятків спеціалізованих магазинів.

У громаді відсутні інституції оточення бізнесу.

Культура (інституції, проведення вільного часу, туристичний потенціал) 
Характеристика закладів культури.
• Олександрівський сільський будинок культури
• Олександрівська сільська бібліотека
• Первомайський сільський клуб
• Первомайська сільська бібліотека
• Паліївський сільський будинок культури.
• Паліївська сільська бібліотека
• Краснопілький сільський клуб
• Краснопільська сільська бібліотека
• Вишневський сільський клуб
• Маловисківська районна центральна бібліотека
• Маловисківський районний Будинок культури
• Музей історії Маловисківського району
• Маловисківська школа мистецтв

Проведення вільного часу.
У Маловисківській громаді доступні наступні форми проведення вільного часу:

• участь у проведенні місцевих свят, заходів;
• заняття в художній самодіяльності;
• відпочинок в міському парку, що знаходиться у центрі міста;
• вдпочинок в парку рекреаційної зони маєтку Кудашевих
• відвідування концертів у закладах культури (будинок культури, школа мистецтв, 

районний краєзнавчий музей);
• участь у спортивних змагань на міському стадіоні «Колос»;
• відпочинок на природі;
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Туристичний потенціал.
На території громади знаходяться пам’ятки природи місцевого значення які 

знаходяться під державним захистом:
• «Заплава Малої Висі» - орнітологічний заказник місцевого значення у с. Краснопілка 

(2,0 та);
• «Бірзуловські горби» - комплексна пам’ятка природи місцевого значення, у с-ще 

Заповідне (1,7 та,);
• «Краснопільська балка» - ландшафтний заказник біля с.Краснопілка (50 та).
• Новозбудована рекреаційна зона відпочинку на території маєтку Кудашевих
• Новозбудована рекреаційна зона відпочинку на території Паліївського старостату 

Якість життя (навколишнє середовище, охорона здоров'я, соціальний захист) 
Навколишнє середовище.
Територія громади знаходиться у зоні підвищеного радіологічного впливу (близькість 

підприємства Новокостянтинівська шахта ДІЇ «Схід ГЗК») - видобування уранової руди. 
Охорона повітряного басейну території лишається ключовою проблемою Маловисківської 
громади.

Водойми знаходяться здебільшого в незадовільному санітарно-екологічному стані, 
місцями засмічені, зарослі водоростями, заболочені. Технічний стан практично всіх 
каналізаційних очисних споруд потребує їх модернізації або реконструкції.

Утилізація відходів.
Вивіз сміття з міста здійснюється на полігон твердих побутових відходів, яке 

розташовано на відстані 4 км від м. Мала Виска. Джерелами локального забруднення є 
несанкціоновані сміттєзвалища.

Охорона здоров’я.
Заклади охорони здоров’я, що обслуговують Маловисківську міську об’єднану 

територіальну громаду:
• Маловисківська районна лікарня на 210 ліжок з поліклінічним відділенням.
• Маловисківський районний центр надання первинної медико-санітарної допомоги, в

структуру якого входять 6 сільських ФАПів громади.
• Маловисківська станція переливання крові.

Соціальний захист.
При виконавчому комітеті Маловисківської міської ради функціонує Комунальний 

заклад «Центр надання соціальних послуг» на обслуговуванні перебувають 238 осіб громади. 
Соціальним захистом у Маловисківській міській об’єднаній громаді користуються:

• отримувачі державних соціальних допомог -1541 особа;
• отримувачі житлових субсидій -  3145 осіб;
• пільговим забезпеченням -  1837 осіб.

Документом державного планування, що підлягає стратегічній екологічній оцінці є 
проект Програми Соціально-економічного розвитку Маловисківської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2021 рік.

1. Головною метою Програми є створення умов для економічного зростання та 
вдосконалення механізмів управління розвитком громади на засадах ефективності, 
відкритості та прозорості, посилення інвестиційної та інноваційної активності, забезпечення 
належного функціонування інженерно-транспортної та комунальної інфраструктури, 
дотримання високих екологічних стандартів та, в результаті цього, підвищення
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конкурентоспроможності території, доступності широкого спектра соціальних послуг, 
забезпечення гідних умов життя та загального підвищення добробуту населення.
Досягнення головної мети здійснюватиметься шляхом реалізації таких стратегічних цілей:
1) Екологія, підтримка енергетичної ефективності, розвиток Відновлювальних Джерел 
Енергії та сучасних технологій в галузі енергоефективності.
2) Всебічна підтримка сільськогосподарської і несільськогосподарської господарчої 
діяльності, малого та середнього бізнесу
3) Розвиток освіти, культури, охорони здоров’я та підтримка інституцій громадянського 
суспільства.
4) Підтримка нішового туризму на основі історичних традицій.
5) Вдосконалення надання публічних послуг та розвиток інфраструктури. Забезпечення 
цивільного захисту населення Маловисківської ОТЕ
Для досягнення стратегічних цілей визначені оперативні цілі, завдання та заходи, які 
розглядаються для кожного з секторів міського розвитку.
2. Основними екологічними проблемами на території Маловисківської громади є:
-  забруднення атмосферного повітря викидами автотранспорту та промислових підприємств;
-  поводження з побутовими відходами;
-  забруднення водних об’єктів забрудненими зливовими та стічними водами, а також 
забруднення підземних водоносних горизонтів нафтопродуктами;
-  стан прибережно-захисних смуг водних об’єктів міста.
3. Основні зобов’язання у сфері охорони довкілля міста визначаються законами України 
«Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 
року», «ЕІро охорону навколишнього природного середовища», «ЕІро охорону атмосферного 
повітря», «ЕІро стратегічну екологічну оцінку», «ЕІро оцінку впливу на довкілля», «ЕІро 
відходи», «ЕІро інвестиційну діяльність», Водним кодексом України, Указом ЕІрезидента 
України «ЕІро Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року».
4. Реалізація деяких заходів ЕІрограми ймовірно  може призвести до:
- збільшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря через збільшення 
використання автотранспорту;
- збільшення обсягів скидів у поверхневі води та зншення каналізаційної системи і 
погіршення якості очисних споруд ;
- збільшення кількості побутових відходів внаслідок розвитку галузі туризму, проведення у 
місті великих культурних, спортивних, ділових подій та заходів (фестивалів, виставок, 
ярмарків, конференцій тощо), якщо поводження з цими відходами не буде належним чином 
організовано;
- впливу на нинішню транспортну систему і міську мобільність внаслідок реалізації завдань 
по проведенню поточних та капітальних ремонтів дорожньої мережі,якщо не будуть 
належним чином враховані природоохоронні вимоги.
Очікується, що реалізація ЕІрограми позит ивно  вплине на стан атмосферного повітря, водних 
об'єктів, ситуацію з відходами, земельні ресурси, біорізноманіття, рекреаційні зони та 
культурну спадщину.
Ймовірність того, що реалізація ЕІрограми призведе до таких можливих впливів на довкілля 
або здоров’я людей, які самі по собі будуть незначними, але у сукупності матимуть значний 
сумарний (кумулятивний) вплив на довкілля, є незначною.
5. Під час проведення оцінки ймовірних негативних наслідків для довкілля від реалізації 
ЕІрограми було виявлено низку оперативних цілей, завдання яких потребують уваги під час 
їх реалізації, щоб не припустити негативного впливу на довкілля, або які доцільно 
скоригувати або доповнити для того, щоб посилити позитивні наслідки для довкілля та 
здоров’я населення внаслідок реалізації ЕІрограми. Для запобігання, зменшення та 
пом’якшення ймовірних негативних наслідків виконання ЕІрограми запропоновано низку 
завдань і заходів.
6. ЕІрограма Соціально -економічного розвитку Маловисківської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2021 рік є плановим документом реалізації Стратегії розвитку
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Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади до 2025 року, редакція якої 
спрямована на знаходження оптимального балансу між усіма сферами життєдіяльності 
громади, зокрема на досягнення сталого розвитку і перетворення території Маловисківської 
громади на екологічно чистий край.
7. Моніторинг екологічних індикаторів ефективності впровадження Програми є важливою 
формою контролю того, який фактичний вплив на довкілля матиме Програма. Для оцінки 
повноти та якості реалізації програмних заходів виконавчим органом Маловисківської 
міської ради періодично здійснюватиметься моніторинг виконання Програми, що дасть 
змогу оперативно приймати необхідні управлінські рішення.

В результаті реалізації Програми соціально-економічного розвитку Маловисківської 
міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік, стан довкілля та умов 
життєдіяльності населення, його стан здоров’я на територіях громади, які ймовірно зазнають 
впливу зміниться мінімально.

З огляду на зазначене можна стверджувати, що в цілому розроблення Програми 
соціально-економічного розвитку Маловисківської міської об’єднаної територіальної 
громади на 2021 роік було проведено з урахуванням ймовірних впливів на довкілля та з 
прагненням мінімізації негативних ризиків. Реалізація заходів Програми, за умови 
дотримання екологічних вимог, має сприяти збереженню довкілля та
зменшенню антропогенного й техногенного навантаження. Такий підхід має забезпечити 
сталий розвиток громади, яка поєднуватиме можливості модернізованої сучасної 
інфраструктури, розвитнутого бізнесу, історико-культурних та природних ресурсів та 
конкурентоспроможного людського потенціалу й дозволятиме покращити якість життя 
мешканців Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади.
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Посилання
1) Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2021-2027 року, затверджена 
постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року № 695;
2) Стратегія розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки, затверджена рішенням 
Кіровоградської обласної ради 27.02.2020 № 209;
3) . Стратегії розвитку Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади 
Кіровоградської області на 2017 -  2025 роки, схвалена Рішенням 20 сесії міської ради VII 
скликання № 554 від 30 березня 2017 року.
4) Програма розвитку комунального підприємства «Мала Виска Водоканал» на 2021-2023 
роки, схвалена Рішенням 72 сесії міської ради VII скликання № 2582 від 22 жовтня 2020 
року.
5) Програма розвитку комунального підприємства Мала Виска МКП на 2021-2023 роки, 
схвалена Рішенням 72 сесії міської ради VII скликання № 2583 від 22 жовтня 2020 року.

6) Комплексна Програма розвитку культури, краєзнавства та туризму у Маловисківській 
міській об’єднаній територіальній громаді на 2021 -  2023 роки, схвалена Рішенням 72 
сесії міської ради VII скликання № 2575 від 22 жовтня 2020 року.

7) Генеральний план м. Мала Виска, (“ДШРОМІСТО”, м. Київ, 2020р.).

Голова робочої групи,
перший заступник міського голови
з питань органів виконавчої влади

Члени робочої групи:

інспектор сектору архітектури 
та містобудування

член ГО «Простір ідей»

економіст КП «Мала Виска Водоканал»

завідувач сектором архітектури 
та містобудування

інспектор відділу земельних відносин 

начальник відділу земельних відносин

О.М.Бакалінський

О.М.Барановський

І.В.Кудря

О.О.Науменко

С.А.Пісний

С.О.Тамко

ГА.Цибульський
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