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ВСТУП
Програма економічного і соціального розвитку міста Кропивницького
на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки (далі –
Програма) розроблена на основі положень Державної стратегії регіонального
розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385, Стратегії розвитку
Кіровоградської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням
обласної ради від 27 березня 2015 року № 716, Плану заходів
на 2018-2020 роки із її реалізації, затвердженого рішенням обласної ради
від 10 березня 2017 року № 238, із урахуванням пропозицій виконавчих
органів Міської ради міста Кропивницького.
Методологічною основою розроблення Програми є:
Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм
економічного і соціального розвитку України";
постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621
"Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і
соціального розвитку та складання проекту державного бюджету" (із змінами
і доповненнями).
1. Соціально-економічний розвиток міста Кропивницького
Відповідно до проведених розрахунків обсягів промислового
виробництва у розрізі підприємств облікового кола міста Кропивницького за
наданими дозволами на користування їх статистичною звітністю, у січнівересні 2017 року виготовлено продукції, виконано робіт та надано послуг
на суму 3029,3 млн грн, або на 2,4 % менше ніж у відповідному періоді
2016 року.
Підприємствами м. Кропивницького у січні–вересні 2017 року
реалізовано промислової продукції на суму 8335 млн грн. У структурі
реалізованої промислової продукції міста на переробну промисловість
припало 60 % загального обсягу, постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря – 37 %.
В обсязі реалізованої продукції переробної промисловості найбільша
питома вага припала на виробництво харчових продуктів, напоїв (42 %) та
машинобудування (37 %).
Підприємствами та організаціями м. Кропивницького у січні–вересні
2017 року освоєно 1620,9 млн грн капітальних інвестицій, що становить 36 %
загальнообласного обсягу. Головним джерелом фінансування капітальних
інвестицій були власні кошти підприємств та організацій. На кожного
мешканця міста в середньому припало 6889 грн капітальних інвестицій, в той
час, як по області цей показник становив 4640 грн.
Іноземними інвесторами в економіку м. Кропивницького у січні–
вересні 2017 року внесено 4 млн дол. США прямих інвестицій (акціонерного
капіталу).
Станом на 01 жовтня 2017 року загальний обсяг прямих інвестицій,
вкладених в економіку міста, становив 24 млн дол. США (37 % загального
обсягу інвестицій по області).
В економіку міста вклали капітал інвестори 23 країни світу, серед яких
провідні партнери: Кіпр, Сейшельські Острови та Велика Британія. Їх частка
склала 86 % загального обсягу прямих іноземних інвестицій.
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Найбільші обсяги інвестицій зосереджені на підприємствах
промисловості та будівництва. У січні–вересні 2017 року підприємствами
м. Кропивницького виконано будівельних робіт на суму 569 млн грн, що
становило 77 % обсягу робіт по області.
Підприємства міста займалися підготовкою ділянок для гірничих робіт,
будівництвом, реконструкцією та ремонтом житлових будівель, промислових
та торговельних підприємств, транспортних споруд, ліній електропередачі та
зв’язку.
Обсяг експорту товарів м. Кропивницького за 9 місяців 2017 року
становив 137 млн дол. США (на 26 % менше порівняно з 9 місяцями
2016 року), імпорту – 135 млн дол. (на 31 % більше).
Зовнішньоторговельні операції здійснювались з партнерами із
91 країни світу.
Основними ринками збуту продукції були країни Азії та СНД.
Основу експорту товарів склали механічні машини, жири та олії тваринного
або рослинного походження, готові харчові продукти, імпорту – механічні
машині, засоби наземного транспорту, крім залізничного, недорогоцінні
метали.
В рамках реалізації завдань Уряду щодо стимулювання населення,
ОСББ та ЖБК до впровадження енергоефективних заходів, за інформацією
АТ «Ощадбанк», ПАТ АБ «Укргазбанк» та ПАТ КБ «ПриватБанк», станом
на 01 жовтня 2017 року по місту надано 902 кредити на енергоефективні
заходи на загальну суму 18243,21 тис. грн.
За рахунок впровадження ергоефективних заходів у бюджетній сфері
протягом січня-вересня 2017 року вдалося зекономити паливо-енергетичних
ресурсів на суму 312,08 тис. грн, в тому числі: газу – 8,29 тис. куб. м;
електричної енергії – 20,71 тис. кВт/год; теплової енергії – 112,09 Гкал.
Середньомісячна зарплата, нарахована одному штатному працівникові
м. Кропивницького, по підприємствах, установах, організаціях (юридичних
особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих
працівників 10 і більше осіб) за ІІІ квартал 2017 року порівняно з
відповідним періодом 2016 року зросла на 44,7 % і становила 6102 грн, що в
1,9 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн). Рівень заробітної
плати по місту перевищив середній показник по області на 1,2 %.
Загальна кількість безробітних громадян, які перебували на обліку
КМРЦЗ станом на 01.10.2017, становила 3707 осіб, що на 2113 осіб, або
36,3 %, менше ніж на 01.10.2016. Із загальної чисельності незайнятих
громадян 1531 особа, або 41,3 % - молодь у віці до 35 років, 1741 особа, або
майже 47 %, що потребує соціального захисту чи має додаткові гарантії щодо
сприяння у працевлаштуванні.
Статус безробітного станом на 01.10.2017 мали 1165 мешканців міста.
Протягом січня-вересня 2017 року на новостворені робочі місця було
працевлаштовано 3014 осіб, що на 710 осіб, або на 30,8 % більше ніж у
відповідному періоді 2016 року.
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2. Цілі та завдання Програми
Головною метою Програми є нарощування обсягів промислового
виробництва продукції та її реалізації на внутрішньому й зовнішніх ринках,
розбудова інвестиційного потенціалу, підвищення рівня енергоефективності
та енергозбереження, сприяння в проведенні структурних реформ та, як
наслідок, підвищення рівня життя населення.
3. Пріоритетні напрями економічного і соціального розвитку міста
Кропивницького на 2018-2020 роки
3.1. Розвиток реального сектора економіки
3.1.1. Стале функціонування промисловості
Промисловий комплекс міста представлений 131 підприємством
облікового кола, який охоплює 19 галузей. Основний обсяг реалізації
промислової продукції формується галузями:
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря –
37,4 %;
виробництво харчових продуктів - 25,0 %;
виробництва машин і устаткування - 22,6 %.
Промислові підприємства міста продовжують опановувати нові ринки
збуту, освоювати нові види продукції, впроваджувати нові технології та
потужності, розширювати асортимент продукції.
Основні проблеми:
збільшення цін на сировину та матеріали, енергоносії для промислових
споживачів та інших складових собівартості продукції;
недостатність інженерно-технічних працівників та кваліфікованих
робітничих кадрів;
обмеженість робіт з модернізації та сучасного технічного
переозброєння галузей промисловості.
Головною метою у галузі промисловості є забезпечення сталого
розвитку промислового комплексу, сприяння адаптації підприємств в умовах
євроінтеграції, підвищення конкурентоспроможності промислової продукції.
Основними завданнями є:
впровадження інвестиційно-інноваційних проектів, енергоефективних і
ресурсозберігаючих технологій, маловідходних, безвідходних та екологічно
безпечних технологічних процесів;
сприянння товаровиробникам щодо впровадження систем безпечності
харчових продуктів, заснованих на принципах НАССР, на підприємствах
харчової промисловості;
популяризація продукції місцевих товаровиробників шляхом
організації виставково-презентаційних заходів і ярмарків, сприяння участі
підприємств промисловості у таких заходах.
Ресурсне забезпечення:
реалізація завдань буде здійснюватись із залученням власних коштів
підприємств та інвесторів.
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Кількісні та якісні критерії:
Збільшення обсягів реалізованої промислової продукції
№
з/п
1.

Показник
Обсяг реалізованої промислової продукції
у відпускних цінах підприємств, усього, млн грн

2. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну
особу, усього грн

2018 рік
прогноз

2019 рік,
прогноз

2020 рік,
прогноз

13299,0

14714,0

16060,0

113,9

110,6

109,1

3.1.2. Енергозбереження та енергоефективність
Реалізація в місті політики з енергозбереження здійснюється
відповідно до Плану дій сталого енергетичного розвитку м. Кіровограда на
період до 2020 року (далі – План), затвердженого рішенням міської ради
від 10.06.2016 № 309.
Основна мета Плану полягає у створенні умов для досягнення сталого
енергетичного розвитку міста, що передбачатиме оптимальне споживання
енергетичних ресурсів для задоволення існуючих потреб громади міста, при
мінімальному негативному впливі на навколишнє природне середовище.
Мету Плану дій конкретизують наступні цілі: зменшення до
2020 року щорічно на 3 % відповідно до попереднього періоду споживання
природного газу в цілому по місту (підприємства теплокомуненергетики,
населення та бюджетна сфера); зменшення до 2020 року на 20 % сумарного
споживання води, теплової та електричної енергії, паливно-мастильних
матеріалів в цілому по місту усіма категоріями споживачів; зменшення до
2020 року на 20 % відповідно до базового 2006 року викидів вуглекислого
газу – CO2 в цілому по місту.
Основні проблеми :
недостатнє фінансування проектів та заходів, спрямованих на
зменшення споживання природного газу;
відсутність системного та комплексного підходу до питання
енергозбереження;
висока енергоємність виробництва продукції (робіт, послуг) у
підприємствах реального сектора економіки та в інших сферах діяльності;
низька ефективність впровадження заходів з енергозбереження в
об’єктах бюджетної та соціальної сфер.
Головною метою є підвищення рівня енергозбереження та
енергоефективності секторів економіки та бюджетної сфери; максимально
широке використання відновлюваних джерел енергії, стале забезпечення
енергоресурсами.
Основними завданнями є:
реалізація заходів Плану дій сталого енергетичного розвитку міста на
період до 2020 року та відповідних міських цільових програм;
удосконалення системи енергетичного менеджменту в бюджетних
установах та вжиття заходів щодо укладання ними енергосервісних договорів
по об’єктах щодо закупівлі послуг енергосервісу;
реалізація проектів щодо виробництва енергії з нетрадиційних та
відновлювальних джерел енергії, впровадження енергоефективних
технологій і обладнання;
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впровадження енергозберігаючих і енергоефективних заходів в
об’єктах соціальної інфраструктури, інших закладах, установах і
підприємствах комунальної власності територіальної громади міста;
стимулювання населення до впровадження енергоощадних заходів
через механізм компенсації частини суми кредитів та/або частини відсотків за
кредитами, залученими на заходи щодо енергозбереження, інші механізми.
Ресурсне забезпечення:
реалізація основних завдань буде здійснюватися із залученням коштів:
міського бюджету – на відшкодування частини суми кредитів та/або
частини відсотків за кредитами, залученими населенням, об'єднаннями
співвласників
багатоквартирних
будинків
для
впровадження
енергоефективних заходів у житлових будинках, та відповідних міських
цільових програм та на фінансування заходів з енергозбереження і
енергоефективності у закладах бюджетної сфери;
міжнародної технічної допомоги;
банківських кредитних ресурсів;
підприємств та інвесторів, населення;
інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
Кількісні та якісні критерії:
укладання угод енергосервісних договорів в об’єктах бюджетної сфери;
зменшення споживання енергоносіїв та скорочення витрат на
утримання та експлуатацію житла та об’єктів соціальної інфраструктури.
3.2. Розвиток інфраструктури
3.2.1. Транспорт та розвиток автомобільних доріг
Транспортна маршрутна мережа міста складається з 44 автобусних
маршрутів, що працюють у режимі маршрутного таксі та у звичайному
режимі руху.
Послуги пасажирського автомобільного транспорту надаються
12 пасажирськими перевізниками (юридичні та фізичні особи) різних форм
власності.
Надання
послуг
міським
електротранспортом
здійснюється
5 тролейбусними маршрутами.
У місті налічується 507,9 км шляхів, що належать до комунальної
власності, з них: з асфальтовим покриттям – 302,6 км, з удосконаленим
покриттям – 205,1 км, з ґрунтовим покриттям – 0,2 км.
Протяжність зливової каналізації складає 33 км. На вулицях і дорогах
міста експлуатується 17 автомобільних мостів та один шляхопровід
загальною протяжністю 1,405 км. Експлуатується 15 пішохідних мостів.
Головні проблеми:
зношеність рухомого складу;
дефіцит пропускної спроможності основних вулично-шляхових
магістралей міста;
невпорядкованість руху транспорту в центральній частині міста;
недостатня якість дорожнього покриття доріг і вулиць міста;
незадовільний стан значної частини автомобільних доріг;
неналежне утримання мостів;
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незадовільний стан доріг із асфальтовим покриттям.
Головною метою у галузі транспорту та зв’язку є максимальне
задоволення потреб господарського комплексу і населення міста в
пасажирських перевезеннях, підвищення якості дорожнього покриття
автомобільних доріг і вулиць міста.
Основні напрямки роботи:
оновлення рухомого складу транспортних засобів;
доступність транспортних послуг для осіб з інвалідністю;
розвиток транспортної інфраструктури з використанням коштів
приватних інвесторів;
вжиття заходів щодо забезпечення контролю за роботою
автомобільного транспорту на міських автобусних маршрутах загального
користування;
проведення робіт з будівництва, реконструкції, капітального та
поточного ремонтів, експлуатаційного утримання автомобільних доріг та
вулиць і доріг комунальної власності;
забезпечення перевезення пільгових категорій громадян;
організація та проведення конкурсів з перевезення пасажирів;
реконструкція зупинок громадського транспорту;
реконструкція проїжджої частини вул. Ельворті, вул. Миколи
Левитського (Колгоспної), між вулицями Київською та Братиславською.
Ресурсне забезпечення:
реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів
державного, обласного, міського бюджетів, коштів підприємств, фінансових
установ, інших джерел.
Кількісні та якісні критерії:
збільшення обсягів перевезення пасажирів;
підвищення якості покриття автомобільних доріг та вулиць і доріг
комунальної власності.
3.2.2. Розширення інформаційного простору міста
У місті створено умови для задоволення потреб населення в отриманні
інформації з різних джерел.
З метою забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації
державної політики при міськвиконкомі діє Громадська рада
Головні проблеми:
недостатній рівень впровадження сучасних інформаційних технологій
у друкованих засобах масової інформації;
відсутність державних інвестиційних капіталовкладень у розвиток
інформаційної інфраструктури;
недостатній рівень громадської активності і дієвості неурядових
громадських організацій у процесі формування та реалізації регіональної
політики, визначення стратегічного бачення шляхів вирішення нагальних
проблем регіонального розвитку.
Основною метою у сфері інформації є забезпечення конституційного
права громадян на отримання об’єктивної і всебічної інформації, зміцнення
матеріально-технічної
бази засобів масової інформації, поліпшення
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висвітлення в них діяльності виконавчих органів міської ради, громадських
організацій, проблем соціально-економічного розвитку міста.
Основними завданнями є:
надання фінансової підтримки віснику міської ради “Вечірня газета”;
утримання сайту міської ради;
випуск соціально-значущих освітньо-пізнавальних, краєзнавчих видань
для збагачення інтелектуального потенціалу та інформаційної обізнаності
населення міста, а також збереження і сприяння розвитку системи
книгорозповсюдження;
оприлюднення проектів регуляторних актів з метою отримання
зауважень і пропозицій від громадськості міста;
придбання комп’ютерної техніки та модернізація існуючого
комп’ютерного обладнання;
висвітлення діяльності міської ради та її виконавчого комітету в
засобах масової інформації;
придбання та налаштування ліцензійного програмного забезпечення;
забезпечення виконавчих органів доступом до мережі Інтернет.
Ресурсне забезпечення:
виконання основних завдань буде забезпечено шляхом реалізації
заходів міських програм за рахунок коштів міського бюджету та інших
джерел, не заборонених чинним законодавством.
Кількісні та якісні критерії:
зростання рівня поінформованості громадськості про пріоритетні
напрямки державної політики та стан проведення реформ в державі, про стан
виконання Програми;
збагачення інтелектуального потенціалу та інформаційної обізнаності
населення міста;
забезпечення умов для доступу до публічної інформації.
3.3. Мобілізаційна підготовка та охорона громадського порядку
В місті проводиться робота щодо забезпечення виконання законів
України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про основи
національної безпеки України", "Про оборону України", "Про військовий
обов’язок і військову службу", "Про охорону навколишнього природного
середовища", Кодексу цивільного захисту населення та інших нормативно правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.
Головні проблеми:
недостатність фінансових ресурсів для здійснення комплексу заходів з
мобілізаційної підготовки, в частині матеріально-технічного забезпечення
організації виконання інших мобілізаційних заходів та територіальної
оборони міста.
Метою Програми є посилення контролю за станом правопорядку в
громадських місцях, створення сприятливих умов для охорони та захисту
державного суверенітету, незалежності України та безпосередньо території і
населення міста Кропивницького.
Основні завдання:
забезпечення готовності пункту управління міського голови та загонів
оборони міста Кропивницького до роботи в умовах особливого періоду;
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проведення комплексу заходів, спрямованих на реалізацію
повноважень виконавчих органів міської ради у сфері мобілізаційної роботи;
підвищення ролі органів місцевого самоврядування у сфері
мобілізаційної підготовки;
забезпечення на території міста виконання законів України та інших
нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;
реалізація заходів;
посилення контролю за станом правопорядку в громадських місцях;
впровадження єдиного комплексу відеоспостереження на території
міста.
Ресурсне забезпечення:
реалізація основних завдань буде здійснюватись за рахунок коштів
міського бюджету.
Кількісні та якісні критерії:
реалізація завдань Програми створить умови для забезпечення заходів з
мобілізаційної підготовки в місті.
3.4. Стандарти життя населення
3.4.1. Забезпечення підтримки дітей, сім”ї та молоді
У місті збережено існуючу мережу 17 дитячо-юнацьких клубів за
місцем проживання. Постійно діючими заняттями у 62 гуртках естетичного
спрямування та 45 спортивних секціях охоплено більше 2 тисяч дітей.
Основні проблеми:
поширення в молодіжному середовищі наркоманії та ВІЛ/СНІДу;
проблематичність працевлаштування молоді, що не має практичного
досвіду роботи;
збільшення кількості сімей та дітей, які опинилися в складних
життєвих обставинах;
недостатній рівень забезпечення якісними соціальними послугами для
сім’ї, дітей та молоді.
Метою Програми є забезпечення пропаганди та формування
здорового способу життя, створення умов для зайнятості молоді, підвищення
ролі й авторитету сім’ї, запобігання виникненню складних життєвих
обставин, захист прав та законних інтересів дітей, забезпечення права дітей
на сімейне виховання, у тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, недопущення соціального сирітства.
Основні завдання:
створення умов для патріотичного виховання молоді, пропаганда
здорового способу життя, запобігання негативним проявам у молодіжному
середовищі шляхом залучення до участі у всеукраїнських і регіональних
інформаційно-просвітницьких та мистецьких акціях і заходах;
створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості
учнівської молоді у вільний від навчання час;
проведення профорієнтаційної роботи серед дітей та молоді;
запобігання незаконному вживанню наркотичних засобів;
профілактика раннього соціального сирітства;
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здійснення відповідної соціальної роботи з сім’ями та особами, які
опинилися у складних життєвих обставинах, в тому числі у зв’язку з
перебуванням у конфлікті з законом;
створення умов для розв’язання нагальних проблем учасників АТО,
членів їх сімей та внутрішньо переміщених осіб/сімей;
створення умов для соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, в тому числі через
діяльність міського соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування;
забезпечення ефективного функціонування міського соціального
гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
посилення роботи щодо охоплення сімейними формами виховання
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, недопущення
влаштування посиротілих протягом року дітей до інтернатних закладів
області;
активізація роботи щодо розширення мережі прийомних сімей та
дитячих будинків сімейного типу та влаштування дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування;
забезпечення щотижневого проведення профілактичних заходів
(рейдів) "Діти вулиці", "Вокзал" з метою своєчасного виявлення дітей, які
опинилися в складних життєвих обставинах, недопущення соціального
сирітства;
організація та підготовка до проведення на належному рівні
відзначення в області Дня захисту дітей, Дня усиновлення, Дня спільних дій
в інтересах дітей, Дня Святого Миколая, Новорічних та Різдвяних свят для
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, що
опинилися у складних життєвих обставинах, та Дня вшанування пам'яті
співробітників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні
службових обов'язків;
забезпечення якісними послугами з оздоровлення та відпочинку дітей у
стаціонарних оздоровчих закладах.
Ресурсне забезпечення:
реалізація Програми здійснюватиметься із залученням коштів міського
бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
Кількісні та якісні критерії:
підвищення рівня залучення молоді до здійснення заходів,
спрямованих на творчий і духовний розвиток, інтелектуальне
самовдосконалення, проведення профорієнтаційних заходів, а також заходів,
спрямованих на утвердження здорового і безпечного способу життя та
культури здоров'я, на національно-патріотичне виховання;
збільшення рівня охоплення сімейними формами виховання дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування;
збільшення кількості прийомних сімей та дитячих будинків сімейного
типу;
організація спортивних таборів, а також таборів праці та відпочинку
для дітей шкільного віку;
охоплення організованими формами оздоровлення та відпочинку дітей.
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3.3.2. Доходи населення. Соціальний захист населення.
Основні проблеми:
наявність тіньових відносин у сфері зайнятості населення і оплати
праці найманих працівників;
наявність заборгованості із заробітної плати у підприємствах міста;
недостатність вільних робочих місць із гідним рівнем заробітної плати;
низька адресність надання соціальної підтримки громадянам;
низький розмір пенсій переважної більшості пенсіонерів і диспропорції
у сфері пенсійного забезпечення різних категорій пенсіонерів.
Метою Програми є збільшення доходів населення, забезпечення
соціальної підтримки незаможних верств населення та подолання негативних
тенденцій у сфері зайнятості населення.
Основні завдання:
вжиття заходів щодо підвищення рівня оплати праці найманим
працівникам;
здійснення заходів щодо легалізації заробітної плати та зайнятості
населення, посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості;
вжиття заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати;
забезпечення дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю та окремих
категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, пільгових
категорій населення санаторно-курортним лікуванням;
забезпечення виплати матеріальної допомоги відповідно до положення
про надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян на
лікування, вирішення соціально-побутових проблем тощо;
реалізація заходів Програми соціального захисту та соціальної
підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки;
забезпечення взаємодії з громадськими організаціями інвалідів та
ветеранів;
реалізація
заходів
Програми
зайнятості
населення
міста
Кропивницького на 2018-2020 роки;
організація громадських робіт для додаткового стимулювання
мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних.
Ресурсне забезпечення:
виконання основних завдань буде здійснюватись за рахунок коштів
міського бюджету та коштів Фонду загальнообов’язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття.
Кількісні та якісні критерії ефективності:
сприяння працевлаштуванню безробітних громадян;
залучення безробітних до громадських робіт;
збільшення розміру середньомісячної заробітної плати:
№
з/п
1.
2.

Показник

2018 рік
прогноз

2019 рік
прогноз

2020 рік
прогноз

Середньомісячна
заробітна
плата
штатних
працівнитків, грн
Темп росту середньомісячної заробітної плати штатних
працівнитків, у % до попереднього року

7100

7881

8716

117,2

111,0

110,6
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3.4.3. Підтримка армії, військовослужбовців і населення, яке
постраждало від окупації під час проведення антитерористичної операції
Тимчасова окупація Автономної Республіки Крим та проведення в
Україні антитерористичної операції (далі - АТО) обумовило значне
погіршення умов життєдіяльності громадян, які переміщуються з тимчасово
окупованої території та територій, на яких проводиться антитерористична
операція, а також збільшення потреб у забезпеченні осіб, які брали чи беруть
участь в АТО, та членів їх сімей.
Головні проблеми:
недостатність вільних, належно облаштованих і придатних для
проживання приміщень для осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої
території та територій, на яких проводиться антитерористична операція;
недостатня можливість міського бюджету для надання матеріальної,
грошової та інших видів підтримки особам, які переміщуються з тимчасово
окупованої території та територій, на яких проводиться антитерористична
операція, а також для забезпечення осіб, які брали чи беруть участь в АТО, та
членів їх родин;
неналежний рівень взаємодії і координації роботи громадських,
благодійних, волонтерських організацій з надання допомоги учасникам АТО,
сім'ям загиблих (постраждалих) під час проведення АТО, особам, які
тимчасово переміщені із окупованих територій, на яких проводиться
антитерористична операція.
Основні завдання:
реалізація заходів Комплексної програми підтримки антитерористичної
операції в східних областях України та членів їх сімей на 2017-2019 роки;
забезпечення надання на належному рівні медичної допомоги
учасникам АТО і членам їх сімей у закладах охорони здоров'я міста;
надання грошової, матеріальної, психологічної та іншої допомоги
учасникам АТО, сім'ям загиблих (постраждалих) під час проведення;
підтримка дітей, батьки (один із батьків) яких загинули під час
проведення антитерористичної операції, захищаючи незалежність,
суверенітет і територіальну цілісність України, або померли внаслідок
поранення, контузії чи каліцтва, отриманих у районах проведення
антитерористичної операції.
Ресурсне забезпечення:
реалізація основних завдань буде здійснюватись за рахунок коштів
міского бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
Кількісні та якісні критерії:
підвищення рівня соціального захисту, поліпшення соціальнопсихологічного мікроклімату в родинах сімей, члени яких беруть участь в
АТО, сімей, загиблих (постраждалих) учасників АТО.
3.4.4. Охорона здоров'я.
Медичну допомогу населенню міста надають 13 закладів охорони
здоров’я (2 поліклініки, 3 стоматологічні поліклініки, 1 амбулаторія загальної
практики-сімейної медицини, 3 лікарні, 2 пологові будинки, 2 центри
первинної медико-санітарної допомоги)
та 1 державний заклад
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«Спеціалізована медико-санітарна частина № 19 МОЗ України», в яких
працює 2898 медичних працівників, у тому числі: лікарів – 615, середніх
медичних працівників – 1580, молодших медичних працівників – 703.
Ліжковий фонд комунальних закладів на початок 2017 року складає
1040 ліжок.
Основні проблеми:
високий рівень захворюваності і смертності в місті від хвороб серцевосудинної системи, злоякісних новоутворень, ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та
інших хвороб;
обмеженість медикаментозного і матеріально-технічного забезпечення
закладів охорони здоров'я;
високий рівень цін на лікарські засоби, вироби медичного призначення,
на медичні послуги, які надаються у лікувальних закладах;
складна кадрова ситуація у галузі охорони здоров'я.
Головною метою в галузі охорони здоров’я є створення сприятливих
умов для поліпшення стану здоров’я населення, продовження активного
довголіття та тривалості життя, поліпшення доступності, якості та
ефективності надання медичної допомоги усім верствам населення.
Основні завдання:
втілення загальнодержавних засад реформування на первинній та
вторинній ланках охорони здоров’я міста Кропивницького із запровадженням
нової моделі фінансування;
запровадження автоматизації медичних закладів міста Кропивницького
шляхом створення комунальних неприбуткових підприємств;
розвиток організаційної структури та матеріально-технічної бази
Кропивницького госпітального округу;
капітальний ремонт закладів охорони здоров’я.
Ресурсне забезпечення:
реалізація завдань програми буде проводитись за рахунок коштів:
державного, обласного і міського бюджетів;
міжнародної технічної допомоги;
населення та джерел, не заборонених чинним законодавством.
Кількісні та якісні критерії:
поліпшення стану здоров’я матерів та дітей, зниження захворюваності
та запобігання материнській і дитячій смертності;
зменшення рівня захворюваності та смертності населення, у тому числі
від онкологічних захворювань, інсультів, інфарктів та від туберкульозу.
3.4.5. Освіта та наука
Система освіти міста Кропивницького складається з 88 установ, з них:
закладів загальної середньої освіти – 43; закладів дошкільної освіти – 40;
позашкільних навчальних закладів – 5.
Основні проблеми:
створення матеріально-технічної і кадрової бази для забезпечення
з 01 вересня 2018 року роботи «Нової української школи у місті
Кропивницькому» у закладах загальної середньої освіти міста
Кропивницького;
недостатнє фінансування для забезпечення розвитку матеріально-

13

технічної бази дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних закладів освіти;
забезпечення 100 % комп'ютеризації та інформатизації закладів освіти;
Головною метою у сфері освіти є забезпечення рівного доступу
громадян до дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, надання
якісних освітніх послуг, забезпечення якісної роботи «Нової української
школи у місті Кропивницькому» з 2018 року.
Основні завдання:
забезпечення 100 % перепідготовки вчителів початкових класів, які
будуть працювати у 1-х класах у 2018/2019 навчальному році;
розширення та поліпшення матеріально-технічної бази (будівництво,
проведення капітальних ремонтів, реконструкцій);
придбання та ремонт шкільних меблів, оснащення всіх закладів освіти
сучасними навчально-комп’ютерними комплексами та підключення їх до
мережі Інтернет;
капітальний ремонт об’єктів закладів освіти.
Ресурсне забезпечення:
реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів
державного, обласного та міського бюджетів.
Кількісні та якісні критерії:
підвищення рівня охоплення дітей відповідного віку дошкільною
освітою до 100 %;
забезпечення закладів освіти комп’ютерною технікою;
поповнення кабінетів сучасним обладнанням.
3.4.6. Культурний простір та збереження культурної спадщини
Діюча мережа закладів культури м. Кропивницького не змінилася та
налічує 30 установ, зокрема, 6 початкових спеціалізованих мистецьких
навчальних закладів, 20 бібліотек-філій міської централізованої бібліотечної
системи, 3 музейні заклади, 1 клубний заклад і 2 творчі колективи (міський
професійний духовий оркестр та муніципальний камерний хор).
У початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах
м. Кропивницького станом на 01.01.2018 навчається 2052 учня.
Основні проблеми:
невідповідність стану матеріально-технічної бази закладів культури
міста сучасним вимогам і попиту споживачів послуг культури і мистецтва
через недостатній рівень фінансування видатків розвитку галузі;
недостатній рівень забезпечення охоронними засобами музейних
закладів;
недостатній рівень фінансування ремонтно-реставраційних робіт
пам’яток культурної спадщини;
низький рівень фінансування капітальних заходів протипожежного
характеру;
відсутність у місті Палацу культури та фестивального майданчика;
незадовільне фінансування на проведення заходів в рамках
партнерських угод щодо поширення національних традицій за кордоном.
Головною метою у галузі культури є задоволення культурнодозвіллєвих, мистецьких, інформаційних та освітніх потреб населення
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закладами культури і мистецтв міста, збереження об’єктів культурної
спадщини.
Основні завдання та заходи:
забезпечення надання якісних культурно-мистецьких та інформаційнопросвітницьких послуг населенню та впровадження нових форм і методів
роботи в закладах культури міста;
проведення капітального ремонту та енергозберігаючих заходів у
закладах культури, реконструкція та реставрація пам’яток архітектури,
історії та культури територіальної громади м. Кропивницького;
поповнення та збереження фондів бібліотек та музеїв міста;
проведення повної інвентаризації та паспортизації пам’яток культурної
спадщини Кіровоградщини;
популяризація заходів з охорони культурної спадщини шляхом
організації видавничої та експозиційно-виставкової діяльності;
сприяння діяльності місцевих осередків творчих спілок України;
проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках та об’єктах
культурної спадщини;
створення сприятливих умов для розвитку культурних і творчих
ініціатив з урахуванням місцевих особливостей;
сприяння становленню талановитої мистецької молоді;
збереження національних традицій, проведення фестивалів, конкурсів,
свят, пленерів, виставок;
сприяння розвитку туризму в м. Кропивницькому.
Кількісні та якісні критерії:
підвищення якості надання послуг культури населенню;
підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення закладів
культури і мистецтв міста, матеріального забезпечення працівників галузі
культури, розширення культурно-мистецьких послуг;
забезпечення збереження та належного використання культурної
спадщини.
3.4.7. Фізична культура і спорт
У місті збережена інфраструктура дитячо- юнацьких спортивних шкіл,
спортивних клубів та забезпечено функціонування спортивних споруд.
Сучасний стан фізичної культури і спорту та структура галузі знаходяться на
належному рівні. Діють 7 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, одна
спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву, школа вищої
спортивної майстерності та дитячо-юнацька футбольна школа «Академія
футбольного клубу «Зірка», в яких займаються фізичною культурою і
спортом біля 4200 дітей, що становить 18 % від загальної кількості дітей
шкільного віку.
Функціонують 536 спортивних об’єктів, зокрема: 11 футбольних полів,
2 стадіони, 72 спортивні зали, 95 приміщень для занять фізкультурнооздоровчою роботою, плавальний басейн, льодова ковзанка, 350 спортивних
майданчиків.
Основні проблеми:
низький рівень фінансового та матеріально-технічного забезпечення
галузі (споруди, обладнання, інвентар);
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відсутність сучасної мережі фізкультурно-оздоровчих та спортивних
закладів;
фінансове забезпечення підготовки та участі спортсменів міста у
змаганнях різного рівня;
низький рівень престижності професії тренера-викладача та
інструктора з фізичної культури і спортунизький.
Головною метою у сфері фізичної культури і спорту є створення та
забезпечення умов для залучення широких верств населення до масового
спорту як важливої складової здорового способу життя та розвиток спорту
вищих досягнень.
Робота здійснюватиметься за напрямками:
забезпечення функціонування та удосконалення мережі закладів
фізичної культури і спорту;
забезпечення розвитку пріоритетних олімпійських, неолімпійських
видів спорту та видів спорту інвалідів;
підготовка спортсменів, членів збірних команд, які беруть участь у
всеукраїнських та міжнародних змаганнях, Олімпійських, Паралімпійських
та Дефлімпійських іграх;
виплата щорічних стипендій міського голови кращим спортсменам та
матеріального заохочення тренерам;
оновлення матеріально-технічної бази закладів фізичної культури і
спорту (придбання обладнання та інвентарю), зокрема дитячо-юнацьких
спортивних шкіл;
проведення капітальних ремонтів спортивних споруд комунальних
закладів;
забезпечення функціонування існуючої мережі центрів фізичного
здоров’я населення "Спорт для всіх" та розвиток інфраструктури масового
спорту;
утримання спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою
і спортом;
встановлення нових сучасних спортивних майданчиків та вжиття
заходів щодо оновлення та модернізації існуючих найпростіших спортивних
споруд міста;
капітальний ремонт приміщення комунального закладу "Комплексна
дитячо-юнацька спортивна школа № 3 міської ради", вул. Віктора
Чміленка, 31;
капітальний ремонт спортивної зали комунального закладу
"Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2 міської ради",
вул. Курганна, 64;
Реконструкція стадіону "Юність" комунального закладу "Комплексна
дитячо-юнацька спортивна школа № 2 міської ради", вул. Курганна, 64
(проектно-кошторисна документація).
Ресурсне забезпечення:
виконання основних завдань буде забезпечено шляхом реалізації
заходів міських програм за рахунок коштів державного, обласного та
міського бюджетів, інвестиційних ресурсів та інших джерел, не заборонених
чинним законодавством.
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Кількісні та якісні критерії:
збільшення кількості дітей і молоді, залучених до регулярних занять
спортом у дитячо-юнацьких спортивних школах, забезпечення їх фізичного
розвитку;
збільшення кількості громадян міста Кропивницького, які активно
займаються фізичною культурою та ведуть здоровий спосіб життя;
збільшення кількості сучасних спортивних майданчиків і спортивних
споруд, доступних для користування мешканцями міста;
підвищення ефективності роботи комплексних дитячо-юнацьких
спортивних шкіл, що знаходяться в комунальній власності міста, покращення
їх матеріального та фінансового забезпечення;
створення спортсменам міста належних умов для підготовки та участі у
всеукраїнських і міжнародних змаганнях.
3.4.8. Споживчий ринок та захист прав споживачів
Мережа стаціонарних підприємств торгівлі м. Кропивницького на
01.10.2017 налічувала 2816 од., з яких, зокрема: 2 гіпермаркети,
26 супермаркетів, 20 торгових центрів, 15 автосалонів, 202 аптечні заклади,
53 АЗС/ГЗС та 229 об’єктів з оптового продажу товарів.
Загальнодоступна мережа закладів ресторанного господарства
міста представлена 435 одиницею на 21,0 тис. посадкових місць.
Мережа підприємств з надання послуг налічувала 630 од. У звітному
періоді суб’єктами господарювання відкрито 12 нових об’єктів, закрито
55 од.
На території міста працюють 15 готелів на 455 номерів (968 ліжкомісць), з яких найбільшими є готелі: “Турист”, “Лондон”, “Європа”, та
14 велопаркінгів на 53 місця.
Продовжували діяти 21 ринок та 2 торгово-ярмаркові майданчики
загальною площею 143945 кв. м на 6000 торгових місць, у тому числі
100 місць для місцевих товаровиробників. Із загальної кількості ринків
9 - відкритих, 6 - критих та 8 - комбінованих.
Головні проблеми:
порушення суб'єктами господарювання законодавства про захист прав
споживачів, санітарного законодавства через обмеження на державному рівні
проведення перевірок;
існування проявів стихійної торгівлі (у невстановлених місцях, без
наявності дозвільних документів тощо);
розповсюдження товарів, які не відповідають вимогам технічних
регламентів та сертифікації;
існування неорганізованої торгівлі;
недостатній рівень контролю щодо якості товарів, робіт і послуг, що
реалізуються населенню.
Головною
метою
буде
поліпшення
якості
торговельного
обслуговування населення, насичення споживчого ринку товарами місцевого
виробництва, запобігання необґрунтованому зростанню цін на основні
продовольчі товари, дотримання прав споживачів.
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Основні завдання:
задоволення потреб населення у якісних товарах та послугах за
доступними цінами;
проведення роботи із керівниками підприємств торгівлі з питань
недопущення необґрунтованого підвищення цін на основні продовольчі та
непродовольчі товари першої необхідності;
організація
проведення
ярмарково-виставкових
заходів
за
безпосередньої участі товаровиробників;
розширення
фірмової
торговельної
мережі
підприємствтоваровиробників;
сприяння створенню збалансованої інфраструктури об'єктів торгівлі та
підприємств побутового обслуговування;
впорядкування розміщення малих архітектурних форм і тимчасових
споруд сфери торгівлі;
посилення протидії несанкціонованій і стихійній торгівлі;
поліпшення якості і культури торговельного обслуговування населення
шляхом удосконалення існуючих методів торгівлі, розширення додаткових
послуг за рахунок впровадження прогресивних форм і методів
обслуговування;
посилення захисту прав споживачів щодо безпеки та якості товарів,
робіт і послуг, що реалізуються на внутрішньому споживчому ринку міста.
Ресурсне забезпечення:
реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів
підприємств торгівлі, інвесторів, банківських кредитів, коштів міського
бюджету.
Кількісні та якісні критерії:
обсяг обороту роздрібної торгівлі у 2018 році (з урахуванням індексу
цін на споживчі товари) очікується у межах 102 % до рівня 2017 року;
приріст мережі об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та
побутового обслуговування населення;
впровадження систем управління якістю за вимогами стандарту
ДСТУ ISO.
3.4.9. Будівництво та житлова політика
Станом на 01 січня 2017 року на квартирному обліку за місцем
проживання при Виконавчому комітеті міської ради перебуває 2959 сімей та
осіб. На загальній черзі перебуває 2486 сімей (у тому числі у першочерговій
черзі 898 сімей). Перша сім'я перебуває на обліку з 1979 року.
Основні проблеми:
низький рівень забезпечення соціальним житлом громадян, що
потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства;
зменшення
бюджетного
фінансування
будівництва
житла,
призупинення будівництва житла за рахунок коштів підприємств усіх форм
власності;
відсутність попиту у населення на отримання кредитів у рамках
програм доступного житла в недобудованих об'єктах та власних ресурсів у
забудовників/власників на добудову таких об'єктів;
високі ставки банківських кредитів та обмежені фінансові можливості
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громадян, які потребують поліпшення житлових умов, для будівництва
кооперативного житла.
Головна мета - створення сприятливих умов для стимулювання
розвитку житлового будівництва та створення ринку доступного житла.
Першочергові завдання:
залучення інвестицій у житлове будівництво з різних джерел
фінансування;
будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала
Жадова, (102 мікрорайон, поз. 28);
реконструкція господарчого блоку пологового будинку по вул. Олени
Журливої,1 під житловий будинок;
виготовлення проектно-кошторисної документації на нове будівництво
багатоквартирного житлового будинку по вул. Героїв України, 26, корпус 1
(102 мікрорайон, поз. 13);
посилення роботи, спрямованої на впорядкування розміщення малих
архітектурних форм і тимчасових споруд сфери торгівлі в місті;
здійснення заходів контролю за розміщенням реклами на відповідність
вимогам чинного законодавства.
Ресурсне забезпечення:
реалізація завдань буде здійснюватися за рахунок коштів державного
та міського бюджетів, власних коштів підприємств, коштів інвесторів,
кредитів банків та коштів громадян.
Кількісні та якісні критерії:
введення в експлуатацію 11 тис. кв. м житла за рахунок усіх джерел
фінансування.
3.4.10. Екологічна та техногенна ситуація, використання
природних ресурсів
В цілому екологічний стан міста у 2017 році залишається стабільним,
враховуючи незначну динаміку змін більшості показників, що
характеризують стан довкілля, за відсутності техногенних та природних
надзвичайних подій і явищ, і є доволі прийнятним у порівнянні з більшістю
інших міст України. Надзвичайних ситуацій техногенно-екологічного
характеру, які б зумовили значні обсяги чи неконтрольоване забруднення
навколишнього середовища, протягом року на території міста не було.
Для поліпшення стану довкілля за рахунок коштів міського фонду
охорони навколишнього природного середовища протягом 2017 року були
виконані наступні природоохоронні заходи, а саме:
виконано роботи з підтримання належного санітарного стану шляхом
видалення порослі, очерету та трави уздовж русла річки Інгул (за течією від
мосту по вулиці Вокзальній до вулиці Кримської);
виконано роботи з видалення самосійних та порослевих дерев вздовж
річки Інгулу (за течією від мосту по вулиці Кропивницького до вулиці
Кримської), які зростають або повалені в руслі, спричиняють можливе
підтоплення під час повеней, дощових паводків, замулюють русло, що
порушує природний режим, відповідно до актів обстеження зелених
насаджень, що підлягають видаленню;
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виконано комплекс робіт по упорядкуванню джерел на території міста,
а саме джерела в районі Озерної Балки (за ПАТ «Кіровоградолія») та двох
джерел в районі Новомиколаївки (за КЗ «Кіровоградська міська лікарня
швидкої медичної допомоги»).
Для забезпечення стабільності екологічної ситуації, зменшення викидів
забруднюючих речовин в атмосферне повітря, кількості відходів
виробництва та споживання, що утворюються в процесі виробничої
діяльності, за власні кошти підприємствами міста протягом року проведено
відповідні природоохоронні заходи, а саме:
комунальним підприємством «Теплоенергетик» здійснюються виміри
викидів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, контрольні виміри
скидів у водні об’єкти, проведення лабораторних досліджень вапняного
шламу, утилізація відходів, в тому числі вапняного шламу;
публічним
акціонерним
товариством
«Ельворті»
придбано
євроконтейнери для роздільного збору відходів виробництва і споживання,
проведено реконструкцію витяжної вентиляції дільниці лиття пластмас;
товариством з обмеженою відповідальністю «КАТП-1128» зменшено
об’єми захоронення відходів на полігоні за рахунок сортування відходів і
вилучення вторсировини.
Основні проблеми:
незадовільний стан басейнів річок, забруднення та виснаження водних
ресурсів;
невідповідність вимогам чинного законодавства стану полігона твердих
побутових відходів та відсутність сучасних виробничих потужностей щодо їх
переробки та утилізації;
відсутність державної підтримки виконання заходів Національної
програми екологічного оздоровлення басейну річки Дніпра і поліпшення
якості питної води;
недостатність обсягів матеріально-технічних резервів на випадок
виникнення надзвичайних ситуацій;
недостатній рівень озеленення міста;
наявність на території міста численних несанкційованих звалищ і
смітників твердих побутових відходів та відходів будівництва.
Основним має бути зниження негативного впливу господарської
діяльності на навколишнє природне середовище, забезпечення екологічно
безпечного середовища для життя, діяльності і здоров’я людей та запобігання
техногенним катастрофам, забезпечення гарантованого рівня безпеки
населення міста.
Основні напрямки:
поліпшення екологічного стану річки Інгулу;
розчищення русел річок Біянки, Сугоклеї, приведення їх до природного
стану;
реконструкція зливової каналізації міста;
збереження і відновлення зелених насаджень та реконструкція об’єктів
природно-заповідного фонду;

20

скорочення скидів недостатньо очищених стічних вод у поверхневі
водойми всіма джерелами скидів, у першу чергу об’єктами комунального
господарства та промисловості;
ліквідація несанкцінованих сміттєзвалищ на території міста;
забезпечення організації заходів реагування на надзвичайні ситуації
техногенного та природного характеру;
подальший розвиток систем зв’язку, оповіщення та інформатизації;
забезпечення надійного реагування на надзвичайні ситуації (події), які
виникають на водних об’єктах.
Ресурсне забезпечення:
виконання основних завдань буде забезпечено шляхом реалізації
заходів міських програм за рахунок коштів міського бюджету та коштів
підприємств.
Кількісні та якісні критерії:
поліпшення екологічного стану річок шляхом видалення природного
грязєвого наносу та водної рослинності;
зниження показників забруднених стічних вод, що скидаються у
поверхневі водойми;
зменшення забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне
повітря від стаціонарних джерел забруднення.
3.4.11. Житлово-комунальне господарство
Місто Кропивницький займає площу 103 кв. км. На теперішній час
загальна протяжність вулиць, проспектів, провулків, площ міста – 507,9 км та
мереж зовнішнього освітлення міста – 312,3 км, на технічному
обслуговуванні перебуває 8351 світлоточка. В постійному утриманні
перебуває 125 вулиць міста довжиною 133,95 км. Площа зелених насаджень
(парків, скверів, вулиць, зелених зон), охоплених доглядом, становить
483,70 тис.кв.м. Для зменшення експлуатаційних витрат, ефективного
реагування на аварійні ситуації та сталого функціонування освітлення міста
діє сучасна система диспетчеризації роботи мереж зовнішнього освітлення
міста. Загальна площа зелених насаджень міста становить 3016,64 га, у тому
числі 713,130 га охоплена доглядом.
Сьогодні у комунальній власності територіальної громади міста
знаходяться 1406 житлових будинків загальною площею 2,7 млн кв. м, з яких
1160 будинків, або 82,5 % від загальної кількості збудовані до 1980 року.
888 житлових будинків обладнані централізованим опаленням,
210 житлових будинків оснащені ліфтами в загальній кількості 648 одиниць.
На технічному обслуговуванні КП «ПВК Геркон» м. Кропивницького
знаходяться 620 ліфтів.
Основні проблеми:
складний фінансовий стан підприємств житлово-комунального
господарства (збитковість, наявність значної дебіторської та кредиторської
заборгованості, висока собівартість виробництва послуг);
застаріле енергоємне обладнання, високі питомі витрати та втрати
матеріальних і енергетичних ресурсів при виробництві та наданні
комунальних послуг;
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невідповідність тарифів для споживачів фактичній вартості житловокомунальних послуг;
несвоєчасне та не у повному обсязі здійснення оплати житловокомунальних послуг споживачами;
незадовільний технічний стан переважної більшості комунального
житлового фонду;
розбалансованість системи теплопостачання;
незадовільний рівень зовнішнього освітлення прибудинкових територій
і житлових кварталів, парків, зон відпочинку.
Головною метою буде забезпечення підвищення якості надання
житлово-комунальних послуг шляхом впровадження інвестиційних проектів
та реалізація заходів з реконструкції, капітального ремонту та модернізації
житлового фонду, систем тепло-, водопостачання та водовідведення,
підвищення рівня благоустрою міста за рахунок усіх джерел, не заборонених
чинним законодавством.
Основні завдання та заходи:
сприяння створенню ОСББ;
проведення капітального ремонту покрівель житлових будинків;
проведення реконструкції та капітального ремонту житлових будинків
із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання;
проведення капітального ремонту, модернізації та заміна ліфтів;
реконструкція теплових мереж від ТЕЦ по вул. В’ячеслава Чорновола;
реконструкція теплових мереж по вул. Арсенія Тарковського;
реконструкція теплових мереж по вул. Кременчуцькій;
реконструкція парку-памʼятки садово-паркового мистецтва місцевого
значення "Перемоги" (у тому числі виготовлення проектної документації);
реконструкція
парку-пам҆ятки
садово-паркового
мистецтва
"Ковалівський" (у тому числі виготовлення проектної документації);
відновлення мереж зовнішнього освітлення.
Ресурсне забезпечення:
реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів
державного, обласного, місцевого бюджетів та коштів інвесторів.
Кількісні та якісні критерії:
зменшення втрат тепла та води в міських мережах;
збільшення кількості ОСББ.
3.5. Залучення інвестицій для економічного і соціального розвитку
міста
3.5.1. Створення сприятливих умов для надходження інвестицій
У 2017 році продовжується позитивна динаміка щодо збільшення
капітальних інвестицій, залучених в економіку міста.
Підприємствами та організаціями м.Кропивницького у січні–вересні
2017 року освоєно 1620,9 млн грн капітальних інвестицій, що становить 36 %
загальнообласного обсягу.
Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій були власні
кошти підприємств та організацій. На кожного мешканця міста в середньому
припало 6889 грн капітальних інвестицій, в той час, як по області цей
показник становив 4640 грн.
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Основні проблеми:
уповільнення інвестиційної активності інвесторів через ускладнення
суспільно-політичної ситуації в Україні;
обмеженість можливостей державного і місцевих бюджетів для
фінансування капітальних видатків;
низький рівень забезпеченості міста містобудівною документацією;
недостатній рівень залучення коштів міжнародної технічної допомоги
в оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств, закладів
бюджетної сфери та розвиток інфраструктури.ної діяльності;
Головною метою інвестиційної політики є створення умов для
формування привабливого інвестиційного клімату в місті, надходжень
інвестицій в економіку міста для сталого економічного розвитку.
Пріоритетними напрямками роботи стануть:
залучення інвестицій у розвиток економіки міста, шляхом розширення
співпраці з Агентством по сприянню залученню інвестицій в Україну,
Кіровоградською регіональною торгово-промисловою палатою, регіональним
представництвом міжнародної торгової палати (ІСС), участі у Європейській
ініціативі “Угода мерів”;
налагодження співробітництва з основними інвестиційними фондами,
кампаніями - грантодавцями та міжнародними банками;
підготовка матеріалів та цільове розповсюдження інформації про місто
та конкретні інвестиційні пропозиції за допомогою сучасних можливостей
поширення інформації;
формування баз даних організацій, які надають послуги з підтримки
бізнесу, державних та місцевих дозвільних органів;
проведення та участь у заходах з налагодження нових зв’язків з
інвесторами (виставкові заходи, форуми, ярмарки, бізнес-зустрічі тощо) з
метою пропагування економічного потенціалу та інвестиційних проектів;
концентрація фінансових ресурсів державного та міського бюджетів
для завершення будівництва об'єктів з високим ступенем будівельної
готовності та встановлення контролю за їх використанням;
відведення земельних ділянок для реалізації інвестиційних проектів.
Ресурсне забезпечення:
реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів
державного, обласного та міського бюджетів, іноземних
інвесторів,
власних коштів підприємств, коштів інвесторів, кредитів банків, коштів
населення, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
Кількісні та якісні критерії:
збільшення обсягів інвестицій в основний капітал;
залучення прямих іноземних інвестицій в економіку міста.
№
з/
п
1.
2.
3

Показник
Обсяг капітальних інвестицій
у фактичних цінах, млн грн
Обсяг капітальних інвестицій,
у % до попереднього року
Обсяг прямих іноземних інвестицій (наростаючим
підсумком), млн дол. США

2018 рік,
прогноз

2019 рік,
прогноз

2020 рік,
прогноз

2540,6

2763,3

2988,5

112,9

108,7

108,1

22,7

23,2

23,9

23

3.5.2. Посилення фінансової основи міського бюджету та
підвищення ефективності використання бюджетних коштів
У 2017 роках було здійснено заходи щодо посилення фінансової основи
місцевого бюджету, зокрема запроваджена нова модель фінансового
забезпечення місцевих бюджетів, яка полягає у розширенні джерел їх
наповнення, запровадженні нового механізму бюджетного вирівнювання та
перехід на фінансування делегованих державою повноважень у галузі освіти
і охорони здоров’я за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету.
Завдяки запровадженим змінам бюджетного і податкового
законодавства буде забезпечено збільшення доходів місцевих бюджетів.
У 2018 році удосконалення міжбюджетних відносин буде
продовжуватися;
Головні проблеми:
недостатня забезпеченість коштами для виконання делегованих і
власних повноважень виконавчих органів міської ради;
низька питома вага інвестиційної складової міського бюджету.
Метою програми є посилення фінансової основи міського бюджету,
забезпечення якісного бюджетного процесу, створення умов для стабільного
функціонування бюджетної системи, розвитку інфраструктури та розв’язання
гострих соціальних проблем територіальної громади.
Основні завдання:
а) зміцнення фінансово-економічної основи міського бюджету:
підвищення податкоспроможності території за рахунок залучення
інвестицій,
використання
передбачених
чинним
законодавством
можливостей збільшення доходів міського бюджету шляхом встановлення
ставок по місцевих податках і зборах: податку на майно, єдиному податку,
збору за припаркування транспортних засобів і туристичному збору з
урахуванням необхідності наповнення бюджету та спроможності платників
цих податків;
підвищення ефективності податкового адміністрування, розвиток
партнерських відносин фіскальних органів з громадянами і бізнесом, надання
їм високоякісних послуг, впровадження нових та вдосконалення наявних
електронних сервісів для платників податків;
підвищення рівня платіжної дисципліни та скорочення обсягів
податкової заборгованості за рахунок посилення контролю за додержанням
податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і
своєчасністю сплати до бюджетів податків, зборів і інших платежів;
збільшення в межах чинного законодавства власних надходжень
бюджетних установ та спрямування цих коштів на заходи, здійснення яких
необхідне для виконання основних функцій цих установ;
б) удосконалення підходів до формування та виконання міського
бюджету:
запровадження середньострокового бюджетного прогнозування;
проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо змін
законодавства з питань формування та виконання місцевих бюджетів;
залучення коштів міжнародної допомоги поряд з використанням
бюджетних коштів;
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в) підвищення ефективності використання бюджетних коштів:
забезпечення економного, раціонального та результативного
витрачання бюджетних коштів, посилення контролю за дотриманням вимог
законодавчо-нормативних актів щодо витрачання бюджетних коштів;
забезпечення спрямування видатків міського бюджету на вирішення
питань енергоефективності та енергозбереження з метою заощадливого
витрачання енергетичних ресурсів в бюджетній сфері;
зосередження фінансових ресурсів на реалізацію цільових програм,
спрямованих на поліпшення інфраструктури територіальної громади та
якості життя населення;
забезпечення підвищення якості та ефективності видатків міського
бюджету та діяльності закладів освіти, охорони здоров’я, культури, інших
галузей бюджетної сфери.
3.6. Управління комунальною власністю
Основні проблеми:
значне зношення основних фондів об'єктів комунальної власності;
недостатність обігових коштів комунальних підприємств для
здійснення реконструкції, капітальних ремонтів, придбання нового
обладнання та впровадження нових технологій;
збиткова діяльність комунальних підприємств.
Головною метою буде забезпечення ефективного використання
комунального майна, збільшення конкурентоспроможності підприємств
комунальної власності.
Основні завдання:
поліпшення
фінансово-економічної
діяльності
комунальних
підприємств міської ради;
оновлення основних фондів об'єктів комунальної власності;
надання фінансової підтримки (збільшення статутного фонду)
комунальним підприємствам;
проведення інвентаризації комунального майна;
забезпечення надходжень до міського бюджету орендної плати за
об’єкти комунальної власності;
проведення прозорої та ефективної приватизації комунального майна,
спрямованої на задоволення місцевих інтересів.
Ресурсне забезпечення:
реалізація основних завдань буде здійснюватись за рахунок коштів
спеціального фонду міського бюджету, отриманих від приватизації
комунального майна та від оренди об’єктів комунальної власності.
Кількісні та якісні критерії:
оновлення основних фондів комунальних підприємств;
беззбиткова діяльність підприємств комунальної власності.
3.7. Формування конкурентного середовища
3.7.1. Регуляторна політика та розвиток підприємництва
Основні проблеми:
суперечливість і неповнота чинних нормативно-правових актів, що
регулюють діяльність суб’єктів підприємництва;
нестабільність та недосконалість податкового законодавства;
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недостатнє фінансово-кредитне забезпечення суб’єктів малого
підприємництва, що обумовлено практичною відсутністю пільгових кредитів
для підприємців, недоступністю довгострокового кредитування, високою
вартістю позичкових коштів, що стримує розвиток виробничої сфери;
незначне фінансове забезпечення заходів з підтримки підприємництва.
Основною метою є спрямування та координація дій виконавчих
органів міської ради міста Кропивницького на поліпшення бізнес-клімату,
створення умов для виходу бізнесу з тіні, підтримку ділової та інвестиційної
активності власних товаровиробників, розвиток конкуренції на ринку товарів
та послуг.
Основні завдання:
забезпечення участі місцевих товаровиробників у виставкових та
ярмаркових заходах;
надання фінансової допомоги суб’єктам підприємницької діяльності
для впровадження інвестиційних бізнес-проектів на умовах співфінансування
з Регіональним фондом підтримки підприємництва в області;
наповнення державного і місцевого бюджетів, сприяння створенню
нових робочих місць, залучення до підприємницької діяльності соціально
незахищених верств населення;
насичення міських товарних ринків продукцією українських
товаровиробників;
поглиблення
міжрегіонального
співробітництва
суб’єктів
підприємницької діяльності міста;
сприяння
розвитку
сучасної
інфраструктури
підтримки
підприємництва;
підвищення рівня інформованості суб’єктів підприємництва.
Ресурсне забезпечення:
реалізація основних завдань буде здійснюватись за рахунок коштів
державного, обласного, міського бюджетів та інших джерел фінансування.
Кількісні та якісні критерії:
збільшення кількості суб”єктів малого підприємництва;
створення нових робочих місць, залучення до підприємницької
діяльності соціально незахищених верств населення.
4. Контроль за виконанням Програми
1. Контроль за виконанням Програми здійснюється Міською радою
міста Кропивницького.
2. Оцінка результатів виконання Програми буде здійснюватись на
основі проведення статистичних досліджень стану та показників розвитку
галузей (сфер діяльності) міста Кропивницького в цілому.
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Додаток 1
до Програми економічного і соціального
розвитку міста Кропивницького на 2018 рік та
основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки
Oсновні показники економічного і соціального
розвитку міста Кропивницького на 2018-2020 роки
№
з/
п

Показники

Одиниця
виміру

2018 рік,
проект

2019 рік,
проект

2020 рік,
проект

1

2

3

6

7

8

млн грн

13299,0

14714,0

16060,0

%

113,9

110,6

109,1

грн

56352,0

62613,0

78632,0

млн грн

2540,6

2763,3

2988,5

грн

10797,5

11744,0

12701,1

млн дол.
США

22,7

23,2

23,9

%

101,8

102,2

103,0

96,5

98,6

101,6

тис. грн

6407,8

6920,5

7405,0

%

102

102

102

млн дол.
США

221,6

235,8

254,7

%

105,3

106,4

108,0

грн

7100

7881,0

8716,0

%

117,2

111,0

110,6

осіб

2800

2830

2900

1 Обсяг
реалізації
промислової
продукції по облікованому колу
2 Обсяг реалізованої промислової
продукції на одну одиницю
населення
3 Обсяг капітальних інвестицій
4 Обсяг капітальних інвестицій на
одну особу
5 Обсяг
прямих
іноземних
інвестицій
(наростаючим
підсумком)

6 Обсяг
прямих
іноземних
дол. США
інвестицій на одну особу
7 Обсяг роздрібного товарообороту
підприємств - юридичних осіб
8 Обсяг експорту товарів

9 Середньомісячна заробітна плата
одного штатного працівника
10 Працевлаштовано
нові робочі місця

громадян

на
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Додаток 2
до Програми економічного і соціального
розвитку міста Кропивницького на 2018 рік
та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки

Система заходів
з виконання Програми економічного і соціального розвитку
міста Кропивницького на 2018-2020 роки
Зміст заходу
1
3.1. Розвиток реального сектору економіки
3.1.2. Енергозбереження та енергоефективність

Результат провадження
2

Виготовлення проектно-кошторисної документації на теплосанацію Підвищення рівня енергозбереження та енергоефективності секторів
об’єктів бюджетної сфери на підставі проведених енергоаудитів.
економіки та бюджетної сфери
Здійснення теплосанації будівель бюджетної сфери.
Розробка комплексного енергетичного паспорта будівель бюджетної
сфери міста Кропивницького.
Запровадження ЕСКО - механізму на об’єктах бюджетної сфери міста.
Проведення енергоефективної та енергозберігаючої модернізації
житлово-комунальної інфраструктури, у тому числі реконструкція діючої
котельні і теплових мереж від неї по вул. Металургів,7-а в смт Новому.
Створення умов для залучення фінансових ресурсів, необхідних для
реалізації заходів з енергозбереження та енергоефективності, у тому
числі реалізації Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста до
2020 року в рамках «Угоди Мерів».
Співпраця з північною Екологічною Фінансовою Корпорацією «НЕФКО»
щодо впровадження інвестиційних проектів з модернізації системи
зовнішнього освітлення міста та здійснення енергозберігаючих заходів у
бюджетних закладах.
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1
3.2. Розвиток інфраструктури
3.2.1. Транспорт та розвиток автомобільних доріг
Придбання рухомого складу транспортних засобів, у тому числі із
залученням коштів Європейського Банку Реконструкції та Розвитку.
Будівництво нових тролейбусних ліній та тягових підстанцій для їх
обслуговування
із
залученням
коштів
Європейського Банку
Реконструкції та Розвитку.
Здійснення компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним
транспортом та електротранспортом окремих категорій громадян.
Проведення робіт з будівництва, реконструкції, капітального та
поточного ремонтів доріг та вулиць комунальної власності.
Капітальний ремонт внутрішньодворових доріг.
Реконструкція проїжджої частини вул. Ельворті, вул. Миколи
Левитського (Колгоспної), між вулицями Київською та Братиславською.
Капітальний ремонт автодорожнього мосту по вул. Кропивницького у
м. Кропивницькому з виготовленням ПКД.
Капітальний ремонт дороги по просп. Інженерів у м. Кропивницькому.
Реконструкція набережної р. Інгул (від вул. Михайлівської до парку
"Козачий острів").
Реконструкція греблі р. Сугоклея, м. Кропивницький (з виготовленням
проектно-кошторисної документації).

2

Придбання 10 автобусів середньої пасажиромісткості.
Задоволення потреб господарського комплексу і населення міста в
пасажирських перевезеннях.

Підвищення якості дорожнього покриття автомобільних доріг і вулиць міста

3.2.2. Розширення інформаційного простору міста
Інформаційне висвітлення нормотворчої та представницької діяльності
міської ради та її виконавчих органів у друкованих та електронних
засобах масової інформації.
Економічна підтримка видання вісника Міської ради
міста
Кропивницького „Вечірня газетаˮ КП „Редакція вісника Міської ради
міста Кропивницького „Вечірня газетаˮ.
Придбання та налаштування ліцензійного програмного забезпечення.
Забезпечення реалізації державної політики у сфері надання
адміністративних послуг.
Створення і функціонування ЦНАПу у форматі «Прозорий офіс».

Зростання рівня поінформованості громадськості про пріоритетні напрямки
розвитку міста.
Збагачення інтелектуального потенціалу та інформаційної обізнаності
населення міста.
Створення належних умов для забезпечення
адміністративних послуг суб’єктам звернення.

ефективного

надання
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3.3. Мобілізаційна підготовка та охорона громадського порядку
Формування та забезпечення загонів оборони міста Кропивницького при
міському військовому комісаріаті.
Створення та підтримання існуючих мереж зв’язку, оповіщення міського
голови, заступників міського голови, керівників та працівників
виконавчих органів міської ради.
Утримання пункту управління міського голови в стані постійної
готовності до роботи за призначенням, забезпечення режиму таємності та
вимог технічного захисту інформації.
Підтримка муніципальних формувань з охорони громадського порядку.
Реалізація заходів громадського порядку та безпеки.

2

Забезпечення мобілізаційної готовності міста
Посилення контролю за станом правопорядку в громадських місцях
Підвищення ефективності контролю над об’єктами з масовим перебуванням
людей, а також критично важливими об’єктами.
Запобігання злочинності та адміністративним проступкам.

3.4. Стандарти життя населення
3.4.1. Забезпечення підтримки дітей, сім’ї та молоді
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення.
Забезпечення діяльності центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Утримання клубів для підлітків за місцем проживання. (49 штатних
одиниць).
Реалізація заходів молодіжної та сімейної політики.
Виплата стипендій міського голови обдарованій молоді.
Утримання соціального гуртожитку.
Оздоровлення та відпочинок дітей окремих пільгових категорій громадян.
Організація та проведення громадських робіт для учнівської та студентської
молоді у вільний від навчання час.
Утримання центру обліку та тимчасового перебування бездомних громадян
(13 штатних одиниць).
Заходи державної політики з питань соціального захисту дітей.
Утримання комунального закладу «Дитячий будинок «Наш дім».

Соціальна підтримка та організація змістовного дозвілля молоді.
Профілактика негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі,
робота з дітьми з інвалідністю.
Підтримка дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Проведення профорієнтаційної роботи серед дітей та молоді.
Реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.
Збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами
оздоровлення.
Захист прав, свобод та законних інтересів дітей, профілактика дитячої
бездоглядності
Профілактика негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі.
Профілактика наркоманії та пропаганда здорового способу життя серед
дітей та молоді.

Продовження додатка 2
4

1
3.4.2. Доходи населення. Соціальний захист

2

Організація громадських робіт.
Зменшення напруги на ринку праці
Забезпечення підвищення доходів громадян.
Забезпечення зайнятості населення
Фінансова підтримка окремих категорій населення міста.
Часткове вирішення проблем малозабезпечених верств населення міста
Соціальна підтримка малозабезпечених верств населення.
Фінансова підтримка громадських організацій.
Виплата пансіонів почесним громадянам.
Звільнення осіб з інвалідністю І та ІІ груп по зору на 50 % від оплати за
житлово-комунальні послуги.
Забезпечення компенсаційних виплат на надання пільг окремим
категоріям громадян з оплати послуг зв’язку (звільнення на 50 % від
оплати за користування телефонами інвалідів по зору).
Часткова грошова компенсація витрат на встановлення системи
індивідуального опалення соціально вразливим категоріям населення міста.

3.4.3. Підтримка армії, військовослужбовців і населення, яке постраждало від окупації, під час проведення
антитерористичної операції
Надання допомоги постраждалим учасникам АТО та сім’ям загиблих, Підтримка сімей загиблих учасників антитерористичної
визначених заходами комплексної програми підтримки учасників військовослужбовців і поранених учасників АТО
антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей Вшанування пам’яті загиблих
на 2017-2019 роки.

операції,

3.4.4. Охорона здоров'я
Забезпечення необхідної медичної допомоги населенню.
Зниження рівня захворюваності та смертності населення
Поліпшення первинної діагностики захворювань.
Забезпечення профілактичного спрямування та пропагування здорового
Придбання медичного обладнання.
способу життя
Капітальні ремонти та реконструкція закладів охорони здоров’я, а саме:
реставрація корпусу терапевтичного відділення лікарні ім. Святої
Анни, вул. Ганни Дмитрян, 1.

3.4.5. Освіта та наука
Утримання навчальних закладів міста (загальноосвітніх шкіл та
дошкільних закладів).
Придбання обладнання для закладів освіти.
Капітальні ремонти закладів освіти, у тому числі
реставрація ЗОШ № 24 – центр дитячої та юнацької творчості
«Оберіг», вул. Гоголя, 125.

Забезпечення рівного доступу до якісної освіти всіх категорій дітей та
підлітків, незалежно від місця проживання.
Впровадження нових організаційних форм навчального процесу на основі
інноваційних технологій.
Впровадження сучасної навчальної техніки, комп'ютерних засобів і
технологій у навчальний процес освітніх установ.
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3.4.6. Культурний простір та збереження культурної спадщини
Фінансова підтримка художніх і музичних колективів
Забезпечення діяльності бібліотек (централізована бібліотечна системи та
20 філій).
Забезпечення діяльності музеїв (3-х музеїв).
Забезпечення діяльності будинку культури Масляниківки.
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними,
художніми, мистецькими).
Реставрація
будівлі
Кіровоградської
музичної
школи
№1
ім. Г.Г.Нейгауза та художньо-меморіального музею ім. О.О. Осмьоркіна.
Проведення детальної інвентаризації, паспортизації, визначення
технічного стану, балансової вартості нерухомих пам’яток архітектури,
що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста
Кропивницького.

Збереження культурного надбання.
Проведення культурно-мистецьких акцій.
Створення безпечних умов роботи закладів культури.
Покращення рівня культурного обслуговування населення

Проведення детальної інвентаризації, паспортизації, визначення технічного
стану, балансової вартості нерухомих пам’яток архітектури, що знаходяться
в комунальній власності територіальної громади міста Кропивницького.

3.4.7. Фізична культура і спорт
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячоюнацьких спортивних шкіл (4-х дитячо-юнацьких спортивних шкіл).
Придбання обладнання для комунальних дитячо-юнацьких спортивних
шкіл.
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських та
не олімпійських видів спорту, спорту інвалідів, міських чемпіонатів,
кубків, спартакіади, турнірів.
Виплата щорічних стипендій міського голови кращим спортсменам та
матеріальне заохочення тренерам.
Встановлення нових сучасних спортивних майданчиків та вжиття заходів
щодо оновлення та модернізації існуючих найпростіших спортивних
споруд міста
Капітальний ремонт приміщення комунального закладу "Комплексна
дитячо-юнацька спортивна школа № 3 міської ради", вул. Віктора
Чміленка, 31;
Капітальний ремонт спортивної зали комунального закладу "Комплексна
дитячо-юнацька спортивна школа № 2 міської ради", вул. Курганна, 64;
Реконструкція стадіону "Юність" комунального закладу "Комплексна
дитячо-юнацька спортивна школа № 2 міської ради", вул. Курганна, 64

Збільшення кількості дітей і молоді, залучених до регулярних занять
спортом у дитячо-юнацьких спортивних школах, забезпечення їх фізичного
розвитку.
Збільшення кількості громадян міста Кропивницького, які активно
займаються фізичною культурою та ведуть здоровий спосіб життя.
Збільшення кількості сучасних спортивних майданчиків і спортивних
споруд, доступних для користування мешканцями міста.
Підвищення
ефективності роботи
комплексних дитячо-юнацьких
спортивних шкіл, що знаходяться в комунальній власності міста,
покращення їх матеріального та фінансового забезпечення.
Створення спортсменам міста належних умов для підготовки та участі у
всеукраїнських і міжнародних змаганнях.
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3.4.8. Споживчий ринок та захист прав споживачів
Сприяння в розширенні фірмової торговельної мережі підприємствтоваровиробників.
Сприяння створенню збалансованої інфраструктури об'єктів торгівлі та
підприємств побутового обслуговування.

Збільшення обороту товарів.
Приріст мережі об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та побутового
обслуговування населення.
Приріст мережі об’єктів місцевих товаровиробників.
Збільшення кількості учасників проекту «Купуй Українське».

3.4.9. Будівництво та житлова політика
Залучення інвестицій у житлове будівництво з різних джерел
фінансування.
Будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала
Жадова (102 мікрорайон, поз. 28).
Реконструкція господарчого блоку полового будинку по вул. Олени
Журливої,1 під житловий будинок.
Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове будівництво
багатоквартирного житлового будинку по вул. Героїв України, 26,
корпус 1 (102 мікрорайон, поз. 13).
Проведення паспортизації нерухомих пам’яток культурної спадщини
міста Кропивницького.

Сталий розвиток житлового будівництва, у т.ч. за рахунок дії Державних
програм будівництва (придбання) житла, а також внаслідок вирішення
проблеми завершення будівництва житлових будинків, на яких тривалий час
не виконувались роботи
Забезпечення актуальною і об'єктивною інформацією про дійсний стан і
статус об’єктів землекористування та нерухомості, зміни їх характеристик,
функціонального використання

Розроблення схем планування та забудови територій
(містобудівної
документації).
Впорядкування розміщення малих архітектурних форм і тимчасових споруд
сфери торгівлі в місті.
Здійснення заходів контролю за розміщенням реклами на відповідність
вимогам чинного законодавства.

3.4.10. Екологічна та техногенна ситуація, використання природних ресурсів
Проведення робіт інвентаризації земель та розробка проектів
землеустрою.
Реалізація:
заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного Поліпшення екологічного стану річок та охорона видних об’єктів.
режиму та санітарного стану русел річок;
заходів з охорони і раціонального використання природних Використання та відновлення зелених насаджень.
рослинних ресурсів.
забезпечення природної та техногенної безпеки.
Запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій.
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3.4.11. Житлово-комунальне господарство
Фінансова підтримка підприємств житлово-комунального господарства
Капітальний ремонт об’єктів тепло -, водопостачання, а саме:
будівництво госппобутової каналізації по вулицях Лесі Українки,
Дарвіна, Степняка-Кравчинського;
реконструкція теплових мереж від ТЕЦ по вул. В’ячеслава
Чорновола;
реконструкція теплових мереж по вул. Арсенія Тарковського та по
вул. Кременчуцькій.
Капітальний ремонт житлового фонду.
Благоустрій міста:
реконструкція парку-памʼятки садово-паркового мистецтва місцевого
значення "Перемоги" (у тому числі виготовлення проектної
документації);
реконструкція
парку-пам҆ятки
садово-паркового
мистецтва
"Ковалівський" (у тому числі виготовлення проектної документації);
співфінансування капітальних ремонтів ОСББ.
Реалізація заходів по оптимізації системи теплопостачання у місті
Кропивницькому.

2
Підвищення якості житлово-комунальних послуг.
Забезпечення сталого функціонування житлово-комунального господарства.
Підвищення
ефективності
роботи
системи
централізованого
теплопостачання міста шляхом відключення від неї багатоквартирних
житлових будинків, у яких переважна більша квартир переведена на систему
індивідуального опалення.

3.5. Залучення інвестицій для економічного і соціального розвитку міста
3.5.1. Створення сприятливих умов для надходження інвестицій
Реалізація заходів щодо налагодження співробітництва з основними Збільшення обсягів залучених іноземних інвестицій в економіку міста
інвестиційними фондами, компаніями - грантодавцями та міжнародними
банками.
Проведення галузевих сесій в рамках муніципального інвестиційного
форуму «TIME to INVEST».
Виготовлення інвестиційного буклету «TIME to INVEST».
Співпраця з Європейським Банком Реконструкції та Розвитку
Співпраця з північною Екологічною Фінансовою Корпорацією «НЕФКО»
щодо впровадження інвестиційних проектів з модернізації системи
зовнішнього освітлення міста та здійснення енергозберігаючих заходів у
бюджетних закладах.
Створення інвестиційний портал міста Кропивницького.
Оновлення інвестиційного паспорта м. Кропивницького на сайті Міської
ради.
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3.6. Управління комунальною власністю

2

Надання об’єктів комунальної власності в оренду.
Забезпечення надходжень до міського бюджету орендної плати за об’єкти
Проведення прозорої та ефективної приватизації комунального майна.
комунальної власності.
Оновлення основних фондів об'єктів комунальної власності.
Надання фінансової підтримки (збільшення статутного фонду) Оновлення основних фондів комунальних підприємств.
комунальним підприємствам.
Утримання в належному стані комунальної будівлі та цілодобову
охорону приміщення по вул. Архітектора Паученка, 41/26 .

3.7. Формування конкурентного середовища
3.7.1. Регуляторна політика та розвиток підприємництва
Забезпечення реалізації державної регуляторної політики.
Надання фінансової допомоги суб’єктам підприємницької діяльності для
впровадження інвестиційних бізнес-проектів на умовах співфінансування
з Регіональним фондом підтримки підприємництва у Кіровоградській
області.
Надання фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки суб’єктів
підприємницької діяльності міста на часткову компенсацію відсотків за
кредитами, які отримані в банківських установах на реалізацію
інвестиційних проектів.

Директор департаменту – начальник
управління економіки департаменту
з питань економічного розвитку, торгівлі
та інвестицій
Заступник начальника управління економіки
А.Пузакова

Забезпечення широкого доступу до діючих регуляторних актів та їх
проектів.
Створення нових робочих місць.
Залучення до підприємницької діяльності соціально незахищених верств
населення.
Фінансово-кредитна та інвестиційної підтримка суб’єктів підприємницької
діяльності міста.

А. Паливода
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Додаток 3
до Програми економічного і соціального
розвитку міста Кропивницького на 2018 рік
та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки
Перелік галузевих (цільових) програм, які будуть діяти у 2018-2020 роках
№
з/
п

Назва програми

Виконавці

Фінансове забезпечення

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

Програма
зайнятості
населення Департамент з питань Згідно
з
відповідними Поліпшення ситуації на ринку працевлаштування
м. Кропивницького на 2018-2020 роки
економічного
бюджетними призначеннями містян.
1
розвитку, торгівлі та
Залучення безробітних до громадських робіт.
інвестицій
Програма розвитку малого і середнього Департамент з питань Згідно
з
відповідними
підприємництва
у
м.
Кіровограді економічного
бюджетними призначеннями
2 на 2016-2020 роки
розвитку, торгівлі та
інвестицій

Врахування громадської думки при підготовці
нормативних актів.
Створення нових робочих місць.
Забезпечення
інформаційно-консультативними
послугами малого бізнесу

Програма реалізації громадського бюджету Департамент з питань Згідно
з
відповідними
(бюджету участі) у м. Кропивницькому на економічного
бюджетними призначеннями
2017-2020 роки
розвитку, торгівлі та
3
інвестицій

Створення ефективного механізму взаємодії
виконавчих
органів
Міської
ради
міста
Кропивницького та громадян в бюджетному
процесі.
Вирішення проблем, які найбільш хвилюють
жителів міста.

План дій сталого енергетичного розвитку Департамент з питань Згідно
з
відповідними Підвищення
рівня
енергозбереження
м. Кіровограда на період до 2020 року
економічного
бюджетними призначеннями енергоефективності секторів
економіки
4
розвитку, торгівлі та
бюджетної сфери
інвестицій

та
та

Програма
формування
позитивного Департамент з питань Згідно
з
відповідними Сприяння формуванню позитивного міжнародного
міжнародного та інвестиційного іміджу
економічного
бюджетними призначеннями та інвестиційного іміджу м. Кропивницького.
5
м. Кропивницького на 2018-2020 роки
розвитку, торгівлі та
інвестицій
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Програма “Молодь” на 2018-2020 роки

4

5

Управління молоді та Згідно
з
відповідними Соціальна підтримка та організація змістовного
спорту
бюджетними призначеннями дозвілля молоді

Міська
цільова
соціальна
програма Управління молоді та Згідно
з
відповідними Зростання дітей-сиріт в умовах максимально
реформування системи закладів для дітей - спорту
бюджетними призначеннями наближених до сімейних
7
сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування на 2018-2020 роки
8

Міська
програма
відпочинку
оздоровлення дітей на 2018-2020 роки

та Управління молоді та Згідно
з
відповідними Збільшення
кількості
дітей,
охоплених
спорту
бюджетними призначеннями організованими формами оздоровлення

9

Міська програма підтримки сімей
2018-2020 роки

на Управління молоді та Згідно
з
відповідними Забезпечення житлом молодих сімей
спорту
бюджетними призначеннями

Програма соціально-правового захисту Служба
дітей, профілактики правопорушень у дітей
10 дитячому середовищі та популяризації
сімейних
форм
виховання
на
2017-2019 роки

у

справах Згідно
з
відповідними Захист прав, свобод та законних інтересів дітей,
бюджетними призначеннями профілактика дитячої бездоглядності

Програма розвитку фізичної культури і Управління молоді та Згідно
з
відповідними Зміцнення здоров’я дітей, учнів, студентів.
в м. Кропивницькому на спорту
бюджетними призначеннями Залучення дорослого населення до занять
2017-2020 роки
фізкультурою та спортом

11 спорту

Програма соціальної підтримки, розвитку Кропивницький
Згідно
з
відповідними Профілактика негативних явищ у дитячому та
та становлення сімей, дітей та молоді міський
центр бюджетними призначеннями молодіжному середовищі
12
м. Кропивницького на 2018 рік
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді
Міська програма
протидії поширенню
наркоманії і злочинності, пов’язаної з
13 незаконним обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів на
2016-2018 роки
Програма
розвитку
освіти
14 Кропивницького на 2016-2020 роки

Кропивницький
Згідно
з
відповідними Профілактика наркоманії та пропаганда здорового
міський
центр бюджетними призначеннями способу життя серед дітей
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

міста Управління освіти

Згідно
з
відповідними Формування
інформаційно-навчального
бюджетними призначеннями середовища освіти та входження у світовий
освітній рівень
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Програма розвитку земельних відносин у Управління земельних Згідно
з
відповідними Інвентаризація земель міста Кропивницького
місті Кропивницькому на 2017-2019 роки
відносин та охорони бюджетними призначеннями
15
навколишнього
природного
середовища
Програма
природоохоронних
місцевого значення на 2018 рік
16

заходів Управління земельних Згідно
з
відповідними
відносин та охорони бюджетними призначеннями
навколишнього
природного
середовища

Зменшення рівня ґрунтових вод, поліпшення
екологічних умов, зменшення недостатньо
очищених скидів у поверхневі джерела водних
об’єктів

Програма
соціального
захисту
та Управління соціальної Згідно
з
відповідними Часткове вирішення проблем малозабезпечених
17 соціальної підтримки окремих категорій підтримки населення бюджетними призначеннями верств населення міста
населення міста на 2017-2019 роки
Комплексна програма підтримки учасників Управління соціальної Згідно
з
відповідними Підтримки учасників антитерористичної операції
антитерористичної операції в східних підтримки населення бюджетними призначеннями в східних областях України та членів їх сімей18
областях України та членів їх сімей на
мешканців міста Кропивницького
2017-2019 роки
Програма утримання, благоустрою та
розвитку
житлово-комунального
19
господарства
та
благоустрою
міста
Кропивницького на 2017-2021 роки

Головне управління
житловокомунального
господарства

Згідно
з
відповідними Підвищення якості житлово-комунальних послуг,
бюджетними призначеннями забезпечення сталого функціонування житловокомунального господарства, утримання території

Програми
оптимізації
системи Головне управління
теплопостачання у місті Кропивницькому житлово20
на 2017-2018 роки
комунального
господарства

Згідно
з
відповідними Відключення від неї багатоквартирних житлових
бюджетними призначеннями будинків, у яких переважна більша квартир
переведена на систему індивідуального опалення

Програма
розвитку
дорожнього Головне управління
господарства
та
безпеки
руху
в житлово21
м. Кропивницького на 2017-2021 роки
комунального
господарства

Згідно
з
відповідними Підвищення
безпеки
бюджетними призначеннями покращання стану доріг

22

на

дорогах

міста,

Програма управління комунальним майном Управління
Згідно
з
відповідними Підвищення ефективності управління об’єктами
на 2018 рік
комунальної власності бюджетними призначеннями комунальної власності

Продовження додатку 3
4
2

1

3

4

Програма реалізації вимог Закону України Управління
адміністративні
послуги”
на адміністративних
2016-2018 роки
послуг

23 “Про

Програма забезпечення умов діяльності Управління
24 депутатів міської ради сьомого скликання міської ради
на 2018 рік

Згідно
з
відповідними Виконання вимог Закону України ”Про дозвільну
бюджетними
систему у сфері господарської діяльності”
призначеннями

апарату Згідно
з
відповідними Забезпечення виконання правового статусу
бюджетними
депутата міської ради як представника інтересів
призначеннями
територіальної громади міста

Комплексна програма діяльності міської Міська дружина
25 дружини
міста
Кропивницького
на
2018 рік
Програма
підтримки
готовності
26 мобілізаційної
Кропивницького на 2018 рік

5

Згідно
з
відповідними Посилення контролю за станом правопорядку в
бюджетними
громадських місцях
призначеннями

постійної Сектор мобілізаційної Згідно
з
відповідними Забезпечення мобілізаційної готовності міста
міста роботи
та бюджетними
територіальної оборони призначеннями

Реалізація міської програми профілактики Сектор
з
питань Згідно
з
відповідними Підвищення
ефективності
контролю
над
та протидії злочинності “Безпечне місто” запобігання і виявлення бюджетними
об’єктами з масовим перебуванням людей, а також
на 2017-2020 роки
корупції та взаємодії з призначеннями
критично важливими об’єктами;
27
правоохоронними
та
контролюючими
органами
Програма
розвитку
і
28 персоналом
в
міській
2017-2019 роки
Програма

управління Відділ кадрової роботи
раді
на

Згідно
з
відповідними Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого
бюджетними
самоврядування та депутатів міської ради
призначеннями

фінансового

забезпечення Відділ кадрової роботи Згідно
з
відповідними Фінансове забезпечення відзначення визначних
бюджетними
подій
виконавчого комітету на 2018 рік
призначеннями

29 нагородження відзнаками міської ради та

Програми інформатизації та електронного Відділ інформаційно“Електронне місто” на комп’ютерного
2016-2018 роки
забезпечення

30 самоврядування

Програма економічної підтримки засобів Відділ

по

31 масової інформації міста Кропивницького засобами

на 2018 рік

інформації

Згідно
з
відповідними Забезпечення сучасною обчислювальною та
бюджетними
комунікаційною технікою органів міської влади
призначеннями

роботі із Згідно
з
відповідними Ефективне висвітлення діяльності органів міської
масової бюджетними
влади
призначеннями

Продовження додатку 3
5
1

2

3

4

5

Програма розвитку міського пасажирського Управління
Згідно
з
відповідними Задоволення потреб населення у перевезеннях
32 транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому розвитку транспорту та бюджетними
міським
пасажирським
транспортом
та
на 2018 - 2019 роки
зв’язку
призначеннями
підвищення безпеки дорожнього руху
Про затвердження Програми паспортизації Управління
нерухомих пам’яток культурної спадщини містобудування
33 міста Кропивницького на 2018-2020 роки
архітектури

Згідно
з
відповідними Проведення
інвентаризації,
паспортизації,
та бюджетними
визначення технічного стану, балансової вартості
призначеннями
нерухомих пам’яток культурної спадщини, що
знаходяться
в
комунальній
власності
територіальної громади міста Кропивницького.

Програма
створення
та
розвитку Управління
містобудівного
кадастру
у
складі містобудування
34 управління містобудування та архітектури архітектури
Міської ради міста Кропивницького на
2018 рік

Згідно
з
відповідними Забезпечення
актуальною
і
об'єктивною
та бюджетними
інформацією про дійсний стан і статус об’єктів
призначеннями
землекористування та нерухомості, зміни їх
характеристик, функціонального використання

Програма
капітального
будівництва, Управління
реконструкції та капітального ремонту капітального
35 об’єктів комунального господарства та будівництва
соціально-культурного призначення міста
Кропивницького на 2016-2018 роки
Програма розвитку галузі охорони здоров'я Управління
36 м. Кропивницького на 2017-2020 роки
здоров’я
Програма розвитку культури і туризму в Відділ
37 м. Кропивницькому на 2017-2020 роки
туризму
Програма
запобігання
ситуаціям та ліквідації
38
на 2016-2018 роки

Згідно
з
відповідними Сталий розвиток житлового будівництва.
бюджетними
Розвиток інженерно-транспортної і соціальної
призначеннями
інфраструктури міста

охорони Згідно
з
відповідними Покращання стану здоров’я населення міста,
бюджетними
підвищення якості лікування
призначеннями

культури

і Згідно
з
відповідними Створення правових та економічних умов для
бюджетними
подальшого розвитку культурно-мистецької галузі
призначеннями
міста

надзвичайним Управління з питань Згідно
з
відповідними Створення умов
для забезпечення безпечної
їх наслідків надзвичайних ситуацій бюджетними
життєдіяльності населення міста
та цивільного захисту призначеннями
населення

Директор департаменту – начальник управління
економіки департаменту з питань економічного
розвитку, торгівлі та інвестицій

А. Паливода

Додаток 4
до Програми економічного і соціального
розвитку міста Кропивницького на 2018 рік та
основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки
Паспорт
Програми економічного і соціального розвитку міста Кропивницького
на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки
1.

2.
3.
4.

Назва, номер та дата
розпорядчого
документу
щодо
розроблення
програми

Постанова Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2003 року № 621 “Про
розроблення прогнозних і програмних
документів економічного і соціального
розвитку
та
складання
проекту
державного бюджету ”
Розробник програми
Департамент з питань економічного
розвитку, торгівлі та інвестицій
Співрозробники програми Виконавчі органи Міської ради міста
Кропивницького
Відповідальний виконавець Департамент з питань економічного
Програми
розвитку, торгівлі та інвестицій

5.

Учасники програми

6.

Термін реалізації програми

7.

Загальний
обсяг Згідно з відповідними бюджетними
фінансових
ресурсів, призначеннями
необхідних для реалізації
програми

Директор департаменту – начальник
управління економіки департаменту
з питань економічного розвитку,
торгівлі та інвестицій

Виконавчі органи Міської ради міста
Кропивницького,
підприємства,
організації та установи
2018-2020 роки

А. Паливода

