ІНФОРМАЦІЯ
ПРО СТАН ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО І
СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО НА 2021 РІК
ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ НА 2022 І 2023 РОКИ
за 2021 рік
І. Основні дані
Програма економічного і соціального розвитку міста Кропивницького на
2021 рік та основні напрями розвитку на 2022 і 2023 роки затверджена
рішенням міської ради від 25 березня 2021 року № 173 (далі - Програма).
Програму розміщено на офіційному вебсайті Кропивницької міської ради у
підрозділі "Рішення Міської ради" розділу: "Публічна інформація" та підрозділі
"Програма економічного і соціального розвитку" розділу "Економіка".
З метою належної організації виконання Програми та контролю за її
виконанням видано розпорядження міського голови від 28 травня 2021 року
№ 93.
У рамках Програми забезпечено реалізацію 41 міської галузевої програми.
ІІ. Виконання основних завдань Програми
Ціль 1. Конкурентоспроможна економіка
1.1. Промисловість
Для виконання основних програмних завдань вживалися відповідні
заходи.
Здійснювався моніторинг діяльності промислових підприємств міста щодо
проблем, які потребують вирішення, в тому числі на державному рівні.
Так, з метою погашення заборгованості із виплати заробітної плати на
державних підприємствах направлено звернення до:
Кабінету Міністрів України, Першого віце-прем’єр-міністра України - про
сприяння у вирішені питання щодо погашення заборгованості Держрезервом
України перед ДП "КХП № 2";
Міністерства оборони України та до командувача Повітряних сил
Збройних сил України - щодо вирішення питання проведення своєчасних
розрахунків з ДП "Ремонтний завод радіотехнічного обладнання" за виконані
роботи та реалізовані послуги згідно з укладеними договорами.
Проведена певна робота щодо створення на території міста
індустріального парку, зокрема, рішенням міської ради схвалено Концепцію
індустріального парку "Ростагропром", ініціатором якого є приватне
підприємство.
На території індустріального парку передбачається розміщення нових
виробництв із залученням інвесторів, планується створити до 300 нових
робочих місць.
Ініціатором також вживалися заходи щодо включення індустріального
парку до Реєстру індустріальних парків України, що створить умови для
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отримання фінансової підтримки із державного бюджету.
Підприємствами міста вживалися заходи щодо збільшення виробництва та
реалізації продукції, залучення кваліфікованих кадрів, розширення економічних
зв'язків, зокрема:
ТОВ "Кіровоградський завод будівельних матеріалів № 1" з метою
забезпечення виробництва власною сировиною отримано спеціальний дозвіл на
користування надрами;
компанією "Ростдорстрой" введено в дію мобільний завод з виробництва
асфальтобетону за італійськими технологіями потужністю 160 т за год. На
заводі встановлена спеціальна система фільтрації, яка дозволяє знизити
кількість викидів у повітря, до 98,0 %;
ТОВ "Пінопласт-центр" введено в дію І чергу виробничого комплексу з
виробництва пінопласту (вул. Мурманська, 6), створено 40 нових робочих
місць;
АТ "Ельворті" проводилася робота з розширення потужностей з
виробництва сільгосптехніки;
ТДВ "Завод дозуючих автоматів" досягнуто домовленостей з
представниками заводу виробника BKRC "Endüstriyel Enerji" (Туреччина) щодо
спільного виробництва котельної продукції з розширенням лінійки
опалювального обладнання, використовуючи інноваційні підходи турецьких
підприємств. Спільно з підприємствами Данії розпочато масове виробництво
мобільного енергозберігаючого накопичувального обладнання та освоєно
випуск опалювальних систем для курятників та свинарників;
ПАТ НВП "Радій" проведено приймально-здавальні випробування для
програмно-технічного комплексу автоматичного регулювання, розвантаження і
обмеження потужності реактора для енергоблоку №2 ВП "Рівненська АЕС".
Економіко-технологічним інститутом імені Роберта Ельворті та ПАТ НВП
"Радій" підписано договір про співробітництво та партнерство, який дає
можливість студентам інституту закріплювати теоретичні знання набуті в
процесі навчання, розвивати професійні вміння, застосовувати їх у практичній
діяльності на провідних підприємствах.
ТОВ "Кіровоградхліб 2014" обрано переможцем Національного бізнесрейтингу "Лідер галузі".
Промислові підприємства міста залучалися до проведення виставкових та
ярмаркових заходів.
В рамках святкування 30-річччя Незалежності України організовано
виставку "Виготовлено в центрі України" - хроніка розвитку провідних
підприємств міста, а також підприємств, створених за час незалежності
України". Учасниками заходу стали АТ "Ельворті", ПАТ "НВП "Радій",
ПрАТ "Гідросила Груп", ТДВ "Кіровоградський завод дозуючих автоматів",
ТДВ "М’ясокомбінат "Ятрань", ПОГ "Фірма Ласка" ГО "АПВТ",
ТОВ "Кондитерська фабрика "Східні ласощі", ТОВ "Три Стар",
ТОВ "Кіровоградхліб 2014", ПрАТ "Швейна фабрика "Зорянка".
Місцеві товаровиробники є постійними учасниками щорічної Міжнародної
агропромислової виставки "АгроЕкспо".
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Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань:
За 2021 рік виконано
програмне завдання:
обсяг реалізованої промислової
продукції
склав
20,3
млрд
грн
(програмне
завдання – 18,8 млрд грн);
у розрахунку на одну особу 87,3 тис. грн
(програмне
завдання – 80,7 тис. грн).

Зовнішньоторговельний оборот
товарів склав 739,5 млн дол. США, у
тому числі:
експорт – 517,5 млн дол. США
(збільшився на 6,2% порівняно з
2020 роком);
імпорт – 222,0 млн дол. США
(збільшився на 32,4%).
Позитивне сальдо зовнішньої
торгівлі товарами склало 295,5 млн
дол. США.
1.2. Енергозбереження та енергоефективність
Для забезпечення виконання програмних завдань вживалися заходи,
спрямовані на підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження.
Промислові підприємства міста: ТОВ "ОЕЗ "ГРАДОЛІЯ", ПАТ "НВП
"Радій", ПрАТ "Кропивницький ОЕЗ", ТДВ "Інтерресурси", ТДВ "Інтертепло",
ПрАТ "Швейна фабрика "Зорянка" використовували для опалення
альтернативні джерела (біопаливо), ТОВ "ЛНК" – біогаз.
ДП "Кіровоградський облавтодор" забезпечено впровадження спеціальних
енергозберігаючих
добавок
для
проведення
ремонтних
робіт
асфальтобетонного покриття.
Відповідно до Положення про систему енергетичного менеджменту в
бюджетній сфері міста Кропивницького, затвердженого рішенням виконавчого
комітету Кропивницької міської ради від 24.09.2019 № 549 було забезпечено
щоденний (щомісячний) моніторинг споживання енергоресурсів будівлями
бюджетної сфери міста за допомогою програмного забезпечення "Енергоплан",
який запроваджено з 2016 року.
Згідно зі звітами, згенерованими ПЗ "Енергоплан", економія паливноенергетичних ресурсів за 2021 рік у порівнянні з 2016 роком склала:
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природного газу – 30%, електроенергії – 19%, тепла – 20%, холодної води –
33%.
До порталу відкритих даних забезпечено внесення інформації про
споживання ресурсів комунальними підприємствами, установами (закладами)
та організаціями міської ради, яка генерується програмним продуктом
"Енергоплан".
Протягом 2018-2021 років у місті Кропивницькому всього укладено
36 енергосервісних договорів загальною сумою 123,5 млн грн, з них:
виконано – 15 на суму 5 млн грн;
розірвано – 2 договори на суму 9,25 млн грн;
у стані впровадження – 19 енергосервісних договорів на суму
109,3 млн грн.
У 2021 році в 20-ти будівлях бюджетної сфери міста (18 будівель освіти та
2 – охорони здоров’я) продовжувалися впроваджуватися заходи згідно з
договорами енергосервісу, з яких в 1 будівлі охорони здоров’я завершено
виконання робіт.
В окремих будівлях вже виконано наступні заходи: утеплення фасадів,
покрівель, цоколів; проведено ревізію, ремонт та утеплення трубопроводів;
виконано балансування систем опалення, встановлення, автоматизацію та
пусконаладку ІТП.
Завдяки впровадженню вищезазначених заходів протягом опалювального
періоду 2020/2021 року у будівлях бюджетної сфери зекономлено 5,6 млн грн.
За умовами енергосервісу, до 90% зекономлених коштів спрямовується
інвестору на погашення ціни договору. Тож, бюджет міста отримає повну
економію після завершення ЕСКО-договору.
Інформацію про стан укладання енергосервісних договорів по місту
Кропивницькому розміщено на офіційному сайті міської ради за посиланням:
http://kr-rada.gov.ua/site/uploads/files/Ekonomika/stan-uklad-energ-ogovoriv_20-122019.pdf
Завершено
реалізацію
інвестиційного
проєкту
"Підвищення
енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення в
м. Кропивницькому" спільно з Північною Екологічною Фінансовою
Корпорацією (НЕФКО). З початку реалізації проєкту за рахунок кредитних
коштів НЕФКО в сумі 13,5 млн грн виконані роботи по 18 об'єктах зовнішнього
освітлення міста, на яких відновлено 18,61 км мереж, замінено 626 світлоточок
на світлодіодні потужністю 20-55 Вт, здійснено основні заходи з
термомодернізації КЗ "Навчально-виховне об'єднання – "ЗОШ І-ІІІ ступенів
№ 31 з гімназійними класами, центр дитячої та юнацької творчості "Сузір'я". З
початку 2021 року по даному об’єкту освоєно коштів в загальній сумі
6 млн грн, у т.ч. за рахунок: запозичення до бюджету розвитку (НЕФКО) 1,5 млн грн, співфінансування видатків з міського бюджету – 4,5 млн грн.
У закладах освіти, в яких встановлено індивідуальні теплові пункти (далі ІТП), впроваджено програмний продукт ESCO "Osvita smart teplo", де вся
загальна, поточна та аналітична інформація про функціонування системи
опалення та автоматичного регулювання споживання теплової енергії
об’єднана на електронній платформі, яка дозволяє оперативно реагувати та
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приймати виважені управлінські рішення.
У рамках впровадження енергоефективних заходів за рахунок коштів
інвестора в ДНЗ № 71 "Катеринка" модернізовано ІТП, а саме: встановлені
електрокотли, які дозволяють тримати комфортну температуру в
міжопалювальний період.
Альтернативні види палива використовуються у КЗ КДЮСШ № 2, яка має
твердопаливний котел та КЗ "Лелеківська гімназія", яка опалюється від
котельні на пеллетах.
У закладах охорони здоров'я проведено капітальні ремонти будівель з
урахуванням енергомодернізації (заміна вікон, дверей та ламп на
енергозберігаючі, ремонт та заміна інженерних мереж) на загальну суму
1,6 млн грн.
Знаходилися на контролі питання модернізації (переоснащення)
централізованої системи теплопостачання міста.
Місто Кропивницький стало учасником проєкту USAID з енергетичної
безпеки (USAID ESP). У рамках проекту, на підставі підписаного меморандуму
про співпрацю між міською радою, КП "Теплоенергетик" Кропивницької
міської ради" та компанією Tetra Tech розробляється Схема теплопостачання
міста, яка буде адаптована до можливостей та потреб усіх категорій
енергоспоживачів міста.
Міською радою опрацьовувалося питання щодо співпраці з Державною
установою "Фонд Енергофективності" шляхом підписання у 2022 році
відповідного Меморандуму для здійснення заходів з підвищення
енергоефективності житлових будівель, де створено ОСББ у рамках реалізації
програми "Енергодім". Результатом буде – економія споживання енергетичних
ресурсів та витрат на комунальні послуги, поліпшення зовнішнього вигляду
будівель, продовження строку експлуатації, підвищення рівня комфорту та
умов проживання.
Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань:
продовжено виконання укладених енергосервісних договорів;
зекономлено протягом опалювального періоду 2020/2021 року у будівлях
бюджетної сфери 5,6 млн грн або 5,2 тис. Гкал тепла;
реалізовано інвестиційний проєкт "Підвищення енергоефективності у
навчальних закладах і системі вуличного освітлення в м. Кропивницькому"
спільно з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО);
впроваджено програмний продукт ESCO "Osvita smart teplo" - оперативне
реагування та управління індивідуальними тепловими пунктами.
1.3. Інвестиційна діяльність
Вжито ряд організаційних заходів інвестиційного спрямування.
Розроблено та затверджено Програму формування позитивного
міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2021-2023 роки
(рішення міської ради від 02.02.2021 № 98 із змінами).
Залучено кошти державного бюджету інвестиційного спрямування на
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реалізацію важливих для розвитку громади проєктів. Так, зокрема:
1) освоєно кошти за рахунок субвенцій з державного бюджету на:
ремонт доріг комунальної власності в бюджеті громади - 60,0 млн грн
(вул. Вокзальна – 50,0 млн грн, вул. Василя Нікітіна – 10,0 млн грн);
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій для бюджету Кропивницької міської територіальної громади
(розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 19.05.2021 № 468-р та від
21.07.2021 № 822-р передбачено фінансування 5 об’єктів на загальну суму
9,1 млн грн) - понад 9 млн грн (99,0%). Залишок невикористаних коштів у сумі
98,0 тис. грн збережено на рахунку громади для його використання їх у
2022 році за цільовим призначенням – на капітальний ремонт окремих
приміщень в ЗОШ № 10 (смт Нове);
реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" 2 освітніх проєктів на загальну суму 6,4 млн грн;
створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали
від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, – 3,8 млн грн;
2) кошти державної субвенції на встановлення кисневих станцій, які
надійшли бюджету громади 14.12.2021 у сумі 765,3 тис. грн, збережені на
рахунку для їх використання їх у 2022 році за цільовим призначенням.
Налагоджено співпрацю з Асоціацією публічно-приватного партнерства
"C.R.E.A.M Europe PPP Alliance" в Україні в питаннях пошуку інвестицій з
країн Європейського Союзу на реалізацію пріоритетних проєктів, одним із яких
є проєкт з будівництва аквапарку. У співпраці з міською радою інвестором
розроблений попередній проєкт майбутнього аквапарку.
Поряд із інвестиціями із державного бюджету приділяється увага і
сприяння діяльності приватних інвесторів.
Рішенням міської ради від 12.10.2021 № 837 схвалена Концепція
індустріального парку "Ростагропром", ініціатором якого є ПП "Компанія
Росток-Агро".
На території індустріального парку передбачається створення нових
виробництв із залученням інвесторів для розміщення промислових підприємств
на резервних ділянках та до 300 робочих місць.
Одним із механізмів сприяння інвестиційній діяльності є проведення
Муніципального інвестиційного форуму "TIME to INVEST", який є
майданчиком для обміну досвідом та популяризації потенціалу громади.
Результатом є, зокрема, будівництво на території громади заводу з
виробництва пінопласту, відкриття якого відбулося в листопаді 2021 року.
Міською радою організовано та проведено:
09 грудня 2021 року - чергову галузеву сесію форуму на тему "Цифрова
трансформація: Бізнес. Влада. Суспільства". Спікерами заходу були також
представники Мінцифри України, міжнародних організацій, зокрема Агентства
США з міжнародного розвитку USAID та Німецького товариства міжнародного
розвитку GIZ. Учасниками форуму були представники: Харківської міської
ради, яка є лідером з цифрового розвитку, з Ізраїлю, які поділилися своїми
напрацюваннями по SMART city, та фахівці підприємства "Радій".
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Напрацювання цього форуму розміщено на офіційному сайті міської ради і
будуть використовуватись у подальшій роботі;
у листопаді 2021 року - зустріч з виконавчим директором державної
установи "Офіс із залучення та підтримки інвестицій (UkraineInvest)", Сергієм
Цівкачом. Даною установою вже визначено понад 40 іноземних країн, з якими
проводиться робота із залучення зовнішніх інвестицій до України.
Міською радою налагоджено співпрацю з державною установою та
надаються необхідні дані, інвестиційні пропозиції для сприяння залученню
додаткових фінансових ресурсів на реалізацію актуальних для розвитку
громади проєктів шляхом поширення інформації про її потенціал і можливості.
На офіційному веб-сайті міської ради розміщено інвестиційний паспорт
міста та бізнес-каталог місцевих товаровиробників (українською та
англійською), які містять інформацію про потенціал Кропивницького у різних
галузях економки, інвестиційні та комерційні пропозиції підприємств, установ і
організацій міста, анкети вільних земельних ділянок та виробничих приміщень,
які можна запропонувати інвесторам.
Розроблено презентаційні матеріали про інвестиційний потенціал та
пріоритетні інвестиційні пропозиції, в реалізації яких зацікавлена громада.
Зазначені матеріали направлено Кабінету Міністрів України, державній
установі "Офіс із залучення та підтримки інвестицій (UkraineInvest)", МАОМС
"Асоціація інвестиційно-привабливих громад", ТОВ "Ділові громади України",
облдержадміністрації з метою подальшого розповсюдження серед зацікавлених
установ та організацій.
Протягом 2021 року:
1) забезпечено:
дію інвестиційного вебсайту громади, де висвітлено ключові переваги
Кропивницького, інвестиційні можливості, комерційні пропозиції місцевих
підприємств, установ та організацій;
висвітлення на офіційному вебсайті міської ради інформації про стан
інвестиційної діяльності в громаді, його інвестиційну привабливість,
вживаються заходи щодо залучення місцевих засобів масової інформації до
поширення такої інформації;
надання
інформаційно-консультативної
і
методичної
допомоги
виконавчим органам міської ради, підприємствам, установам, організаціям
громади щодо форми та змісту інвестиційних проєктів і проєктних заявок,
залучення та використання коштів міжнародної технічної допомоги і
міжнародних фінансових організацій.
2) завершено реалізацію спільно з Північною Екологічною Фінансовою
Корпорацією (НЕФКО) проєкту "Підвищення енергоефективності у навчальних
закладах і системі вуличного освітлення в м. Кропивницькому".
3) налагоджено співпрацю з Агентством США з міжнародного розвитку
(USAID)
по
Проєкту
"Енергетична
безпека"
та
Програмі
"Конкурентоспроможна економіка України". У рамках Програми "Енергетична
безпека" міській раді і КП "Теплоенергетик" надається методологічна та
грантова допомога у розробці комплексної схеми теплопостачання
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Кропивницького.
Кропивницьку міську раду включено до переліку реципієнтів Проєкту
енергетичної безпеки (реєстраційна картка проєкту (програми) від 25 березня
2021 року № 3944-07).
У рамках Програми "Конкурентоспроможна економіка України" міська
рада є учасником проєкту "Покращення Індексу конкурентоспроможності
міст". Проведено ряд онлайн-зустрічей та воркшопів, за результатами яких
експертами ГО "Електронна Республіка" розроблено Дорожню карту з
покращення бізнес-клімату у м. Кропивницький.
Заявка міської ради отримала перемогу в конкурсі в рамках реалізації
проєкту "Застосування та імплементація Угоди про асоціацію між ЄС та
Україною у сфері торгівлі / EU4Business: Конкурентоспроможність та
інтернаціоналізація МСП", що впроваджується Німецьким товариством
міжнародного співробітництва (GIZ).
Сума фінансової допомоги складе 756,9 тис. грн і спрямована на розробку
безкоштовної
онлайн-платформи
"Діловий
Кропивницький
он-лайн
(BusinessKrop-online)", яка міститиме:
актуальну інформацію про підприємства з позначенням їх на інтерактивній
карті та можливістю оформлення онлайн замовлення чи доставки товарів і
послуг;
посилання на офіційні інтернет-ресурси, що містять корисну інформацію
для бізнесу та споживачів тощо.
Партнером міської ради у реалізації проєкту є Кіровоградська регіональна
торгово-промислова палата.
Презентацію проєкту та офіційний запуск платформи заплановано на
лютий 2022 року.
Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань:
залучено майже 80,0 млн грн з державного бюджету на реалізацію проєктів
соціально-економічного розвитку;
залучено іноземного інвестора для реалізації проєкту з будівництва
критого аквапарку та підписано Меморандум про співпрацю Кропивницької
міської ради з C.R.E.A.M. Bulgaria PPP Aliance щодо будівництва у місті
аквапарку;
розпочато роботу зі створення індустріального парку на території громади;
проведено чергову галузеву сесію Муніципального інвестиційного форуму
"TIME to INVEST";
налагоджено співпрацю з державною установою "Офіс із залучення та
підтримки інвестицій (UkraineInvest)";
розроблено коротку презентацію про інвестиційний потенціал
Кропивницького та пріоритетні інвестиційні проєкти, в реалізації яких
зацікавлена громада;
поширено інформацію про інвестиційний потенціал громади серед
зацікавлених установ, у т.ч. закордонних;
завершено реалізацію 1 проєкту із залученням коштів міжнародних
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фінансових організацій;
забезпечено реалізацію 3 проєктів міжнародної технічної допомоги;
збільшено обсяг експорту продуктів рослинного походження майже у
1,9 раза порівняно з 2020 роком, у т.ч. зернові культури – у 2 рази;
проведено 4 зустрічі з представниками дипломатичних установ України за
кордоном та іноземних країн, акредитованих в Україні;
активізовано роботу щодо пошуку міст-побратимів;
вжито заходи щодо забезпечення проведення в місті урочистостей з нагоди
відзначення Дня Європи в Україні.
1.4. Формування конкурентного середовища
Проводилася робота з надавачами державної допомоги, які уповноважені
розпоряджатися ресурсами держави та місцевими ресурсами.
Підготовлено та направлено Антимонопольному комітету України
інформацію про чинну державну допомогу, надану протягом 2020 року по
місту.
Відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі" головні
розпорядники коштів міського бюджету, підприємства, установи та організації,
що належать до комунальної власності територіальної громади міста
Кропивницького, під час здійснення публічних закупівель товарів, робіт і
послуг використовують систему електронних закупівель "PROZORO".
На виконання рішення Виконавчого комітету міської ради від 18.12.2018
№ 641 та з метою забезпечення проведення аналізу здійснення закупівель
запроваджено моніторинг проведених Замовниками закупівель товарів, робіт та
послуг за кошти міського бюджету. Узагальнена інформація оприлюднюється
на офіційному вебсайті міської ради у розділі "Публічна інформація" на
сторінці "Звіти", яка оновлюється до 15 серпня та 15 лютого відповідно.
Закладами охорони здоров'я громади станом на 01.01.2022 проведено
3,5 тис. процедур закупівель. Економія складала 7,6 млн грн.
З
Кіровоградським
обласним
територіальним
відділенням
Антимонопольного комітету України та Державною регуляторною службою
України погоджено проєкти:
Програми економічного і соціального розвитку міста Кропивницького на
2021 рік та основних напрямів розвитку на 2022 і 2023 роки;
рішень міської ради про встановлення місцевих податків та зборів.
1.5. Підприємництво
Протягом 2021 року вжито ряд заходів, спрямованих на створення
сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва в місті
Кропивницькому, з метою формування конкурентного середовища,
стимулювання активності суб’єктів підприємництва.
Відповідно до статті 7 Закону забезпечено планування діяльності з
підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік.

10
План діяльності міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на
2021 рік за пропозиціями виконавчих органів у визначений термін сформовано
та затверджено рішенням міської ради від 16.12.2020 № 34, до якого включено
7 проєктів рішень міської ради.
План діяльності виконавчого комітету міської ради з підготовки проєктів
регуляторних актів на 2021 рік затверджений рішенням виконавчого комітету
від 15.12.2020 № 632, до якого ввійшли 30 проєктів регуляторних актів - рішень
виконавчого комітету міської ради.
Оприлюднення Планів діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів
міської ради та її виконавчого комітету на 2021 рік було здійснено у міській
газеті "Вечірня газета" та на офіційній вебсторінці міської ради в мережі
Інтернет.
Протягом 2021 року підготовлено та оприлюднено:
6 проєктів регуляторних актів - рішень міської ради;
12 проєктів регуляторних актів – рішення виконавчого комітету міської
ради.
Разом з кожним проєктом, що вносився на розгляд міської ради та її
виконавчого комітету, забезпечено повідомлення про його оприлюднення та
аналіз регуляторного впливу з метою одержання пропозицій щодо
удосконалення проєкту відповідно до принципів державної регуляторної
політики.
Проєкти рішень міської ради з аналізом їх регуляторного впливу
направлялися до Державної регуляторної служби України, як Уповноваженого
органу, для підготовки пропозицій щодо удосконалення проєктів відповідно до
принципів державної регуляторної політики.
Протягом 2021 року було прийнято 19 регуляторних актів.
Звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими
органами міської ради за 2020 рік розглянуто на сесії міської ради (рішення
міської ради від 25.03.2021 № 171) та оприлюднено у десятиденний строк після
його розгляду.
Постійно підтримується в актуальному стані реєстр чинних регуляторних
актів. Їх перелік розміщено на офіційній вебсторінці міської ради в мережі
Інтернет. Станом на 01 січня 2022 року чинними є 35 регуляторних актів, з них
19 рішень міської ради та 16 рішень виконавчого комітету міської ради.
Відповідно до статті 10 Закону стосовно регуляторних актів здійснювалися
базові, повторні та періодичні відстеження їх результативності.
Графік здійснення заходів з відстеження результативності дії регуляторних
актів на 2021 рік затверджений міським головою і розміщений на офіційному
вебсайті міської ради у рубриці "Регуляторна політика".
Протягом 2021 року, згідно з графіком здійснення заходів з відстеження
результативності
дії
регуляторних
актів,
проведено
відстеження
результативності 20 регуляторних актів, з яких 10 – базових відстежень,
3 - повторні, 7 – періодичних.
Під час проведення заходів з відстеження результативності дії
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регуляторних актів було встановлено, що реалізація 20 регуляторних актів
забезпечила певне досягнення цілей, визначених при їх ухваленні. Усі звіти про
відстеження результативності дії регуляторних актів оприлюднені на
вебсторінці міської ради в мережі Інтернет.
У 2021 році проведено робочу зустріч профільного заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради з керівництвом
Міністерства цифрової трансформації України щодо участі громади у
національному проєкті "Дія.Бізнес" зі створення центрів підтримки
підприємництва.
В рамках зустрічі обговорено основні умови та критерії відкриття Центру
підтримки бізнесу "Дія.Бізнес", серед яких наявність вільного приміщення для
розміщення такого центру не на базі Центру надання адміністративних послуг і
залучення приватних інвесторів на умовах співфінансування.
На даний час опрацьовується питання можливості та доцільності відкриття
Центру підтримки бізнесу "Дія.Бізнес" на території громади.
Продовжує свою роботу Координаційна рада з питань розвитку
підприємництва, оновлений склад якої затверджено рішенням Виконавчого
комітету міської ради від 02.02.2021 № 94. До складу ради увійшли
представники громадських об'єднань підприємницьких структур громади та
області, представники Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості,
Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати, Державної
податкової служби.
У 2021 році проведено 5 засідань ради, на яких розглядалися питання щодо
встановлення місцевих податків і зборів, підтримки інвестиційних проєктів на
умовах співфінансування з Регіональним фондом підтримки підприємництва у
Кіровоградській області (далі – РФПП) та відшкодування відсотків за
кредитами, які отримані в банківських установах на реалізацію інвестиційних
проєктів.
Міською радою продовжується надання фінансової підтримки на розвиток
підприємницької діяльності на безповоротній основі на:
реалізацію інвестиційних проєктів на умовах співфінансування з РФПП
(відповідно до договору про спільну діяльність щодо фінансової підтримки
суб'єктів малого та середнього підприємництва між департаментом з питань
економічного розвитку та РФПП від 17.02.2021 № 2);
відшкодування відсотків за кредитами, які отримані в банківських
установах на реалізацію інвестиційних проєктів.
Інформація щодо проведення та умов надання фінансової допомоги
місцевим суб'єктам господарювання на постійній основі розміщується на
вебсайті міської ради та офіційній сторінці департаменту з питань
економічного розвитку у соціальній мережі "Facebook".
У 2021 році членами Координаційної ради з питань розвитку
підприємництва розглянуто 4 інвестиційні проєкти для реалізації на умовах
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співфінансування з РФПП, з яких 3 – профінансовано, 1 – не підтримано
Наглядовою радою з питань розвитку підприємництва при облдержадміністрації. Всього за даним напрямком за звітний період використано
30,0 тис. грн.
На часткову компенсацію відсотків за кредитами, які отримані в
банківських установах на реалізацію інвестиційних проєктів, у звітному періоді
використано 33,5 тис. грн.
У рамках реалізації першої хвилі Програми покращення Індексу
конкурентоспроможності міст (далі – ПІКМ) за підтримки Програми USAID
"Конкурентоспроможна економіка України" за результатами проведених
зустрічей, в тому числі з представниками місцевого бізнесу, обраним
підрядником ГО "Електронна республіка" розроблено Дорожню карту з
покращення бізнес-клімату в громаді.
По кожній Рекомендації Дорожньої карти визначено конкретних
виконавців на рівні міської ради, а також строки їх виконання та інформування
про результати їх впровадження.
Реалізація заходів Дорожньої карти є важливим кроком на зустріч
інвесторам, які матимуть можливість оперативно отримати всю необхідну для
них інформацію у зручному форматі.
Результатом виконання одного із заходів Дорожньої карти стало створення
на головній сторінці офіційного вебсайту міської ради розділу "Бізнесу", в
якому зосереджена актуальна інформація та корисні посилання для суб’єктів
господарювання з питань реєстрації та ведення підприємницької діяльності,
місцевих податків та зборів, вільних земельних ділянок та виробничих площ, в
тому числі комунальної власності, участі у міжнародних, державних, міських
програмах підтримки підприємництва тощо.
За результатами Індексу конкурентоспроможності міст-2021 у рейтингу
45-ти міст Кропивницький посів 20-ту сходинку (55,26 бала).
У рейтингу серед 24 обласних центрів Кропивницький значно покращив
власні показники, порівняно з результатами 2019/2020 років і увійшов до
ТОП-10 українських міст України. За загальним результатом Кропивницький з
14 місця рейтингу піднявся на десяте.
Місцевий бізнес активно залучається до наповнення безкоштовної онлайн
платформи "Діловий Кропивницький онлайн (BusinessKrop-online)" для
популяризації власних товарів та послуг на безкоштовній основі.
Дана платформа розробляється міською радою спільно з Кіровоградською
регіональною торгово-промисловою палатою за кошти фінансової допомоги ЄС
та уряду Німеччини в рамках проєкту "EU4Business: конкурентоспроможність
та інтернаціоналізація малого і середнього підприємництва".
09 грудня 2021 року продемонстровано успішні підприємницькі проєкти в
сфері впровадження цифрових технологій під час галузевої сесії
Муніципального інвестиційного форуму "TIME to INVEST" на тему "Цифрова
трансформація: Бізнес. Влада. Суспільства".
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Підприємці міста постійно залучаються до виставково-ярмаркових заходів.
Інформація про проведення всеукраїнських виставок, регіональних конкурсів
товарів місцевого виробництва, ярмарках доводиться до відома підприємців
через офіційний вебсайт міської ради та офіційну сторінку департаменту з
питань економічного розвитку у соціальній мережі "Facebook".
Забезпечено участь місцевих підприємств у щорічній Міжнародній
агропромисловій виставці "AgroExpo", яка вже дев'ятий рік поспіль проходить
у м. Кропивницькому, входить в ТОП 10 найбільших аграрних виставок Європи
і є платформою для проведення зустрічей у форматі "В2В". Крім того, місцеві
товаровиробники є активними учасниками Покровського ярмарку в рамках
виставки.
Суб’єктам підприємницької діяльності забезпечується рівноправний
доступ до участі у закупівлях шляхом розміщення відповідної інформації на
майданчиках публічних закупівель.
З метою популяризації підприємництва, стимулювання розвитку бізнесу,
збереження діючих та створення нових робочих місць міською радою:
відзначено 2 підприємців відзнаками обласної ради та 19 суб'єктів
господарювання відзнаками міської ради в рамках урочистостей з нагоди
святкування Дня підприємця, проведених спільно з облдержадміністрацією,
облрадою, РФПП;
проведено міський конкурс на присвоєння звання "Кращий роботодавець
року", за результатами якого визначено 5 переможців (ТОВ "АРАКА",
ПП
"Кіровоградбудпроект",
ТОВ
"Прогрес-2010",
АТ
"Ельворті",
ТОВ "Вересень плюс").
Забезпечено надання інформаційно-консультативної і методичної
допомоги підприємствам, установам, організаціям громади щодо змін у
законодавстві, правил ведення бізнесу, розширення каналів збуту, виходу на
зовнішні ринки, маркетингу, діджиталізації бізнесу тощо.
Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань:
забезпечено
планові
надходження єдиного податку до
бюджету міста;
забезпечено відкритий доступ
до інформації про впровадження
регуляторної діяльності міською
радою та її виконавчим комітетом;
залучено
157
місцевих
суб'єктів господарювання до участі
у Державній програмі "Доступні
кредити 5-7-9%";
залучено кошти обласного бюджету на реалізацію 3-х інвестиційних
проєктів на умовах співфінансування з Регіональним фондом підтримки
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підприємництва у Кіровоградській області;
за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади 1 суб'єкт
господарювання отримав часткове відшкодування відсоткових ставок за
банківським кредитом на реалізацію інвестиційного проєкту;
забезпечено реалізацію 2-х проєктів міжнародної технічної допомоги з
підтримки бізнесу в громаді;
залучено місцевий бізнес до участі у черговій галузевій сесії
Муніципального інвестиційного форуму "TIME to INVEST";
відзначено 2-х місцевих суб'єктів господарювання відзнаками обласної
ради та 19 - відзнаками міської ради з нагоди відзначення Дня підприємця;
відзначено 5 кращих роботодавців міста, які стали переможцями конкурсу
"Кращий роботодавець року".
1.6. Туризм
У 2021 році у місті вживалися заходи щодо реалізації програмних завдань
у туристичній галузі.
У рамках Програми розвитку туристичної галузі міста Кропивницького на
2020-2022 роки, яка затверджена рішенням міської ради від 14.02.2020 № 3121,
було заплановано реалізацію заходів у 2021 році за кошти міського бюджету на
суму 300 тис. грн.
Протягом 2021 року реалізовано наступні заходи:
розроблено та презентовано офіційний туристичний вебпортал міста
Кропивницького https://kroptravel.gov.ua, на якому зібрані всі привабливі
туристичні об'єкти міста Кропивницького та їх короткий опис; розміщені
актуальні туристичні маршрути з усією необхідною інформацією та
можливістю замовити екскурсію за допомогою онлайн форми;
продовжувалася робота над оновленням міської туристичної карти
"Кропивницький туристичний" із зазначенням популярних туристичних
атракцій, екскурсійних маршрутів та інших корисних сервісів індустрії
гостинності міста з використанням сучасних інтерактивних елементів;
реалізовано проєкт "Гайда до Кропивницького" спільно з видавництвом
"РАНОК", який спрямований на популяризацію Кропивницького як
привабливого туристичного міста та для зацікавлення дитячої аудиторії
подорожувати та вивчати місто Кропивницький. Результат проєкту - випуск
серії інтерактивних книг – розмальовок "Подорож з олівцями".
взято участь в соціально-партнерських проєктах різних міст та регіонів
України, метою яких є промоція та популяризація туристичного потенціалу
міста Кропивницького, а саме розміщено інформаційно-рекламні матеріали про
туристичні атракції в місті Одеса, Львів, Кам'янець-Подільський, Житомир,
Чернігів, Дніпро;
виконано капітальний ремонт приміщення Туристично-інформаційного
центру, освоєно 1,3 млн грн;
здійснювалася підготовка проєктів у сфері туризму до Українського
культурного фонду.

15
У місті відбулися 2 обласні заходи спортивно-оздоровчого туризму:
ХХХІІІ Чемпіонат області зі спортивного орієнтування серед школярів та
гуртківців закладів позашкільної освіти;
ІІІ Чемпіонат області зі спортивного туризму – велосипедний туризм серед
школярів та вихованців закладів позашкільної освіти.
Кількісні та якісні показники реалізації програмних завдань:
створено офіційний туристичний
вебпортал міста Кропивницького;
забезпечено понад 15% плану
надходжень туристичного збору до
бюджету міста (605,5 тис. грн);
створюються належні комфортні
умови
для
проведення
дозвілля
мешканців та гостей міста.
Ціль 2. Розвиток людського капіталу та підвищення якості
життя населення
2.1. Доходи населення. Соціальний захист населення
Для виконання програмних завдань щодо підвищення доходів громадян
вживалися відповідні заходи, використовувалися різні механізми.
Відповідно до заходів Програми зайнятості населення м. Кропивницького
на 2021-2023 роки для додаткового стимулювання мотивації до праці та
матеріальної підтримки безробітних проводиться робота по організації
громадських робіт.
З метою виконання завдання Програми в частині організації громадських
робіт в умовах відсутності у 2021 році фінансування за рахунок коштів Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок
безробіття:
а) внесено зміни до Програми, у частині виключення пропорційного
(50%/50%) співфінансування громадських робіт за рахунок коштів міського
бюджету та Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування
на випадок безробіття (рішення міської ради від 08.07.2021 № 555);
б) змінено перелік роботодавців (підприємств, установ, організацій), за
участю яких планується організація громадських робіт протягом 2021 року
(рішення Виконавчого комітету міської ради від 27.04.2021 № 245).
Протягом 2021 року:
створено міську робочу групу з питань дотримання законодавства про
працю та затверджено положення про неї (рішення Виконавчого комітету
міської ради від 08.06.2021 № 346) та проведено 5 засідань, на яких заслухано
51 суб’єкта господарювання;
обстежено 12 підприємств з питань оплати праці та легалізації зайнятості
населення, у трьох з яких виявлено порушення трудового законодавства;
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відвідано 199 суб’єктів господарювання з інформаційно-роз’яснювальною
роботою та надання консультацій;
охоплено профорієнтаційними послугами понад 4,8 тис. осіб з числа
учнівської молоді;
направлено 243 особи на професійне навчання та перенавчання;
залучено до громадських робіт 65 безробітних, та фактично
профінансовано за виконані роботи на 149,7 тис. грн;
одноразово виплачено 1 особі допомогу по безробіттю для організації
підприємницької діяльності;
проведено 50 семінарів (у т.ч. в онлайн режимі) для 1,0 тис. осіб із числа
зареєстрованих безробітних, 15 семінарів – для вивільнених працівників,
інвалідів, роботодавців з питань працевлаштування; співбесіди з керівниками
промислових підприємств облікового кола міста Кропивницького найбільш
важливих галузей промисловості (харчової та машинобудівної) щодо
подальших перспектив їх роботи та підвищення рівня заробітної плати
найманим працівникам, недопущення виникнення заборгованості по заробітній
платі та податкової заборгованості тощо;
продовжувала свою роботу міська комісія з питань погашення
заборгованості із виплати заробітної плати та єдиного внеску на
загальнообов’язкове
державне
соціальне
страхування.
Керівниками
підприємств, на яких існує заборгованість із виплати заробітної плати,
надавалися графіки погашення заборгованості у відповідності до реальних
фінансово-економічних умов.
Протягом 2021 року було проведено 10 засідань робочих груп з питань
легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення при виконавчих
комітетах міської, Фортечної та Подільської районних у місті Кропивницькому
рад, на яких заслухано 82 керівники підприємств, установ, організацій та
фізичних осіб-підприємців про дотримання мінімальних гарантій в оплаті
праці, легалізацію заробітної плати та погашення наявної заборгованості із
виплати заробітної плати.
Здійснювався щотижневий моніторинг стану погашення заборгованості із
заробітної плати у підприємствах громади.
У рахунок примусового стягнення штрафів з роботодавців, винних в
порушенні трудового законодавства та не бажаючих добровільно сплачувати
штрафи за використання неоформленої найманої праці, надійшло 90,8 тис. грн.
Загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств,
установ, організацій (по юридичних особах та відокремлених підрозділах
юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) за
оперативними даними становила 3,9 млн грн.
За даними Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості:
на обліку перебувало 7,2 тис. безробітних громадян з міста
Кропивницького та Кропивницького району (станом на 01.01.2021 –
7,4 тис. осіб);
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статус безробітного мали 1,2 тис.
осіб, у т.ч. 339 осіб - молодь віком до
35 років (станом на 01.01.2021 – 3,0 тис.
осіб);
охоплено професійним навчанням
та перенавчанням 344 особи, що складає
27,8 % від громадян, що мали статус
безробітних (станом на 01.01.2021 284 особи);
виплачено
допомоги
по
безробіттю – 95,8 млн грн (станом на
01. 01.2021 – 101,9 млн грн);
надійшла
інформація
від
837 роботодавців про наявність 4,0 тис. вакансій. Станом на 01.01.2022 у місті
Кропивницькому та Кропивницькому районі налічувалося
604 актуальних
вакансій (станом на 01.01.2021 - 367 вакансій).
У середньому на одну вакансію претендувало 2 особи:
серед
професіоналів – 2 особи, серед фахівців – 3 особи, серед кваліфікованих
робітників з інструментом на одну вакансію - менше 1 особи, серед робітників з
обслуговування технологічного устаткування – 1 особа, серед кваліфікованих
робітників сільського господарства – 2 особи, серед технічних службовців –
3 особи, серед керівників, менеджерів (управителів) – 8 осіб;
працевлаштовано 1870 осіб, із числа безробітних – 1604 особи (станом на
01.01.2021 - 1957 осіб), у т.ч.: 108 осіб з інвалідністю, та 464 особи, що
потребували соціального захисту.
На нові робочі місця працевлаштовано 2,0 тис.осіб.
Здійснювалася реалізація заходів у рамках Програми соціального захисту
та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2022 роки
(зі змінами).
У рамках програми профінансовано заходи у сумі 42,8 млн грн від
передбачених 43,5 млн грн.
Забезпечено соціальну підтримку малозабезпечених верств населення,
своєчасність надання та виплати різних видів державної допомоги (сім'ям з
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з
інвалідністю, тимчасової допомоги дітям) та компенсацій, житлових субсидій,
пільг, стипендій, відповідно до чинного законодавства.
Проведено 14 засідань комісії з розгляду питань щодо надання одноразової
адресної грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького, на яких було
розглянуто 1470 заяв громадян (погоджено надати допомогу 1332 громадянам,
відмовлено в наданні допомоги 138 громадянам).
Матеріальну допомогу отримали 1427 кропивничан, які опинилися у
складних життєвих обставинах, 126 учасників бойових дій на території інших
держав та родини загиблих, 1389 вдів ліквідаторів аварії на Чорнобильській
АЕС, більше двохсот людей із інвалідністю, 8 кропивничан, яким виповнилося
сто і більше років, та інші.
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На реалізацію заходів Комплексної програми підтримки учасників
антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей на
2017-2022 роки (із змінами) (далі – Комплексна програма) було передбачено
кошти міського бюджету у сумі 14,9 млн грн, зокрема на:
надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим учасникам
АТО, ООС сім'ям загиблих, військовополонених та зниклих безвісти в зоні
АТО;
надання медичної допомоги учасникам антитерористичної операції,
членам їх сімей та членам сімей загиблих;
забезпечення
безкоштовним
харчуванням
дітей
учасників
антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил в дошкільних та
загальноосвітніх навчальних закладах міста;
безкоштовне оздоровлення дітей учасників антитерористичної операції,
операції Об’єднаних сил.
Прийнято рішення Виконавчого комітету міської ради щодо надання
одноразової адресної грошової допомоги 5 членам сімей військовослужбовців,
які загинули в Республіці Афганістан, на загальну суму 18 тис. грн для
вирішення соціально-побутових питань.
До Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав
виділено грошову допомогу 120 учасникам бойових дій в Республіці
Афганістан, 6 сім’ям загиблих учасників бойових дій в Республіці Афганістан
на загальну суму 150,0 тис. грн.
Протягом 2021 року з міського бюджету профінансовано заходи на
загальну суму понад 20 млн грн, зокрема:
а) надано матеріальну допомогу учасникам АТО, ООС, а саме:
666 учасникам АТО, ООС, членам сімей загиблих (2,0 млн грн);
69 сім'ям загиблих (померлих) та зниклих безвісти учасників АТО, ООС
(1,2 млн грн);
50 дітям загиблих (померлих) та зниклих безвісти учасників АТО, ООС
(1,4 млн грн);
б) надано медичну допомогу учасникам АТО, членам їх сімей та членам
сімей загиблих (958,9 тис. грн);
в) забезпечено:
безкоштовне харчування дітей учасників АТО, ООС в закладах освіти
міста (5,8 млн грн);
оздоровлення 25 дітей учасників АТО, ООС (300,0 тис. грн);
сімейний відпочинок 89 учасників АТО та 197 членів їх сімей, 18 членів
сімей загиблих учасників АТО, ООС (10,5 млн грн);
г) вручено подарункові сертифікати 36 дітям загиблих, зниклих безвісти
учасників АТО, ООС (32,4 тис. грн) шкільне приладдя та портфель 1 дитині
учасника АТО (3,95 тис. грн), новорічні подарунки (11,84 тис.грн);
д) надано 1106 дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок учасникам АТО, ООС площею 110,6 га, із них
передано у власність - 938 площею 96,5 га.
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Фахівцями Кропивницького міського центру соціальних служб:
1) відвідано 46 сімей загиблих учасників АТО/ООС та надано
246 соціальних послуг; 17 сімей/осіб демобілізованих учасників АТО/ООС та
надано 173 соціальні послуги;
2) складено соціальні паспорти на демобілізованих учасників АТО/ООС з
зазначенням потреб;
3) надано ряд різного виду консультацій: понад 216 психологічних учасникам АТО/ООС на базі обласного клінічного госпіталю для ветеранів
війни (понад 180) та членам їх родин (36); 31 годину - 10 членам родин
загиблих учасників АТО/ООС, 109 групових психологічних занять (Zoom);
283 інформаційних та 15 логопедичних консультацій тощо;
4) забезпечено телефонне інформування про міські програми безкоштовної
допомоги для учасників АТО/ООС та членів їх родин з питань медичної
допомоги, безкоштовних медичних обстежень, психологічної реабілітації,
логопедичної допомоги, освітніх послуг, міжвідомчої взаємодії.
Спільно з працівниками ГО Центр медико-психологічної реабілітації
"КОМПАС" на базі Кіровоградського обласного клінічного госпіталю для
ветеранів війни проведено заходи консультативного пункту соціальної
підтримки учасників АТО, які перебували у медичному закладі на лікуванні;
5) забезпечено соціальний супровід сім`ї загиблого учасника АТО/ООС;
6) спільно
з
Кіровоградським
обласним
госпіталем
та
Центральноукраїнським національним технічним університетом проведено
роз’яснювальну роботу щодо можливості вступу та отримання безкоштовної
вищої освіти для ветеранів АТО/ООС та членів їх родин.
На виконання Закону України "Про запобігання та протидію домашньому
насильству":
створено Комунальний заклад "Кропивницький міський притулок для осіб,
які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою
статі" (далі - Притулок) (рішення міської ради від 25.05.2021 №392);
створено мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які
постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі
(далі - мобільна бригада) та затверджено Положення про неї (рішення
Виконавчого комітету міської ради від 08.06.2021 №342);
направлено до Мінсоцполітики пакет документів для отримання субвенції
з державного бюджету на капітальний ремонт, облаштування приміщення
Притулку і на придбання для мобільної бригади автомобіля (мінівена).
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.06.2021 № 696-р виділено
Кропивницькій міській територіальній громаді кошти з державного бюджету
на видатки розвитку у сумі 4,43 млн грн.
З метою ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання насильству
стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами
(Стамбульської конвенції) депутатами Кропивницької міської ради прийнято
звернення до Президента України та Верховної Ради України (рішення від
25.11.2021 №954).
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У рамках "Громадського бюджету" забезпечено реалізацію соціального
проєкту "Соляна кімната-лікування без ліків" на суму 245,9 тис. грн.
Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань:
спрямовано на реалізацію міських програм соціального захисту та
соціальної підтримки окремих категорій населення міста Кропивницького
14,0 млн грн, заходів соціального спрямування – 2,5 млн грн;
створено КЗ "Кропивницький міський притулок для осіб, які постраждали
від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі", на утримання
та розвиток якого залучено кошти державного бюджету.

2.2. Охорона здоров’я та здоровий спосіб життя
Вжито комплекс заходів, спрямованих на виконання програмних завдань
щодо поліпшення надання послуг у сфері охорони здоров'я, та реалізації
заходів програми розвитку галузі охорони здоров'я м. Кропивницького на 20212025 роки (рішення міської ради від 02.02.2021 № 92).
Забезпечено
фінансування
галузі охорони здоров'я.
На
забезпечення
надання
медичної допомоги населенню
закладами охорони здоров'я з
бюджету
громади
виділено
103,0 млн грн (передбачено –
104,0 млн грн).
Продовжувалася робота щодо
впровадження медичної реформи
на вторинному та третинному
рівнях охорони здоров'я міста для забезпечення надання якісної та вчасної
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медичної допомоги населенню.
Заклади охорони здоров'я реорганізовано у комунальні некомерційні
підприємства, якими укладено договори з Національною службою здоров'я
України, комп’ютеризовано, інформатизовано та зареєстровано в електронній
системі охорони здоров'я eHealth. У м. Кропивницькому ними виписано
117,4 тис. електронних рецептів по програмі "Доступні ліки" та отримано
105,9 тис. лікарських засобів.
Закладами охорони здоров'я, що надають вторинну амбулаторну медичну
допомогу, придбано обладнання на загальну суму 5,3 млн грн за рахунок
коштів Національної служби здоров'я України.
Для забезпечення надання медичної допомоги хворим на COVID-19 або з
підозрою КНП "Центральна міська лікарня" (на базі стаціонару № 1 розгорнуто
ковідний госпіталь на 240 ліжок) вжито заходи щодо придбання необхідних
засобів захисту, обладнання та медпрепаратів.
Протягом 2021 року у ковідному госпіталі проліковано 2286 хворих на
COVID-19. Застраховано 464 медичних працівники закладу на випадок
захворювання гострою респіраторною хворобою COVID-19 на суму 310,9 тис.
грн.
Медики Кропивницького активно долучилися до вакцинальної кампанії,
яка була розпочата в квітні 2021 року. У місті працює 6 постійних пунктів
щеплень від COVID-19, розташованих у закладах охорони здоров'я первинної
ланки та 4 Центри масової вакцинації населення, які знаходяться у
Кропивницькій міській раді, Донецькому національному медичному
університеті, ТЦ "Епіцентр", супермаркет "Велмарт".
З метою максимального залучення населення до вакцинації протягом
липня-вересня 2021 року були розгорнуті мобільні пункти вакцинації в
муніципальних автобусах, які курсували у віддалені мікрорайони міста.
Станом на 01.01.2022 у місті всього зроблено 196,7 тис. щеплень, з них:
вакциновано першою дозою – 104,5 тис. осіб (майже 52 % населення); повну
вакцинацію отримали 92,0 тис. осіб, бустерну дозу - 115 осіб.
У 2021 році:
усі 3 заклади охорони здоров'я міста, що надають первинну медичну
допомогу, отримали висновки щодо доступності приміщень;
розглядалося питання щодо виділення службового житла молодим
спеціалістам – лікарям. У закладах охорони здоров'я міста працюють 34 лікаряінтерна та 25 лікарів – молодих спеціалістів;
придбано:
обладнання закладами охорони здоров'я, що надають вторинну
амбулаторну медичну допомогу, на загальну суму 8,1 млн грн за рахунок
коштів Національної служби здоров'я України;
засоби індивідуального захисту на загальну суму 9,9 млн грн;
медичне обладнання на загальну суму 33,0 млн грн (медичне обладнання
для надання КНП "Центральна міська лікарня" медичної допомоги хворим на
коронавірусну хворобу – 30,7 млн грн; апарати штучної вентиляції для
КНП "Дитяча
міська
лікарня"
1,3 млн грн;
гістероскоп
та
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імунохемілюмінісцентний аналізатордля КНП "Міський пологовий будинок з
функціями перинатального центру ІІ рівня" - 1,0 млн грн);
завершено реконструкцію приймального відділення КНП "Міська лікарня
швидкої медичної допомоги" Міської ради міста Кропивницького";
проведено капітальні ремонти, реконструкцію, реставрацію закладів
охорони здоров'я на загальну суму майже 10,4 млн грн (7 об'єктів), зокрема:
1) реконструкцію системи киснепостачання стаціонару № 1 КНП
"Центральна міська лікарня", Фортеця, 21 – 3,5 млн грн;
2) капітальний ремонт:
рентгенкабінету хірургічного відділення КНП "Міська лікарня швидкої
медичної допомоги", вул. Короленка, 56 – 1,9 млн грн;
частини приміщень третього поверху головного корпусу КНП "Міський
пологовий будинок з функціями перинатального центру ІІ рівня", вул. Олени
Журливої, 1 – 2,3 млн грн;
системи вентиляції частини приміщень третього та четвертого поверхів
головного корпусу КНП "Міський пологовий будинок з функціями
перинатального центру ІІ рівня", вул. Олени Журливої, 1 – 1,7 млн грн;
вхідної групи з улаштуванням пандуса для осіб з інвалідністю та
маломобільних груп населення до будівлі поліклінічного відділення № 3
КНП "Поліклінічне об'єднання", вул. Металургів, 25-а, у якій розташована
амбулаторія, - 0,2 млн грн;
покрівлі харчоблоку стаціонару № 2 КНП "Центральна міська лікарня",
вул Салганні піски, 14 – 0,3 млн грн;
рентгенкабінету стаціонару № 2 КНП "Центральна міська лікарня", вул.
Салганні піски, 14 – 0,5 тис. грн;
виготовлено проєктно-кошторисна документація на капітальний ремонт
даху та піддашку до будівлі поліклінічного відділення № 3 КНП "Поліклінічне
об’єднання" – 47,3 тис. грн;
виконано закладами охорони здоров'я протипожежні заходи на загальну
суму 1,44 млн грн.
Виділено кошти обласному бюджету у вигляді субвенції з міського
бюджету на реєстрацію та страхування спеціалізованого санітарного
транспорту екстреної медичної допомоги для КНП "Центр екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області Кіровоградської
обласної ради" на суму 1,6 млн грн.
Протягом 2020-2021 років закладами охорони здоров’я міста за рахунок
коштів НСЗУ придбано обладнання на загальну суму 31,0 млн грн
(у 2021 році – 19,3 млн грн), зокрема:
рентгенапарат (поліклінічне об’єднання) – 2,3 млн грн;
2 УЗД-апарати (дитяча поліклініка, поліклінічне об'єднання) – 2,4 млн грн;
відеоендоскопічна система для бронхоскопії (лікарня швидкої медичної
допомоги) – 2,4 млн грн.
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З метою залучення коштів з державного бюджету у 2022 році було подано
4 інвестиційні проєкти на конкурсний відбір за рахунок коштів державного
фонду регіонального розвитку, один з яких пройшов відбір.
Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань:
поліпшено матеріально-технічну базу закладів охорони здоров’я
комунальної власності та якості надання послуг у лікувальних закладах міста.
2.3. Якість, конкурентоспроможність і доступність освіти
У місті проводилася системна робота щодо забезпечення реалізації заходів
Програми розвитку освіти міста
Кропивницького на 2021-2025 роки
(рішення міської ради від 02.02.2021
№ 95):
здійснено
прогнозування
розвитку мережі закладів освіти
міста;
забезпечено надання якісної,
сучасної та доступної загальної
середньої освіти за проєктом "Нова
українська школа";
забезпечено стабільне функціонуванн 108 закладів освіти, з них:
40 закладів загальної середньої освіти, 39 - дошкільної освіти, 4 - професійної
(професійно-технічної) освіти, 5 - позашкільної освіти та 20 центрів при
закладах загальної середньої освіти;
охоплено позашкільною освітою 50% від загальної кількості дітей
шкільного віку, які проживають у місті Кропивницькому;
запроваджено нові електронні системи у закладах освіти:
електронну реєстрацію у заклади дошкільної освіти, до 1-х та 10-х класів
та до гуртків позашкільної освіти;
електронні платежі за харчування по QR коду;
електронні журнали у закладах загальної середньої освіти міста;
програмну електронну інформаційну платформу для шкіл"My School" (на
даний час впроваджується у 3 навчальних закладах міста);
створено мобільний додаток "Освітній навігатор", який можна
завантажити в Google Play та App Store (реєстрація дітей у садочки, школи,
профільні класи та гуртки, повна інформація про харчування в садочках і
школах Кропивницького);
запрацював перший в місті Міжшкільний ресурсний центр (далі - МРЦ),
наповнений найсучаснішим обладнанням. у якому працюють 4 майстерні, та
розпочато роботи з капітального ремонту майстерень в НВО № 16 для
відкриття МРЦ № 2.
Для організації навчання учнів під час карантинних заходів заклади
загальної середньої освіти міста Кропивницького використовувалося
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асинхронне та синхронне навчання.
Опрацьовано питання щодо проведення вакцинації працівників закладів
освіти для протидії коронавірусної хвороби COVID-19. Вакциновано майже
7,0 тис. працівників освіти, у тому числі з міських комунальних закладів – до
5,0 тис. оосіб.
На здійснення заходів щодо протидії поширенню COVID-19 з міського
бюджету використано 630,0 тис. грн на придбання засобів індивідуального
захисту, антисептичних, дезінфікуючих та миючих засобів, та інших товарів.
Протягом 2021 року:
ліквідовано ІІІ ступінь у 11 закладах (надано статус "гімназія"), об’єднано
4 заклади (створено НВО "Мрія", НВО "Науковий ліцей"), приведено у
відповідність до нового законодавства назви 3 закладів (ліцей "Сокіл",
СЗШ №1, НРЦ (НВО СЗОШ № 3);
відкрито 878 груп за 7 напрямами позашкільної освіти (художньоестетичного;
еколого-натуралістичного;
туристсько-краєзнавчого;
фізкультурно-спортивного;
науково-технічного;
дослідницькоекспериментального та національно-патріотичного);
підготовлено проєкти рішень міської ради щодо створення Міжшкільного
ресурсного центру та перейменування 5 закладів загальної середньої освіти;
забезпечено безперешкодний доступ дітей з вадами опорно-рухового
апарату, які пересуваються на візках, до приміщень закладів освіти (56 закладів
освіти міста забезпечені пандусами, 25 - мають вільний доступ (немає східців
до приміщення) та всі заклади мають кнопку виклику);
відкрито інклюзивні групи у 17 навчальних закладах міста та відповідно до
заяв батьків - інклюзивні класи при 21 навчальному закладі для більш повного
задоволення потреб населення в отриманні дошкільної освіти дітьми з
особливими потребами у 2020/2021 навчальному році;
проведено роботу щодо створення мережі старшої школи з чітким
визначенням профілізації кожного закладу;
забезпечено впровадження 7 освітніх проєктів:
"Дистанційне навчання. Калейдоскоп цифрових інструментів для вчителя".
Проведено 30 вебінарів https://padlet.com/ksenia_antonova3/kaledoskop;
"Інтерактивний вернісаж педагогічних знахідок – 2021 "Дистанційне
навчання – старт із сьогодення в майбутнє";
"Математичний інтенсив: осінній, весняний";
Воркшоп "Майстерня лайфхаків: від ідеї до втілення";
Кропивницький Освітній Хаб "Я-педагог! Впевнений старт!";
Інформаційний дайджест "Інституційний аудит. Якісне освітнє середовище
закладу освіти";
Інтенсив - курс "Особливості організації інклюзивного освітнього
середовища в закладах освіти".
Надавалася
консультативна
допомога
щодо
впровадження
компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного
підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх технологій за різними
напрямами.
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У рамках Програми розвитку освіти на 2021 рік вживалися заходи щодо
придбання шкільних меблів та комп’ютерної техніки; капітального ремонту
закладів освіти, зокрема:
виконані роботи з капітального ремонту системи опалення, заміни
віконних блоків на енергозберігаючі у НВО № 16 та приміщень майстерень та
класів в НВО № 16 та ЗОШ № 10, спортивного майданчика на території
КЗ "Гімназія імені Олени Журливої;
виготовлена проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт
частини приміщень гімназії № 9 та дитячого майданчика на території НРЦ;
виконувалися будівельно-монтажні роботи, в межах бюджетного
призначення, по 6 об’єктах дошкільних навчальних закладів та 8 об’єктах
загальноосвітніх закладів;
розроблено проектно-кошторисну документацію для організації та
виконання будівельно-монтажних робіт по 9 об’єктах дошкільних навчальних
закладів та 15 об’єктах загальноосвітніх закладів;
проведено обстеження технічного стану та експлуатаційної придатності
конструкцій будівель по 5 об’єктах загальноосвітніх закладів.
У рамках програми "Спроможна школа для кращих результатів"
здійснювалася реалізація 2 проєктів на загальну суму 7,4 млн грн (з них кошти
міського бюджету - 2,2 млн грн) за рахунок коштів субвенції, а саме:
"Капітальний ремонт приміщень майстерні в комунальному закладі
"Навчально-виховне об'єднання "Загальноосвітній навчальний заклад
І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий юнацький центр "Лідер";
"Капітальний ремонт (усунення аварійного стану перемичок та заміна
віконних
блоків)
гуртожитку
КЗ
"Навчально-виховне
об'єднання
"Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів, ліцей "Сокіл", центр
позашкільного виховання міської ради".
На покращення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої
освіти витрачено кошти у сумі 5 млн грн (придбано технологічне обладнання,
комп’ютерну техніку, кухонне приладдя та обладнання, меблі, обладнання для
спортивної зали та інше), зокрема, оновлено харчоблоки в 4 закладах освіти:
ДНЗ№ 2, НВО № 25, 4 та в Гірничій гімназії.
У рамках проекту "Нова Українська школа" для 36 закладів загальної
середньої освіти було придбано 1860 комплектів одномісних шкільних парт,
96 двомісних шкільних парт, комп’ютерну техніку на загальну суму
1,4 млн грн (85 ноутбуків та 8 персональних комп’ютерів).
У рамках "Громадського бюджету" забезпечено реалізацію 4 проєктів:
"Інтерактивна сенсорна кімната - чарівний світ щасливої дитини" (ДНЗ № 35),
"Інноваційна фізична лабораторія" (НВО № 35), "Допоможи дітям побачити"
(ДНЗ № 29), "Спортивно-ігрове містечко "Ластівка" (ДНЗ № 37) на загальну
суму 1,2 млн грн.
Профінансовано з міського бюджету на реалізацію заходів Програми
розвитку освіти міста Кропивницького кошти у сумі понад 86 млн грн.
Прийнято звернення депутатів Кропивницької міської ради до Кабінету
Міністрів України щодо забезпечення належних умов оплати праці шкільних
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кухарів (рішення міської ради від 25.11.2021 № 919).
Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань:
У закладах освіти поліпшено якість надання освітніх послуг та стан
матеріально-технічної бази навчальних закладів, а саме:
досягнуто випускниками шкіл міста найкращих показників в області за
результатами ЗНО (126 учнів отримали золоті та срібні медалі, 4 випускники 200 балів по ЗНО;
збільшено кількість інклюзивних класів (до 60) та груп (до 25) при
закладах освіти;
забезпечено пільгове безкоштовне харчування дітей у закладах дошкільної
та загальної середньої освіти;
зекономлено 3 млн грн за рахунок провадження енергосервісу у
12 закладах освіти;
забезпечено обладнанням та предметами довгострокового використання;
встановлено вперше для 10 закладів автоматично-пожежну сигналізацію
на суму 3,7 млн грн;
здійснювалася реалізація 7 освітніх проєктів, проведено 30 вебінарів;
надано консультативну допомогу щодо впровадження компетентнісного,
особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання
здобувачів освіти і нових освітніх технологій за 7 напрямами та проведено
25 онлайн засідань;
виконано капітальний ремонт у 12 закладах освіти на суму 3,6 млн грн;
відкрито перший в місті Міжшкільний ресурсний центр;
у рамках "Громадського бюджету" реалізовано 4 проєкти на загальну суму
1,2 млн грн;
виплачено 6 іменних стипендій міського голови для обдарованої молоді
(56,1 тис. грн).
2.4. Підтримка дітей, сім’ї та молоді
У рамках виконання завдань Програми у місті Кропивницькому вживалися
заходи з реалізації сімейної та молодіжної політики, спрямованої на охоплення
сімейними формами виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування.
Розроблено та затверджено 3 програми:
міську програму "Молодь" на 2021-2023 роки (рішення міської ради від
02.02.2021 № 88);
міську програму відпочинку та оздоровлення дітей на 2021-2023 роки
(рішення міської ради від 02.02.2021 № 90);
міську програму підтримки сімей на 2021-2023 роки (рішення міської ради
від 02.02.2021 № 89).
У грудні 2021 року внесено зміни до цих програм та забезпечено
фінансування заходів з міського бюджету на загальну суму понад 3,0 млн грн.
З початку 2021 року організовано та проведено ряд заходів, з них зокрема:
1) міські конкурси, форуми та фестивалі:
конкурси: "Молода людина року - 2021" у 8 номінаціях (відзначено

27
9 молодих кропивничан), "Дитини року-2021" (нагородження 10 переможців);
молодіжний форум "Молодь Кропивницького" з питань реалізації
молодіжної політики, молодіжного і студентського лідерства та зайнятості
молоді, молодіжних ініціатив;
фестиваль вуличних культур та стилів, концертну програму до Дня молоді
та Дня Конституції України, "Молодіжний артмайданчик" у рамках святкових
заходів до 267-ї річниці заснування міста Кропивницького;
2) національно-патріотичні заходи – змагання "Бойова двійка", "Кращий з
кращих", "Парамедик", турнір з таеквон-до ITF пам’яті героя АТО Олексія
Волохова, відкритий кубок з кікбоксингу ВАКО пам’яті героя АТО Сергія
Хрипунова, акцію "Тримайса! Ми з тобою!", фестиваль "Радість в камуфляжі".
3) заходи до Дня батька, Дня захисту дітей, Дня сім’ї, Дня матері, Дня
усиновлення, Дня знань (68 першокласників з багатодітних сімей отримали
портфелі та набори школяра), Дня Святого Миколая та новорічних свят
(вручено 650 солодких подарунків), сімейне свято "Спортивна сім’я", акцію
"Готуємо дітей до школи" з нагоди Дня знань для 59 дітей, які перебувають у
складних життєвих обставинах;
4) спільно з громадськими організаціями:
ГО Агенція сталого розвитку "Хмарочос" - опитування щодо визначення
потреб та створення банку ідей молоді, віком від 14 до 35 років, у рамках
конкурсу "Молодіжна столиця України". Опитувальник упорядковано за
методологією Програми "Молодіжний працівник";
ГО "Центр оперативної тактичної підготовки "Цитадель" - змагання
"Відкритий кубок з бою у закритих приміщеннях серед силових підрозділів
Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ, охоронних структур та
спортивних команд "Бойова двійка", молодіжні таборівки, молодіжний захід
"Караоке на Майдані" до Дня Незалежності України;
ГО "Школа естетичного виховання "Модельна агенція "РІМО" регіональний конкурс "Королева Кропивницького–2021";
5) нотаріальне оформлення купівлі жилого приміщення (квартири) для
багатодітної сім’ї Валіхновських, в якій одночасно народилося четверо дітей.
Квартиру придбано для шістьох членів сім’ї у рівних частках за кошти міського
бюджету у розмірі 950,0 тис. грн;
6) 62 спільні профілактичні рейди з метою виявлення дітей, які
перебувають у складних життєвих обставинах, та дітей, які залишились без
батьківського піклування, обстеження умов проживання дітей, які перебувають
у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування.
Проводилася робота щодо видачі документів, які підтверджують статус
батьків багатодітної сім'ї і дитини з багатодітної сім'ї та їх право на отримання
пільг згідно із Законом України "Про охорону дитинства" та іншими
законодавчими актами. Прийом пакетів документів від багатодітних сімей та
видача підготовлених управлінням молоді та спорту посвідчень батьків та
дитини з багатодітної сім’ї здійснювався адміністраторами Центру надання
адміністративних послуг міста Кропивницького.
У 2021 році видано 111 посвідчень батьків багатодітної сім’ї та
350 посвідчень дитини з багатодітної сім’ї. Продовжено строк дії посвідчень
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106 сім’ям, яких діти досягли повноліття і продовжують навчання та 27 сім’я, в
яких народилася наступна дитина.
Станом на 01 січня 2022 року у м.Кропивницькому зареєстровано
999 багатодітних сімей, в яких виховується 3335 дітей, в тому числі діти, які
навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійнотехнічних та вищих навчальних закладах до закінчення навчальних закладів,
але не довше ніж до досягнення ними 23 років.
У 2021 році оздоровлено151 дитину, з них:
30 дітей з інвалідністю разом з батьками - до інклюзивної літньої школи
"Квітка–Семицвітка", яка функціонувала на базі відпочинку "Таврія"
(с. Приморське Херсонської області) за кошти міського бюджету у розмірі
149,7 тис. грн;
121 дитину: 110 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та
підтримки та 11 вихованців комунального закладу "Дитячий будинок "Наш
дім" Кропивницької міської ради" - до ТОВ "Курортне об’єднання "Перлина
Чорномор’я" (смт Сергіївка Білгород–Дністровського району Одеської області).
Станом на 01 січня 2022 року в комунальному закладі "Дитячий будинок
"Наш дім" Кропивницької міської ради" виховується 16 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування. За кошти міського бюджету виконано
поточний ремонт приміщення в корпусі № 2 на загальну суму 309,0 тис. грн,
придбано дитячий одяг, канцелярські, гігієнічні та господарські товари. За
рахунок власних надходжень закладу придбано систему для очищення води,
сезонний одяг та взуття для дітей, господарчі товари, антисептичні засоби та
тенісний стіл.
Забезпечено реалізацію державної політики з питань соціального та
правового захисту дітей.
На виконання заходів Міської програми соціально-правового захисту
дітей, профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації
сімейних форм виховання на 2020–2022 роки було використано 149,4 тис. грн.
У рамках цієї програми проводилися наступні заходи:
акція "Готуємо дітей до школи" (отримали шкільне приладдя 59 дітей, які
перебувають у складних життєвих обставинах,отримали статус дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування);
профілактичні рейди з пошуку дітей, які жебракують та займаються
бродяжництвом, обстеження умов проживання дітей, що перебувають у
складних життєвих обставинах;
виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів, що
популяризують сімейні форми виховання;
закупівля подарунків та проведення різноманітних заходів до Дня
усиновлення, Дня матері та Дня сім’ї, до Міжнародного дня людей з
інвалідністю, а також новорічно-різдвяних свят.
У результаті:
виявлено 56 дітей, які залишилися без піклування батьків, та надано цим
дітям статус дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

29
влаштовано 43 дитини до сімейних форм виховання;
направлено 26 клопотань до органів національної поліції про притягнення
батьків до адміністративної відповідальності за неналежне виконання
батьківських обов’язків;
направлено 14 позовів до судів міста про позбавлення батьківських прав та
відібрання дитини без позбавлення батьківських прав.
Понад 10 млн грн бюджетних коштів виділено у 2021 році для придбання
житла дітям-сиротам громади.
Запроваджено та функціонує нова форма сімейного виховання дітей патронат над дитиною, завданням якої є забезпечення захисту прав дітей, які
через складні життєві обставини тимчасово не можуть проживати разом з
батьками.
На обліку перебувло 383 дитини-сироти та дитини, позбавлені
батьківського піклування. Із них: 257 дітей перебувло під опікою (піклуванням)
громадян, 37 - в прийомних сім’ях, 36 - в дитячих будинках сімейного типу, 9 в сім’ях родичів, знайомих, 38 дітей перебувло під державною опікою.
На виконання заходів Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2019-2021 роки
було використано понад 10,0 млн грн.
З метою забезпечення житлом осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, в рамках цієї програми у 2021 році перераховано
23 особам зазначеної категорії грошову компенсацію за належні для отримання
житлові приміщення.
Забезпечено функціонування Кропивницького міського соціального
гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в
якому отримали допомогу 32 особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування. Рішенням міської ради від 07.09.2021 № 724
звільнено у 2021 році від сплати адміністративного збору, який зараховується
до бюджету громади, вихованців даного гуртожитку для дітей сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, а саме за реєстрацію, зняття з реєстрації
місця проживання.
Під соціальним супроводом Кропивницького міського центру соціальних
служб перебуває:
102 родини та 294 сім’ї з числа тих, які опинилися у складних життєвих
обставинах;
27 прийомних сімей (42 прийомні дитини) та 4 дитячих будинків
сімейного типу (35 дітей).
Протягом 2021 року:
здійснено 700 оцінок потреб особи/сім’ї;
підготовлено 95 пропозицій за результатами та подано до органів
соціального захисту населення для прийняття відповідних рішень;
охоплено соціальними послугами 401 сім’ю, яка опинилася у складних
життєвих обставинах, в яких виховуються 1493 дитини;
охоплено 171 особу та надано послуги з: проведення тестуванню на ВІЛ,
перевірки на туберкульоз, вірусний гепатит, наркозалежності та інших хвороб,
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відновлення паспортів 9 громадян України;
проведено профілактичні рейди, під час яких перевірено умови утримання
та виховання дітей у 80 сім'ях, з батьками проведено профілактичнороз'яснювальну роботу;
у трьох сім’ях патронатних вихователів виховується четверо дітей;
надано понад 10 тис. соціальних послуг сім’ям, які знаходяться під
соціальним супроводом Кропивницького міського центру соціальних служб;
проведено 62 групових заходи для різних категорій клієнтів, в яких взяли
участь 1841 особа;
охоплено соціальними послугами 1356 сімей/осіб, в яких виховуються
4005 дітей (члени малозабезпечених сімей, сімей учасників Операції
об’єднаних сил, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування,
прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, особи з особливими потребами,
особи, що мають проблеми із законом тощо);
здійснено 3 виїзди мобільної групи з питань профілактики соціального
сирітства. Роботою охоплено 4 сім’ї;
проведено з вагітними жінками профілактичну роботу з питань
відповідального батьківства та необхідності вчасного відвідування дільничного
лікаря.
За кошти громадського бюджету міста реалізовано проєкт "Активне
життя – запорука довголіття" на загальну суму 247,9 тис. грн.
Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань:
сімейними формами виховання охоплено 91% від загальної кількості дітей;
забезпечено надання 5,4 тис. сімей та дітей соціальних послуг різного
соціального спрямування;
оздоровлено 151 дитину, з них 30 - з інвалідністю;
профінансовано з міського бюджету на реалізацію заходів галузевих
програм кошти у сумі 13,5 млн грн.
2.5. Фізична культура і спорт
Вживавалися заходи щодо виконання
завдань Програми у частині розвитку
фізичної культури і спорту.
Розроблено і рішенням міської ради
від 02.02.2021 № 87 затверджено заходи
Програми розвитку фізичної культури і
спорту в м. Кропивницькому на 20212024 роки.
На реалізацію заходів Програми
(спортивні
заходи
та
заохочення
спортсменів) у 2021 році з міського бюджету профінансовано кошти у сумі
4,0 млн грн.
У рамках Програми забезпечено проведення навчально-тренувальної та
спортивної діяльності в дитячо-юнацьких спортивних школах, участь
спортсменів міста у змаганнях різних рівнів, здійснення фізкультурно-
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спортивної та оздоровчої роботи.
У місті забезпечено діяльність 6 дитячо-юнацьких спортивних шкіл,
2 спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву,
школа вищої спортивної майстерності та дитячо-юнацька футбольна школа
Академія футбольного клубу "Зірка", в яких займаються фізичною культурою і
спортом більше 4 тис. дітей.
На утримання 4 комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у
2021 році з міського бюджету профінансовано 30,8 млн грн.
За кошти міського бюджету:
виконано капітальний ремонт адміністративного приміщення КДЮСШ
№ 2 та коригування ПКД реконструкції стадіону "Юність" КДЮСШ № 2;
виконано капітальний ремонт спортивного майданчика по вул. Лесі
Українки, 62-а, вартістю 125,9 тис. грн;
для потреб міських КДЮСШ придбано комплекти спортивного інвентарю
на загальну суму 600 тис. грн;
за високі спортивні досягнення спортсменам і їх тренерам виплачена
одноразова грошова винагорода на загальну суму 500,0 тис. грн.
З вихованцями дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста працюють
204 тренерів-викладачів, із яких 41 тренер має вищу тренерську категорію, 13 Заслужені тренери України.
Протягом 2021 року в дитячо-юнацьких спортивних школах міста:
підготовлено 2 майстрів спорту міжнародного класу, 14 майстрів спорту,
77 кандидатів у майстри спорту, 88 спортсменів-першорозрядників,
495 спортсменів ІІ та ІІІ розрядів;
134 учні ДЮСШ є членами збірних команд України або кандидатами до
збірних з різних видів спорту.
спортсмени м. Кропивницького брали участь у 156 змаганнях. Учні
дитячо-юнацьких спортивних шкіл 512 раз ставали переможцями та призерами
всеукраїнських і міжнародних змагань, спортсмени міста – 33 рази чемпіонами
України, 7 атлетів завоювали золоті медалі Кубку України;
проведено 198 спортивних змагань, фізкультурно-оздоровчих і спортивномасових заходів за участі майже 14 тисяч жителів та гостей міста.
На даний час у м. Кропивницькому функціонують 561 спортивний об’єкт,
зокрема: 11 футбольних полів, 2 стадіони, 72 спортивні зали, 95 приміщень для
занять фізкультурно-оздоровчою роботою, плавальний басейн, льодова
ковзанка, 372 спортивні майданчики, із них за місцем проживання та в місцях
масового відпочинку громадян – 179, у т.ч. 20 зі штучним покриттям.
З метою покращення фізичного виховання та фізкультурно-оздоровчої
роботи за місцем навчання у ЗОШ діють 49 спортивних гуртків і секцій, у яких
1740 дітей займаються такими видами спорту: футбол, волейбол, баскетбол,
легка атлетика, дзюдо, самбо, теніс настільний, тхеквондо, хортинг, спортивний
туризм.
Роботу по залученню громадян до занять фізичною культурою та спортом
за місцем роботи громадян проводять регіональні організації фізкультурноспортивних товариств "Динамо", "Колос", "Спартак".
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У 2021 році в Кропивницькому реалізовано 4 проєкти Громадського
бюджету на 1,1 млн грн та облаштовано дві спортивні локації в рамках
реалізації соціального проєкту Президента України "Активні парки–локації
здорової України" за кошти громади у сумі 177,7 тис. грн.
Результати:
забезпечено функціонування 561 спортивного об’єкту;
забезпечено участь спортсменів у 156 змаганнях, отримано
7 атлетами міста Золоті нагороди Кубку України та спортсмени міста стали
33 рази чемпіонами України;
проведено майже 200 фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових
заходів, у яких взяли участь понад 104 тис. осіб;
з міського бюджету на реалізацію заходів галузевої Програми виділено
кошти у сумі 4 млн грн.
2.6. Культурний простір та збереження культурної спадщини
У рамках виконання програмних завдань
у місті проводилася робота з реалізації
основних заходів
Програми
розвитку
культури
в
м. Кропивницькому
на
2021-2025 роки (рішення міської ради від
02.02.2021 № 96), якою визначено основні
заходи 2021 рік, зокрема щодо забезпечення:
організації
культурного
дозвілля
населення і зміцнення культурних традицій, а
саме: інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх
естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу;
доступності для громадян документів та інформації, створення умов для
повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та
освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних
фондів, їх облік, контроль за виконанням;
збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток
інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю;
надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та
художнього мистецтва.
Протягом 2021 року у рамках галузевої програми освоєно з різних джерел
фінансування кошти у сумі 2,2 млн грн, у т. ч. на організацію проведення
культурно-масових заходів, зміцнення матеріально-технічної бази, заходи
протипожежного характеру, придбання літератури для бібліотек, проведення
рекламних кампаній тощо.
Забезпечено збереження мережі закладів культури, налагодження
співпраці з громадськими організаціями, творчими об’єднаннями, національнокультурними товариствами. У місті повноцінно функціонують 11 закладів
культури.
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З початку 2021 року організовано та проведено ряд заходів, на яких
побували майже 31 тис. кропивничан та понад 45 тис. містян відвідали
бібліотеки. Культурні потреби жителів міста задовольняли міський
професійний духовий оркестр, муніципальний жіночий хор "Сріблясті голоси",
ансамбль народної музики "Степограй", народний хор "Ветеран", народний
аматорський ансамбль пісні і танцю "Горлиця", театр малих форм
"Муніципальний Театр Сатири" та Туристично-інформаційний центр.
Так, зокрема проведено:
до 30-річчя незалежності України - фестиваль "30 хітів вільної України";
до Дня міста І Всеукраїнський фестиваль народного танцю "Ятранське
коло";
відкритий Всеукраїнський конкурс "Його величність – Натюрморт";
фестивалі "Рок на Інгулі" та "Тарасова пісня";
арт-проєкт - "Місто Кропивницький у фотооб’єктиві";
художній конкурс імені Леоніда Бондаря "Молодіжна палітра" на тему:
"Я люблю Україну!";
онлайн виставки: Фелікса Полонського, Василя Марка;
віртуальну виставку кераміки родини Фірсових;
першу галузеву конференцію на тему "Актуальні питання діяльності та
розвитку мистецьких шкіл" за участю керівників, завідувачів відділами та
викладачів мистецьких шкіл м. Кропивницького;
інші культурно-масові заходи, та заходи з нагоди загальнодержавних свят,
пам’ятних та інших дат;
продовжено співпрацю закладів культури з представниками творчих
спілок та громадськими організаціями області та міста. Надано допомогу в
організації та проведенні творчих зустрічей, авторських вечорів, виставок;
учні та колективи мистецьких шкіл отримали 907 призових місць у
дистанційних конкурсах під час запровадженні карантинних заходів;
3 вихованці музичних шкіл стали переможцями міського конкурсу
"Дитина року 2021" у номінації "За творчі досягнення";
бібліотеками-філіями Міської централізованої бібліотечної системи (далі –
МЦБС) проведено 1549 заходів, серед них: дні краєзнавства, бібліографії,
відкритих дверей; серія героїко-патріотичних заходів, лекції, бесіди,
пізнавальні ігри, диспути, творчі майстерні, семінари, конкурси, викладки
літератури, виставки тощо.
Міська централізована бібліотечна система міста Кропивницького (далі –
МЦБС):
поповнилися бібліотечні фонди на 4652 примірники видань українською
мовою, з них 827 - надійшли від Українського інституту книги, завдяки
перемозі Центральної міської бібліотеки ім. Володимира Панченка в конкурсі
"Поповнення бібліотечних фондів";
долучилася до: проведення третього етапу голосування Книжкової премії
"Еспресо. Вибір читачів", у рамках якої отримали більше 60-ти сучасних
україномовних книг; Всеукраїнського тижня дитячого читання та обласного
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конкурсу з популяризації творчості Лесі Українки "Я в серці маю те, що не
вмирає"; Всеукраїнського дня бібліотек, 30-річчя Незалежності України, у т.ч.
презентації вишитих рушників народної майстрині Зінаїди Андріяшевської
"30 рушників до Дня Незалежності";
проведено ряд соціологічних досліджень ("Леся Українка – неосяжність
особистості", "Сучасна молодь у стилі української незалежності", "Вивчення
обізнаності населення Кіровоградської області щодо особистості Василя
Сухомлинського", "Обслуговування користувачів у бібліотеці – що б хотілося
змінити?");
відбулися заходи з:
належного функціонування української мови (проєкт "Улюблені
письменники кропивницьких дітей на карті світу" з використанням
GoogleMaps, аудіодекламаційний проєкт "Леся Українка голосом" на платформі
Padlet);
підвищення кваліфікації в онлайн (воркшопи, тренінги, кемпи, лабораторії
досвіду, дискусії, дистанційні уроки тощо).
За програмою книговидання вийшли друком книги таких авторів: книга
О.Гольник "В пошуках голосу Марка Кропивницького", книжка Кирила
Поліщука "Дівчинка, яка на місяць літала на Місяць", книжка Дмитра
Литвинюка "Пригоди Ховрашка та Їжачка", друге видання фотоальбому "Місто
о п'яти іменах. На перехресті стилів та епох", літературно-художнє видання
О.Застеби "Жовті листочки", альбом-розмальовка "Гайда до Кропивницького"
(незабаром з’явиться в торгівельній мережі), та додатковий друк книги "Поема
про місто".
3 міськими музеями (художньо-меморіальний музей О.О. Осмьоркіна,
Кропивницький музей музичної культури ім. К. Шимановського, літературномеморіальний музей І.К. Карпенка-Карого міста Кропивницького) проведено
160 заходів різного профілю та спрямування, у т. ч. 52 виставки, які відвідали
4 тис осіб, та співробітниками проведено 388 екскурсії.
Проводилася робота щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів
культури.
У 2021 році виконано ремонтні роботи на 5 об'єктах на загальну суму
3,3 млн грн: приміщення (фасаду) музичної школи № 1 ім.Г.Г.Нейгауза, входу
бібліотек-філій № 8 та № 17 МЦБС, внутрішніх приміщень Туристичноінформаційного центру та реконструкція системи опалення Художньої школи
імені О.О.Осмьоркіна. Придбано оргтехніку та будматеріали для установ
культури.
На заходи протипожежного характеру закладів культури витрачено
244,9 тис. грн.
Результати:
забезпечено підвищення якості надання послуг культури населенню;
поповнено бібліотечні фонди МЦБС міста Кропивницького на понад
4,6 тис. книг українською мовою;
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проведено понад 2,0 тис. просвітницько-мистецьких заходів;
забезпечено збереження та належне використання культурної спадщини.
2.7. Комунікації з громадськістю
З метою налагодження взаємодії Кропивницької міської ради з
інститутами громадянського суспільства, створення сприятливого середовища
для діяльності ІГС, підтримки їх ініціатив проводилася робота щодо реалізації
заходів програми сприяння розвитку громадянського суспільства в місті
Кропивницькому на 2020-2022 роки "Діалог".
Підвищенню якості та виваженості політичних та управлінських рішень
міської ради та її виконавчих органів сприяла діяльність 24 консультативнодорадчих органів (робочих груп, рад, комісій). До їх складу входять
160 представників від 84 інститутів громадянського суспільства.
До Громадської ради при Виконавчому комітеті Кропивницької міської
ради входять представники 34 інститутів громадянського суспільства.
Забезпечено діяльність Громадської ради (виділено кабінет у приміщенні
міської ради, надається актова зала для проведення загальних зборів (проведено
3 засідання), на офіційному вебсайті міської ради у розділі "Громадська рада"
розміщено інформаційні матеріали щодо її роботи.
Обговорювалися питання ефективності використання бюджетних коштів
при ремонті та будівництві автомобільних доріг у місті, забезпечення водою
мікрорайону Завадівка та селища Сонячне, перейменування та облаштування
площі Дружби народів тощо.
Звітні збори Громадської ради проводилися 10 грудня 2021 року у міській
раді у форматі (не) конференції.
У 2021 році 3 громадські організації, переможці міського конкурсу з
визначення програм (проєктів, заходів) інститутів громадянського суспільства
"Дієві ініціативи", отримали можливість реалізовувати свої проєкти за кошти
бюджету Кропивницької міської територіальної громади. На реалізацію
проєктів передбачено 125 тис. грн.
5 громадських організацій взяли участь у конкурсі на 2022 рік. Комісія
затвердила рейтинг проектів. 4 організації отримують фінансування на
реалізацію своїх проєктів на загальну суму 200 тис.грн
Для налагодження діалогу громадян та влади у вирішенні різноманітних
соціально важливих проблем використовувалася вебплатформа "Єдина
платформа місцевої електронної демократії"(скорочено – e-DEM). Платформа
надає громадянам легкий і зручний доступ до використання кількох
інструментів електронної демократії: сервісів "Місцеві електронні петиції",
"Громадський бюджет", "Електронні консультації з громадськістю".
Протягом 2021 року проведено 78 публічних консультаціїй, із них 12 –
електронних, за участі 6,4 тис.осіб.
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Проведено низку заходів щодо вшанування захисників України, борців за
її незалежність, популяризації державної символіки, зокрема підтримані
ініціативи ІГС що відзначення Дня добровольця, Дня Героїв Небесної Сотні,
30-ї річниці Незалежності України, проведення акції "Біжу за Героя". До
проведення заходів долучилися представники більше 100 ІГС.
Інформаційні матеріали щодо проведення консультацій з громадськістю,
громадської експертизи, загальних зборів громадян, проведення конкурсу
програм (проєктів, заходів) інститутів громадянського суспільства "Дієві
ініціативи" на 2021 рік розміщені на вебсайті міської ради на сторінці
"Громадянам" – "Громадська участь".
Проведено 3 громадських слухання щодо розробки та впровадження Плану
сталої міської мобільності міста Кропивницького та збереження зони
відпочинку "Лісопарк"; зупинення і заборони забудови зелених зон з
багаторічними насадженнями, у тому числі у сквері "Центральний"; проєкту
бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік (за
ініціативою міського голови). Пропозиції, отримані під час консультацій,
розглянуті виконавчими органами міської ради.
З метою створення належних умов для участі громадськості у формуванні
та реалізації місцевої політики, вирішенні актуальних для територіальної
громади питань видано розпорядження міського голови від 01.09.2021 № 158
"Про сприяння проведенню громадської експертизи діяльності управління
транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради".
Інформація про розгляд експертних пропозицій громадської організації
"Об’єднання ветеранів у Кіровоградській області "Ніхто крім нас" за
результатами проведеної громадської експертизи діяльності управління
транспорту та зв'язку міської ради оприлюднено на вебсайті міської ради у теці
"Громадські експертизи" підрубрики "Громадська участь" рубрики
"Громадянам"
за
таким
посиланням
https://www.krrada.gov.ua/site/uploads/files/Gromadyanam/Gromadska_Uchast/Pro-rozhlyad-eksppropos-20211224.pdf.
Результати:
проведено 78 публічних консультації з громадськістю, із них 12 електронних; 3 громадські слухання та 25 зустрічей з представниками ІГС;
підготовлено рекомендації щодо покращення роботи у напрямку співпраці
з усіма стейкхолдерами, проведено 5 досліджень та отримано 20 рекомендацій.
Проаналізовано 90 питань за різними напрямками;
розміщено 6 інформаційних матеріалів на вебсайті міської ради на сторінці
"Громадянам";
визначено рейтинг проєктів 5 інститутів громадянського суспільства,
проєкти яких брали участь у конкурсі програм (проєктів, заходів) інститутів
громадянського суспільства "Дієві ініціативи" на 2022 рік;
підтримано 30 ініціатив ІГС про вшанування Героїв, учасників АТО/ООС,
гармонізації міжнародних відносин та конфесійної злагоди.
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Ціль 3. Сталий розвиток міста

3.1. Посилення фінансової основи місцевих бюджетів
Забезпечено моніторинг стану надходження у 2021 році до бюджету
Кропивницької міської територіальної громади податків, зборів, платежів у
розрізі видів, аналіз причин їх зменшення порівняно з 2020 роком та вжиття
заходів щодо виправлення ситуації в умовах запроваджених карантинних
заходів.
Одним із дієвих інструментів оцінки ефективності фінансування галузей
бюджетної сфери виступав програмно-цільовий метод бюджетування.
З метою підвищення прозорості та ефективності використання фінансових
ресурсів виконання видаткової частини бюджет Кропивницької міської
територіальної громади на 2021 рік було сформовано за 134 бюджетними
програмами.
Залучено до міського бюджету запозичення від міжнародної організації
НЕФКО відповідно до умов кредитного договору ESC 7/17 від 23 серпня
2018 року.
З метою підвищення ефективності використання коштів Кропивницької
міської територіальної громади здійснювалося забезпечення економного,
раціонального та результативного витрачання бюджетних коштів шляхом
внесення зміни до розпису бюджету територіальної громади в частині
перерозподілу бюджетних призначень на першочергові, захищені та
пріоритетні напрями розвитку території.
Для посилення контролю за дотриманням чинного законодавства під час
планування та проведення витрат бюджетних коштів розроблені і затверджені
заходи по забезпеченню виконання бюджету територіальної громади на
2021 рік (рішення міськвиконкому від 09.03.2021 № 125).
Затверджено План заходів щодо складання бюджету Кропивницької
міської територіальної громади на 2023-2024 роки (рішення міськвиконкому від
27.04.2021 № 240).
У рамках проєкту "Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування
в Україні" (ПУЛЬС) 28 квітня 2021 року проведено онлайн –практикум на тему
"Складання прогнозів бюджетів громад та особливості виконання бюджетів у
2021 році" на платформі Асоціації міст України, модератором якого була
начальник фінансового управління Любов Бочкова.
Схвалено Прогноз бюджету Кропивницької міської територіальної
громади на 2022-2024 роки (рішення виконавчого комітету міської ради від
31.08.2021 №532, рішення міської ради від 07.09.2021 №716).
За 2021 рік до бюджету Кропивницької міської територіальної громади
надійшло податкових та неподаткових надходжень у сумі 1,9 млрд грн, темп
росту до відповідного періоду 2020 року склав 115,7% (+262,6 млн грн).
Основні податкові надходження до бюджету громади забезпечили:
податок на доходи фізичних осіб (відрахування - 60%) – 1 257,3 млн грн;
місцеві податки і збори – 417,3 млн грн;
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акцизний податок – 163,3 млн грн.
З метою недопущення незаконного, нецільового та неефективного
використання бюджетних коштів здійснювався контроль на кожній стадії
бюджетного процесу, за результатами якого складено 23 попередження про
неналежне виконання бюджетного законодавства, 3 протоколи про порушення
та 1 розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами та
рішенням міської ради зменшені бюджетні асигнування за результатами
перевірок по двох розпорядниках бюджетних коштів.
Протягом 2021 року на реалізацію інвестиційних проєктів залучено та
освоєно 51,7 млн грн кредитних коштів АТ "Укрексімбанк". Завершено
інвестиційний проект з термомодернізації ЗОШ № 31 із залученням кредитних
коштів НЕФКО, протягом 2021 року надійшов останній транш кредиту у сумі
1,5 млн грн.
За рахунок субвенції з державного бюджету на ремонт доріг в бюджеті
громади освоєно 60 млн грн (вулиць Вокзальної та Василя Нікітіна).
До бюджету громади також надійшли цільові субвенції на: здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку - 9,0 млн грн;
реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" - 6,4 млн грн;
створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від
домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі - 3,8 млн грн та
інші.
Кошти державної субвенції на встановлення кисневих станцій надійшли
бюджету громади 14 грудня 2021 року у сумі 765,3 тис. грн і були збережені на
рахунку для їх використання у 2022 році за цільовим призначенням.
Проведено розрахунки з погашення заборгованості КП "Теплоенергетик"
перед НАК "Нафтогаз України" за природний газ за рахунок субвенції з
державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах
відповідно до договору про організацію взаєморозрахунків на суму
276,8 млн грн.
Інформації до звіту та звіти про виконання бюджету міста Кропивницького
за звітні періоди, інформації про виконання бюджету розвитку головними
розпорядниками коштів в розрізі видатків та об'єктів, місячні інформації про
виконання бюджету оприлюднені на вебсайті міської ради у розділі "Публічна
інформація" – "Бюджет міста", розглянуті постійною комісією міської ради з
питань бюджету, також звіт про виконання бюджету міської територіальної
громади за І півріччя 2021 року за рішенням міської ради від 07.09.2021р.
№ 714 розглянутий та прийнятий до відома, також інформації до звіту
публікуються у газеті "Вечірня газета".
Розроблена Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у
м. Кропивницькому на 2021-2024 роки, яка затверджена рішенням міської ради
від 02.02.2021 № 100.
Згідно з обсягами фінансування Програми на реалізацію проєктівпереможців конкурсу "Громадський бюджет" бюджетом Кропивницької міської
територіальної громади у 2021 році передбачено 5,0 млн грн.
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У 2021 році виконавчими органами Кропивницької міської ради
реалізовано 12 проєктів конкурсу "Громадський бюджет" у різних частинах
міста за різними напрямами на суму 3,4 млн грн, а саме:
Головним
управлінням
житлово-комунального
господарства
–
2 проєкти на суму 600,0 тис. грн;
управлінням молоді та спорту – 5 проєктів на суму 1347,1 тис. грн;
управлінням освіти – 4 проєкти на суму 1200,0 тис. грн;
департаментом соціальної політики – 1 проєкт на суму 245,9 тис. грн
("Соляна кімната-лікування без ліків").
Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань:
створення ефективного механізму взаємодії виконавчих органів та
громадян в бюджетному процесі;
залучення населення до процесу прийняття рішень на місцевому рівні;
формування довіри громадян до міської влади;
вирішення проблем за різними напрямами, які найбільше хвилюють
жителів міста.
3.2.Використання земельних ресурсів та удосконалення
земельних відносин
У рамках виконання програмного завдання щодо ефективного
використання земельних ресурсів та удосконалення земельних відносин
проводилася робота із:
реалізації заходів Програми розвитку земельних відносин у місті
Кропивницькому на 2020-2022 роки (рішення міської ради від 14.02.2020
№ 3140). Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюється за
рахунок коштів міського та обласного бюджету. У 2021 році для цих потреб
були виділені кошти з міського бюджету 420,00 тис. грн та планувалося
отримання субвенції з обласного бюджету 1200,00 тис. грн:
інвентаризація земель міста – 300,00 тис. грн з бюджету міста і 1200,00 тис.
грн. субвенція з обласного бюджету;
розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
(право оренди на яку набувається на аукціоні) в оренду – 120,00 тис. грн;
укладання та переукладання договорів оренди земель; інвентаризації
земель міста Кропивницького, виготовлення технічної документації щодо
відведення у власність та в оренду земельних ділянок.
Інформація щодо земельних ділянок оприлюднювалася на безоплатній
основі на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері земельних відносин.
Відповідно до частини 2 статті 4 Земельного кодексу України (далі –
Кодекс), завданням земельного законодавства є регулювання земельних
відносин з метою забезпечення права на землю громадян, юридичних осіб,
територіальних громад та держави, раціонального використання та охорони
земель.
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Згідно з пунктом "г" статті 5 Кодексу, земельне законодавство базується на
принципі забезпечення раціонального використання та охорони земель.
Для удосконалення земельних відносин Управлінням земельних відносин
та охорони навколишнього природного середовища міської ради планується
ведення міського земельного кадастру.
З метою регулювання земельних відносин, забезпечення прав на землю
громадян і юридичних осіб, раціонального використання та упорядкування
земель міста Кропивницькою міською радою протягом 2021 року вжито ряд
заходів:
підготовлено та прийнято значна кількість рішень із земельних питань;
замовлено роботи з інвентаризації 78 га земель міста Кропивницького в
районі "Балашівської промзони" за результатами процедури відкритих торгів на
суму 200 тис. грн. Субвенція у розмірі 1,2 млн грн з обласного бюджету не
отримана;
замовлено та розроблено 7 проєктів землеустрою та технічна документація
щодо поділу земельної ділянки на загальну суму 52,4 тис. грн;
замовлено 2 експертні грошові оцінки земельних ділянок на загальну суму
9,7 тис. грн;
укладено договори оренди земельних ділянок з фізичними та юридичними
особами за підсумками земельних торгів (аукціонів) з продажу права оренди
по 5 земельним ділянкам несільськогосподарського призначення комунальної
власності загальною площею продажу права оренди складає 0,3 га. Сума
продажу права оренди складає 152,4 тис. грн в рік.
У зв’язку зі змінами у чинному законодавстві України щодо продажу
земельних ділянок та набуття права користування ними через електронні
аукціони та відсутністю нормативної бази, тривалий час продаж права оренди
земельними ділянками комунальної власності не проводився.
На даний час продовжується робота по вишукуванню нових земельних
ділянок комунальної власності, які можна було б підготувати для продажу на
земельних торгах (аукціоні), та розробленню землевпорядної документації.
Очікувані результати:
підвищення ефективності та екологічної безпеки використання земельних
ресурсів;
збільшення надходжень від плати за землю на 5,7% порівняно з 2020 роком
(у 2021 році надходження склали 158,9 млн грн).
3.3. Дорожньо-транспортна інфраструктура
У місті проводилася робота щодо забезпечення функціонування у
належному стані дорожньо-транспортної інфраструктури.
Розроблено та затверджено Програму розвитку міського пасажирського
транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому на 2021-2023 роки (рішення міської
ради від 02.02.2021 № 102), якою передбачені заходи щодо:
утримання та розвитку рухомого складу авто- та електротранспорту (на
здійснення лізингових платежів, на викуп 10 автобусів середньої місткості
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МАЗ 206086, забезпечення стабільної роботи транспорту передбачено у
міському бюджеті 67,9 млн грн);
проведення розрахунків з підприємствами електро-, автомобільного
транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян у транспорті
загального користування;
забезпечення перевезень осіб з інвалідністю службою "Соціальне таксі" та
спеціальним автобусом тощо.
Для задоволення потреб в пасажирських перевезеннях в місті створена
дієва мережа міських маршрутів, яка сформована з 48 автобусних та
10 тролейбусних маршрутів.
Для обслуговування автобусної маршрутної мережі використовувалися в
середньому 370 автобусів: 20 – великої місткості, 27 – середньої місткості та
323 мікроавтобуси. Для перевезення осіб з обмеженими фізичними
можливостями було задіяно 66 одиниць транспортних засобів.
Протягом 2021 року забезпечено:
реалізацію державної політики, спрямованої на забезпечення сталого
соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення
міста;
відшкодування компенсації за безкоштовне перевезення пільгових
категорій населення у сумі 118,9 млн грн, у т. ч.: електротранспортом
КП "Електротранс" – 69,9 млн грн (передбачено – 58,7 млн грн); автомобільним
транспортом – 49,1 млн грн (передбачено – 39,6 млн грн);
надання послуг "Соціальне таксі" 2254 пасажирам (осіб з інвалідністю);
перевезення 34 дітей з інвалідністю та дітей з обмеженими фізичними
можливостями, які проходять реабілітацію та навчання в КЗ "Центр соціальної
реабілітації (денного догляду) дітей з інвалідністю" спеціалізованим автобусом
марки "АТАМАН А-096н6 (здійснено 988 рейсів);
поновлення автопарку КП "Електротранс" Кропивницької міської ради
10 новими автобусами середньої місткості (МАЗ 206086), які придбано на
умовах фінансового лізингу ПАТ "Украгазбанк" та урочисто презентовано
громаді з нагоди Дня міста;
перевезення тролейбусами – 21,7 млн пасажирів, що на 44,6% більше
обсягу 2020 року, автомобільним транспортом – 21,8 млн пасажирів, що на
23,1% більше та 1,6 млн т вантажів, або 105,5%;
надходження транспортного податку у сумі 1,0 млн грн (2020 рік –
1,5 млн грн).
Однак, карантинні обмеження мали негативний вплив на результати
діяльності автомобільного та електротранспорту. У зв’язку з цим, було
направлено звернення депутатів Кропивницької міської ради до Президента
України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України щодо
необхідності послаблень карантинних заходів для міських пасажирських
перевезень (рішення міської ради від 08.07.2021 № 584).
З метою забезпечення надання пільг на послуги зв’язку пільговим
категоріям населення прийнято рішення міської ради "Про звільнення осіб з
інвалідністю І та ІІ груп по зору на 50% від абонентської плати за користування

42
квартирними телефонами" (рішення міської ради від 14.12.2021 № 934).
Забезпечено надання пільг на послуги зв’язку пільговим категоріям
населення. За 2021 рік відшкодовано ПАТ "Укртелеком" кошти за
311,4 тис. грн.
Для забезпечення населення громади якісними телекомунікаційними
послугами ТОВ "Зеонбуд" (оператор телекомунікацій цифрового мовлення в
Україні), яке має ліцензію на розбудову багатоканальних телемереж цифрового
телебачення, введено в експлуатацію передавач цифрового сигналу в форматі
DVB-T2, що розміщено на вежі Концерну радіомовлення, радіозв'язку та
телебачення. У результаті жителі громади мають змогу у радіусі прийому
цифрового телесигналу отримувати програми 31 телесигналу, які мають
ліцензії на мовлення у цифрових мультиплексах.
Вжито комплекс заходів для виконання програмних завдань в частині
підвищення якості покриття автомобільних доріг та вулиць і доріг комунальної
власності міста.
У рамках Комплексної програми розвитку житлово-комунального
господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на
2021-2025 роки (рішенням міської ради від 02.02.2021 № 105) передбачено на
2021 рік проведення робіт капітального ремонту доріг, вулиць, провулків, а
також виконання інвестиційних проектів у рамках здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій.
У 2021 році на утримання та розвиток доріг та дорожньої інфраструктури
спрямовано 91,2 млн грн (у 3,2 рази більше ніж у 2020 році), з них за рахунок
цільової субвенції – 60,0 млн грн:
1) капітальний ремонт доріг:
а) за рахунок коштів міського бюджету в сумі 10,4 млн грн (загальна
довжина 9,3 км):
по вул. Петра Левченка;
по вул. Габдрахманова, від вул. Вокзальної до вул. Юрія Бутусова, ремонт
якої надав можливість з'єднати мікрорайон Озерна Балка з магістральною
вул. Вокзальною;
по вул. Чернишевського (від вул. Водоп’янова до пров. Алтайського) та по
провулку Алтайському, які мають стратегічне значення для забезпечення
транспортного сполучення до колишньої медико-санітарної частини № 19;
б) на капітальний ремонт за рахунок отриманої субвенції з державного
бюджету (60 млн грн):
вул. Василя Нікітіна (10,0 млн грн з державного бюджету та 0,4 млн грн з
міського бюджету),
вул. Вокзальної, яка є важливою транспортною магістраллю і не
ремонтувалася впродовж останніх 20 років (50,0 млн грн з державного бюджету
та 3,0 млн грн з міського бюджету). У 2022 році заплановано подальше
здійснення капітального ремонту тротуарів з облаштуванням велодоріжок,
пандусів для маломобільних верств населення тощо;
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2) капітальний ремонт тротуарів по вулиці Генерала Кульчицького та
міжквартального проїзду від вул.Попова до вул.Жадова на суму 6,6 млн грн
площею 3,4 тис.кв.м;
3) виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення
експертизи 5 об’єктів на суму 0,7 млн грн:
центральної дороги по вул. Металургів селища Нового;
дорожньої
мережі
Балашівського
промислового
кластера
(по
пр. Промисловому);
дороги по вул. Сергія Сєнчева (від вул. Родникової до будинку № 67 по
вул. Сергія Сєнчева);
дороги по вул. Мозеса Гомберга (від вул. Кільцевої до вул. Сергія
Сєнчева);
тротуарів по вулиці Брестська;
4) капітальний ремонт 8 внутрішньо-дворових доріг (по 1 об’єкту роботи
не завершено) на загальну суму 5,0 млн грн.
Для забезпечення безпеки дорожнього руху та зменшення дорожньотранспортних пригод, травматизму людей вжито ряд заходів на загальну суму
4,8 млн грн, зокрема:
проведено капітальний ремонт (встановлення) дорожніх знаків у кількості
397 шт та нанесено дорожні та пішохідні розмітки (29,3 км);
забезпечено утримання 68 діючих світлофорних об'єктів, з них:
встановлено 3 нових та 3 - відремонтовано;
облаштовано павільйони на 3 зупинках пасажирського транспорту;
проведено ПКД та експертизу на встановлення на перехресті вулиці
Кропивницького та Шевченка 8 транспoртних і 4 пішoхідних світлoфoрів,
майже 30 дoрoжніх знаків та 16 метрів огорожі;
встановлено засоби заспокоєння руху (пристроїв примусового зниження
швидкості) на 4 найбільш вразливих ділянках доріг міста;
забезпечено роботу 5 камер фіксації порушення правил дорожнього руху
(обмеження швидкості 50 км/год.).
Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань:
забезпечено виконання робіт з утримання та капітального ремонту доріг
та вулиць і доріг комунальної власності та дорожньої інфраструктури міста;
забезпечено безкоштовне перевезення 23,6 млн осіб пільгових категорій
населення та відшкодовано перевізникам за їх перевезення 119,7 млн грн;
надано 2254 особам з інвалідністю послуги "Соціальне таксі";
виконано 988 рейсів спеціалізованим автобусом "ATAMAN", яким
перевозилися 34 дитини з особливими потребами;
перевезено всіма видами транспорту міста 43,5 млн пасажирів;
забезпечено надходження транспортного податку у сумі 1,0 млн грн.
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3.4. Споживчий ринок та захист прав споживачів
У місті проводилася робота по виконанню програмних завдань щодо
розвитку споживчого ринку та сфери надання послуг, захисту прав споживачів.
Прийнято 2 рішення міської ради щодо ставок туристичного збору на
території міста Кропивницького (від 08.07.2021 №553) та збору за місця для
паркування транспортних засобів (від 08.07.2021 №554).
Виконавчим комітететом міської ради прийнято 5 рішень з питань щодо:
визначення місць сезонної торгівлі у місті Кропивницькому (від 23.03.2021
№ 164);
погодження переліків місць під розміщення відкритих літніх майданчиків
для здійснення підприємницької діяльності на території міста Кропивницького
біля закладів ресторанного господарства (від 13.04.2021 № 225 та від 22.06.2021
№ 392 - всього 55 місць, з них:18 - знаходиться на орендованій чи приватній
земельній ділянці; 37 - розміщено на елементах благоустрою комунальної
власності);
встановлення режиму роботи закладу ресторанного господарства (від
14.09.2021 № 579);
затвердження Положення про порядок розміщення тимчасових споруд для
провадження підприємницької діяльності на території Кропивницької міської
територіальної громади (від 26.10.2021 № 676).
Розпорядженням міського голови затверджено новий склад міжвідомчої
робочої групи з протидії незаконному обігу підакцизних товарів (від 21.04.2021
№ 65).
У рамках реалізації заходів Міської програми розвитку ярмаркової
діяльності та ліквідації місць торгівлі у невстановлених місцях на
2019-2021 роки, яка затверджена рішенням міської ради від 31.01.2019 № 2277,
забезпечено організацію та проведення торговельного обслуговування
мешканців і гостей міста до різних подій.
Проведено ряд організаційних заходів, спрямованих на впорядкування
торговельної діяльності, у першу чергу у невстановлених місцях.
Здійснено обстеження:
13 ринків міста щодо дотримання адміністрацією ринків Правил
благоустрою міста, протипожежних, санітарно-гігієнічних та протиепідемічних
вимог. За результатами з керівниками ринків проведена нарада та
адміністраторам ринків доручено ліквідувати виявлені недоліки та привести
прилеглу територію до належного санітарного стану, створити належні умови
для продажу сільськогосподарської продукції вирощеної на власних
присадибних ділянках та безпосередньо товаровиробникам;
об’єктів торгівлі щодо дотримання ними Правил торгівлі. Складено
6 адмінпротоколів за статтями 155 КУпАП про виявлені порушення та
направлено на розгляд адміністративної комісії при Виконавчому комітеті
міської ради;
801 об'єкту щодо дотримання суб'єктами господарювання встановлених
вимог до функціювання в умовах карантинних обмежень.
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Організовано та проведено:
127 моніторингових відстежень об'єктів сфери торгівлі, послуг,
ресторанного господарства та ринків, розташованих на території міста
Кропивницького;
5 міських ярмарків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів,
зокрема, такі тематичні ярмарки, як: Полуничний, Медовий, до Дня міста, до
Дня Святого Миколая, Новорічний;
9 святкових торгівель на Новорічні та Різдвяні свята, до Дня закоханих, до
8-го Березня, до Дня Міста, до Дня Студента, до свята Хеловин;
5 рейдів-відстежень, у ході яких складено протоколи про адміністративні
правопорушення, з них: 5 - за статтею 152 (порушення Правил благоустрою
міста);
6 нарад з питань дотримання санітарно-епідеміологічних норм і правил,
надходження туристичного збору, упорядкування зупиночних комплексів та
відкритих літніх майданчиків.
Забезпечено потреби мешканців віддалених мікрорайонів міста у
плодоовочевих культурах.
У рамках роботи "Покровського ярмарку" міжнародної агропромислової
виставки "АгроЕкспо-2021" заклади ресторанного господарства забезпечували
гарячим харчуванням учасників заходу та гостей міста.
Збільшено кількість місць в готелях "Государь" ФОП Пуліковського В.В.
та "Елисаветград" ТОВ "Алма-Трейд".
Вживалися заходи щодо ліквідації стихійної торгівлі на прилеглих до
ринків територіях, зокрема "Босфор".
Організовано роботу сезонної торгівлі та громадського харчування.
Облаштовано 5 нових відкритих літніх майданчиків біля кафе та кав’ярень.
До 25 літніх майданчиках є доступ для людей з обмеженими можливостями
(кнопки виклику, пандуси).
Забезпечено сезонну торгівлю квасом та прохолоджувальними напоями,
морозивом, плодоовочевими культурами, організацію послуг та розваг (дитячі
атракціони) з 15 квітня по 15 жовтня, торгівлю ялинками – з 15 по 31 грудня.
Інформація про проведену роботу з ліквідації "стихійної" торгівлі постійно
висвітлювалася на вебсайті Кропивницької міської ради та на офіційній
сторінці департаменту з питань економічного розвитку в мережі "Фейсбук".
Здійснювався контроль за розміщенням атракціонів на весняно-літній
період відповідно до затвердженого виконавчим комітетом переліку місць.
Атракціони було розміщено у парку "Ковалівський", "Перемоги" та на площі
Героїв Майдану. У 2021 році до міського бюджету фізичними особами за
наданні послуги було перераховано 47,6 тис. грн.
Мережа стаціонарних підприємств торгівлі міста за 2021 рік налічує майже
2 тис. од., з яких, зокрема: 2 гіпермаркети, 24 супермаркети, 19 торгових
центрів, 15 автосалонів, 179 аптечих закладів, 53 АЗС/ГЗС.
Загальнодоступна
мережа
закладів
ресторанного
господарства
міста представлена 351 од. на 17,5 тис. посадкових місць (250 кафе, барів та
кафе-барів, 15 їдалень, 28 буфетів, 3 закусочних, 10 ресторанів, 2 пивбари,
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2 фітнес– бари, 3 літніх кафе, 30 кафетеріїв, 3 заклади швидкого харчування,
5 закладів з виробництва кулінарних виробів тощо.
У 2021 році відкрито 7 нових закладів ресторанного господарства на
402 посадкових місця та 2 об‘єкти - з доставки їжі, на яких створено 32 нових
робочих місця.
Майже 40 закладів приймають онлайн замовлення та здійснюють доставку
продукції ресторанного господарства, у тому числі є безкоштовна доставка.
У місті Кропивницькому діють 21 готель та один дім готельного типу
"Маєток" на 532 номери та 1035 ліжко/місць.
Відповідно до рішення міської ради від 08.07.2021 № 553 "Про
встановлення ставок туристичного збору" у 2021 році з 26 суб’єктами
господарської діяльності заключені Типові договори про справляння
туристичного збору. Протягом 2021 року сплачено туристичного збору до
міського бюджету у сумі 605,5 тис. грн (у 2020 році – 184,4 тис. грн).
З метою координації роботи міжвідомчої робочої групи з протидії
незаконному обігу підакцизних товарів та проведення нею заходів щодо
виявлення та припинення нелегальних об'єктів із виробництва та обігу паливомастильних матеріалів та алкогольної продукції затверджено склад міжвідомчої
робочої групи з протидії незаконному обігу підакцизних товарів".
Проведено 2 рейдові перевірки, перевірено 9 підприємств торгівлі з
продажу алкогольних напоїв у нічний час, за результатами складено протоколи
за ч.2, ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Обстежено заклади торгівлі та виявлено ряд недоліків, які стосувалися
відсутності вивісок та режимів роботи, цінників на товар, куточків споживача,
документів, які підтверджують якість та безпеку продукції. У результаті
складено 6 адмінпротолів за ст. 155 вищезазначеного Кодексу України та
розглянуто порушників на адмінкомісії при виконавчому комітеті міської ради.
До порушників застосовано заходи адміністративного впливу у вигляді штрафу
в розмірі 374 грн.
Вживалися заходи щодо виконання програмних завдань у частині
забезпечення безперешкодного доступу до об'єктів торгівлі осіб з інвалідністю.
До суб’єктів господарювання у сфері торгівлі, ресторанного господарства
та послуг доводиться інформація щодо необхідності влаштування поручнів,
пандусів та кнопок виклику (у разі їх відсутності).
На даний час повністю доступними для осіб з особливими потребами є
343 підприємства торгівлі, 65 закладів ресторанного господарства,
85 підприємств з надання послуг та 176 аптечних закладів.
Результат:
визначено у місті місця для здійснення сезонної торгівлі;
забезпечено безперешкодний доступ до об'єктів торгівлі осіб з
інвалідністю;
забепечено постійний моніторинг роботи підприємств галузі у сфері
обслуговування та надання послуг з питання дотримання карантинних заходів;
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забезпечено зростання обсягу обороту роздрібної торгівлі на 13,2%
порівняно із з 2020 роком (програма - зростання на 9,2%);
забезпечено надходження коштів до міського бюджету за розміщення
літніх майданчиків від суб‘єктів підприємницької діяльності у сумі
221,2 тис. грн та туристичного збору - 605,5 тис. грн.
3.5. Будівництво
У 2021 році вживалися заходи щодо
виконання програмних завдань щодо
будівництва,
реалізації
житлової
політики, створення ринку доступного
житла із залученням інвестиційних
ресурсів,
підготовки
містобудівної
документації.
Для цього, зокрема, розроблено
проєкт Комплексної програми пільгового
житлового кредитування
на
20212023 роки у м. Кропивницькому (далі Програма).
За умовами Програми її учасниками
можуть бути мешканці міста, що перебувають на черзі при виконавчому
комітетові міської ради, віком до 40 років, у тому числі учасники АТО/ООС,
внутрішньо переміщені особи, що мають відповідний статус та перебувають на
черзі в Кіровоградському регіональному управлінні "Держмолодьжитла" та які
виявили бажання придбати квартири у багатоквартирному житловому будинку
по вул. Генерала Жадова, м. Кропивницький, мікрорайон 102, позиція 16.
По даному новому житловому об’єкту отримано технічні умови для
розробки проектно-кошторисної документації (освоєно 8 тис. грн).
Доопрацьовується фінансовий механізм реалізації Програми, потребує
також вирішення питання щодо визначення головного розпорядника коштів.
Планується забезпечити мешканців міста, у тому числі учасників АТО,
ООС та переселенців пільговим житлом.
Забезпечено ведення обліку громадян міста, які потребують поліпшення
житлових умов відповідно до законодавства та перебувають на квартирному
обліку.
Станом на на 01 січня 2022 року перебувають 3104 сім’ї та одинаків:
у загальній черзі перебуває 2621 сім’я;
у першочерговій черзі - 931 сім’я, з них 352 з числа учасників бойових дій,
які брали участь в АТО/ООС;
у позачерговій черзі - 483 сім’ї, з них - 13 з числа осіб з інвалідністю
внаслідок війни 3 групи, які брали участь в АТО/ООС.
У 2021 році громадянам громади надано 2 квартири.
Вирішено квартирне питання 7 сімей та 8 сімей отримали службові
квартири.
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У рамках програми капітального будівництва, реконструкції та
капітального ремонту об’єктів комунального господарства та соціальнокультурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки (із змінами)
на реалізацію заходів з будівництва, реконструкції та капітального ремонту
об’єктів комунальної власності та соціальної сфери міста використано коштів у
сумі 92,9 млн грн із передбачених - 101,3 млн грн.
У 2021 році в межах бюджетного призначення виконувалися будівельномонтажні роботи та розроблялася проектно-кошторисна документація
по 83 об’єктах комунального, соціально-культурного призначення, освіти та
охорони здоров’я та культури.
Освоєння капітальних вкладень по Програмі капітального будівництва,
реконструкції та капітального ремонту об’єктів у 2021 році склало
91,7%.
Зокрема в розрізі об’єктів:
а) закладів освіти: капітальні ремонти виконувались на 8 дошкільних та
14 загальноосвітніх закладах по таким основним напрямкам:
ремонт харчоблоків (ДНЗ №2, ЗОШ №4, №22, №25) на загальну суму
14,47 млн грн, в тому числі за рахунок коштів державного бюджету –
1,17 млн грн;
ремонт покрівель (ДНЗ №72, ЗОШ №2 та Гімназії ім. Тараса Шевченка) на
загальну суму 3,61 млн грн;
утеплення фасадів та заміна вікон (ДНЗ №15, ЗОШ №1 по вул.
Преображенській, 103, №10 та №31) на загальну суму 9,21 млн грн, в тому
числі запозичення до бюджету розвитку (НЕФКО) – 1,5 млн грн;
ремонт санвузлів та внутрішніх приміщень (ДНЗ №35, №48, №73, ЗОШ
№1 по вул. Таврійській, 29/32, №30, "Вікторія-П", ліцею "Сокіл" та школі
мистецтв) на загальну суму 7,24 млн грн;
усунення аварійності: з підсилення фундаментів ДНЗ №65 на суму
3 453,6 тис. грн та ремонту дитячих павільйонів ДНЗ №29 на суму 0,46 млн грн;
завершено виконання робіт з ремонту спортивної зали ЗОШ №20 на суму
0,52 млн грн.
б) закладів охорони здоров’я:
завершено виконання робіт по реставрації терапевтичного відділення №1
стаціонару №1 КНП "ЦМЛ", освоєно 15,72 млн грн;
розпочато виконання робіт з реконструкції операційного блоку КЗ
"Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", вул. Короленка,
56 (освоєно коштів 4,7 млн грн та перераховано аванс підрядній організації в
сумі 7,5 млн грн для придбання матеріалів, в тому числі кошти обласного
бюджету 11,89 млн грн);
в) закладів культури:
завершено виконання робіт з:
реставрації будівлі 1 корпусу музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза (освоєно
кошти в сумі 0,99 млн грн);
капітального ремонту входів бібліотек-філій №8 міської централізованої
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бібліотечної системи міста Кропивницького (вул. Куроп'ятникова, 25) та №17
(с.Нове вул. Металургів, 25), (освоєно кошти в сумі 0,94 млн грн);
г) закладів фізичної культури і спорту:
завершено роботи з будівництва універсального спортивного майданчика із
штучним покриттям при центрі дитячої та юнацької творчості "Центр-Юність"
по вул. Металургів смт Нове (освоєно кошти в сумі 1,16 млн грн);
д) закладів туризму:
завершено роботи з капітального ремонту внутрішніх приміщень
Туристично інформаційного центру. Освоєно кошти в сумі 1,31 млн грн;
е) житлово-комунального господарства:
завершено
роботи
з
капітального
ремонту вулиці Ковпака,
внутрішньоквартального проїзду від вул. Пашутінської до буд. 38 по
вул. Архітектора Паученка та в межах бюджетного призначення на 2021 рік
виконувалися роботи з капітального ремонту пам'ятника Воїнамінтернаціоналістам всіх поколінь (освоєно кошти в загальній сумі 3,66 млн грн).
Проведено остаточні розрахунки з підрядними організаціями за роботи з
будівництва госппобутової каналізації по вулицях Лесі Українки, Дарвіна,
Степняка-Кравчинського, з реконструкції вул. Полтавської від пров. Об'їзного
до вул. Васнецова, будівлі по вул. Архітектора Паученка для створення ЦНАПу
та з реставрації будівлі за адресою: вул. Дворцова, 9 (літера А7). Освоєно кошти
на загальну суму 6,15 млн грн.
Проектними організаціями по 43-х об’єктах розроблено (або розпочато
розробку) проектно-кошторисну документацію для організації та виконання
будівельно-монтажних робіт у 2022 та послідуючих роках, а саме по:
6 об’єктах дошкільних навчальних закладів (ДНЗ №3, 23, 37, 47, 70 та
дитячий будинок «Барвінок»);
18 об’єктах загальноосвітніх закладів (ЗОШ № 8, 10 16, 17, 20, 26, 32, 33,
№34, 35, 37, Завадівська, Лелеківські та Балашівська гімназії, ліцей "Науковий"
(на ремонт покрівлі та на теплосанацію), центр дитячою та юнацької творчості,
музична школа №3);
5 об’єктах закладів охорони здоров’я: на реконструкцію будівлі КНП
"Дитяча міська лікарня" вул. Шевченка, 36 та будівель інфекційного відділення
КНП "Центральна міська лікарня" вул. Ушакова, 3-а"; на капітальний ремонт
приміщень травматологічного пункту КНП "Міська ЛШМД вул. Короленка, 56,
будівлі амбулаторії загальної практики - сімейної медицини № 5 та № 6 КНП
"Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 вул. Руслана Слободянюка,
136, приміщень; КНП "Центральна міська лікарня" вул. Салганні піски, 14,
приміщення КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання" вул. Шевченка,
36,
2 об’єктах житлово-комунального господарства: з капітального ремонту
вулиці Сенчева та актової зали будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26;
3 об’єктам нового будівництва: житлового будинку по вул. Генерала
Жадова, 102 мікрорайон, позиція 16, газорегуляторного пункту, 102 мікрорайон,
позиція 36 та вулиці Дона Амінадо;
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5 об’єктам реконструкції: набережної р. Інгул від вул. Михайлівської до
вул. Вокзальної І черги об'єкту будівництва, площі Героїв Майдану, проспекту
Інженерів та нежитлової будівлі з надбудовою мансардного поверху по
вул. Євгена Чикаленка (Медведєва), 11
5 об’єктах проведено обстеження або інженерно-геологічні вишукування
для подальшої розробки проектно-кошторисної документації, а саме: по
капітальному ремонту благоустрою стаціонару №1 КНП "Центральна міська
лікарня" вул. Ушакова, 3а; харчоблоку КЗ "Центр комплексної реабілітації для
дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради",
вул. Бєляєва,72; харчоблоку ЗОШ №24, оглядового колодязя дренажного
колектору р. Інгул та по реконструкції: набережної р. Інгул від
вул. Михайлівської до вул. Вокзальної (ІІІ черги об'єкту будівництва).
За 2021рік освоєно коштів на обстеження, інженерно-геологічні
вишукування та розробку проектно-кошторисної документації на перспективу
на суму 9,52 млн грн.
У рамках реалізації програми створення та розвитку містобудівного
кадастру у складі управління містобудування та архітектури Кіровоградської
міської ради на 2014-2021 роки забезпечено:
виконання робіт з доповнення цифрової топографічної зйомки М 1:500
міста Кропивницького, а саме скановано 484 топографічних планів масштабу
1:500 із трансформацією (калібруванням) та прив’язкою цифрових растрових
зображень в системі координат УСК-2000, місцевій СК та СК-63 за рахунок
коштів міського бюджету у сумі 970,5 тис.грн;
супровід та оновлення програмного комплексу геоінформаційної системи
містобудівного кадастру м. Кропивницького;
затверження містобудівної документації "Детальний план території
кварталу в районі вулиць Героїв України, Генерала Жадова та Юрія
Коваленка".
Результат:
забезпечено ведення обліку громадян міста, які потребують поліпшення
житлових умов відповідно до законодавства;
завершено будівельні роботи по 25 об’єктах, з яких: 7 - введено в
експлуатацію та по 18 - проводиться робота щодо введення їх в експлуатацію;
отримано технічні умови для розробки ПКД по новому житловому об’єкту;
розроблено/або розпочато розробку ПКД для організації та виконання
будівельних робіт у 2022 році по 43 об’єктах, з них зокрема 24 об’єкти закладів
освіти;
затверджено містобудівну документацію одного із кварталів міста.
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3.6. Житлово-комунальне господарство
З
метою
виконання
програмних завдань щодо
поліпшення якості надання
житлово-комунальних послуг
протягом
2021
року
вживалися
заходи
щодо
забезпечення міста тепло-,
водопостачанням,
водовідведенням, проведення
ремонтних робіт житлового
фонду, виконання робіт по
поліпшенню
рівня
благоустрою міста.
На реалізацію заходів, у рамках Комплексної програми розвитку житловокомунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті
Кропивницькому на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради
02.02.2021 № 105 із змінами виділено всього майже 667,6 млн грн з міського
бюджету, зокрема:
виконано ремонт 5 покрівель житлових будинків та частково - 4 на суму
5,4 млн грн;
виконано ремонт 123 ліфтів та експертне обстеження – 93 на загальну суму
8,3 млн грн;
проведено співфінансування капітальних ремонтів новостворених та
існуючих об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) 6 об’єднань на суму 4,2 млн грн;
виконані відновлені роботи 2 житлових будинків на суму 1,4 млн грн для
подальшої їх експлуатації;
проводилася робота з утримання вулично-дорожньої мережі; зелених
насаджень, дотримання чистоти на вулицях, алеях і парках, влаштування
квітників, газонів тощо на загальну суму 98,8 млн грн;
проведено капітальний ремонт (відновлено) 14 об’єктів зовнішнього
освітлення міста на суму 2,5 млн грн (322 світлоточки, довжиною 7,5 км).
укладено договори з проектними організаціями та розпочато роботу з
розробки проектно-кошторисної документації по об’єктам "Реконструкція
набережної р. Інгул від вул. Михайлівської до вул. Вокзальної (І черга об'єкту
будівництва)" (освоєно 267,8 тис. грн) та "Реконструкція площі Героїв Майдану
м. Кропивницький";
укладено договір з підрядною організацією на виконання будівельних
робіт по об’єкту "Нове будівництво об’єкту благоустрою (сквер "Жадівський")
по вул. Героїв України" (9,9 млн грн на виготовлення ПКД, проведення
експертизи та виконання робіт).
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Значну частину коштів міського бюджету у 2021 році було спрямовано на
надання фінансової підтримки підприємствам житлово–комунального
господарства міста.
За рахунок коштів міського бюджету у 2021 році фінансову підтримку
отримали 6 комунальних підприємств на загальну суму 152,0 млн грн, з них
найбільше КП "Теплоенергетик" - на покриття збитків від операційної
діяльності та на виконання умов договорів підприємством по реструктуризації
боргу за спожитий природний газ у сумі 138, 6 млн грн.
У грудні 2021 року в зв’язку із прийняттям ряду законодавчих актів
Урядом України, які передбачали відшкодування заборгованості з різниці в
тарифах для тепло- та водопостачальних підприємств, КП "Теплоенергетик"
отримано державну субвенцію у розмірі 276,8 млн грн, яка була направлена на
погашення заборгованості за спожитий природний газ перед НАК "Нафтогаз
України.
У рамках програми оптимізації систем теплопостачання у місті
Кропивницькому взяли участь 34 власники квартир, яким компенсовано
витрати на суму 622,2 тис. грн.
У 2021 році у рамках Громадського бюджету реалізовано 4 проєкти на
загальну суму майже 1,1 млн грн:
дитячий майданчик "Квіти життя" по вул. Героїв України, 10;
"Сучасний дитячий майданчик по провулку Кропивницького";
спортивна площадка "Спортивний оазис" по вул. Сергія Сєнчева, 42;
площадка "Паркінг медичний" по вул. Генерала Жадова, 21, корп. 2, 3.
Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань:
забезпечено фінансову підтримку 5 комунальних підприємств міської ради
на реалізацію заходів на загальну суму 152,0 млн грн;
замінено 2,6 км трубопроводу теплових мереж різного діаметру міста,
усунено 26 поривів та замінено 68 м трубопроводів - на території смт Нове;
усунено 13 поривів та 64,5 м трубопроводів водопостачання смт Нового;
проведено вилов 802 безпритульних тварин;
відремонтовано 123 ліфти;
створено 2 нових ОСББ;
виконано роботи по технічному обслуговуванню та утриманню в
належному стані 522 км мереж зовнішнього освітлення, 14,8 тис. світлоточок
на 22,1 млн грн та 11,1 млн грн відшкодувано витрат за спожиту
електроенергію;
ліквідовано 276 сміттєзвалищ з обсягом 12,5 тис.т на загальну суму
2,6 млн грн;
висаджено на клумбах міста 94,7 тис. од. квітів та 382 дерева на суму
1,6 млн грн;
виконано роботи по утриманню 16 кладовищ на суму майже 3,0 млн грн.
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3.7. Управління комунальною власністю
Проводиться робота по виконанню заходів Програми управління
комунальним майном на 2020-2022 роки (зі змінами) стосовно забезпечення
управління майном установ, організацій, підприємств комунальної власності
територіальної громади міста.
У 2021 році вжито ряд заходів щодо забезпечення:
а) надходжень коштів до бюджету громади у запланованих обсягах від
оренди та приватизації комунального майна.
Станом на 31.12.2021 в управлінні комунальної власності Кропивницької
міської ради обліковувалося 194 чинні договори оренди нежитлових
приміщень, будівель, споруд, в тому числі 112 договорів оренди укладених на
платній основі, орендодавцем за якими є зазначене управління.
Відповідно до статті 13 Закону України "Про оренду державного та
комунального майна" передача нежитлових приміщень комунальної власності
та продовження договорів оренди об’єктів, які віднесені до Переліку першого
типу, відбувається за результатами проведення аукціону виключно в
електронній торговій системі ProZorro. Продажі (далі - ЕТС). В ЕТС внесено
191 об’єкт комунальної власності.
Міською радою затверджено перелік об'єктів комунальної власності
м. Кропивницького, які підлягають приватизації (нежитлові приміщення), в
кількості 5 об’єктів.
Відповідно до повноважень щодо приватизації державного житлового
фонду міською радою проводиться робота по прийняттю заяв, звернень,
надаються консультації з питань приватизації державного житлового фонду.
Надійшло 213 звернень від фізичних осіб, з яких 178 осіб звернулись щодо
приватизації житлового фонду, 47 звернень відносно видачі дублікатів
свідоцтва про право власності. На всі звернення надані роз`яснення,
консультації, оформлені та видані 44 дублікати свідоцтва про право власності
та 76 свідоцтв про право власності на квартиру.
Проводилася робота з визнання в установленому порядку об’єктів
нерухомого майна безхазяйним майном та відумерлою спадщиною:
5 об’єктів відумерлої спадщини передано до комунальної власності за
рішенням суду;
по 8 об’єктах до судів подано заяви про визнання спадщини відумерлою;
по 1 справі закрито провадження у зв’язку з наявністю спадкоємця;
по 107 об’єктах нерухомості, які містять ознаки відумерлої спадщини чи
безхазяйного майна, ведеться перевірка.
Постійно ведеться робота з юридичного захисту об’єктів комунальної
власності, вживаються досудові заходи до орендарів-боржників та осіб, що
неправомірно використовують комунальне майно, а за необхідності
вживаються заходи судового захисту.
Орендарям направлено 21 претензію-вимогу сплати заборгованості по
орендній платі на загальну суму майже 809,1 тис. грн, з яких сплачено
213,1 тис. грн.
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Господарським судом Кіровоградської області в інтересах міської ради
розглянуто 9 заяв про видачу судового наказу на загальну суму 153,8 тис. грн, з
них сплачено - 79,5 тис. грн.
Подано Кропивницькою окружною прокуратурою за матеріалами та в
інтересах міської ради 6 позовних заяв. Задоволено позовні вимоги на загальну
суму 285,2 тис. грн, сплачено орендарями 157,9 тис. грн.
У провадженні судів загальної юрисдикції перебуває 101 судова справа.
2 квартири, які визнані судом як відумерла спадщина, передані до відділу
обліку житла міської ради для подальшого розподілення за черговістю.
2 земельні ділянки, які визнані судом як відумерла спадщина, передані до
управління земельних відносин та охорони навколишнього середовища міської
ради для подальшого розподілення.
Протягом 2021 року підготовлено 17 рішень виконкому міської ради - по
списанню фізично та економічно застарілого майна та автомобільної техніки,
6 рішень міської ради - про передачу з балансу на баланс майна та 3 - з інших
питань.
Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань:
укладено та продовжено термін дії 121 договору оренди нерухомого
майна, із них 72 - продовжено без аукціону;
підготовлено 62 аукціони, з них відбулося 55 (передано в оренду
17 об’єктів та продовжено дію 22 договорів оренди, 6 – на стадії підписання
договорів та додаткових угод на продовження договорів оренди), 3 – не
відбулося, 4 - відмінено;
забезпечено надходження до міського бюджету на загальну суму
6,9 млн грн від передачі в оренду нерухомого майна та ЦМК, від оренди та
приватизації комунального майна;
перераховано до державного бюджету 1,0 млн грн податку на додану
вартість;
забезпечено приватизацію 2 об’єктів нерухомості комунальної власності
малої приватизації;
проведено інвентаризацію об’єктів нерухомості Кропивницької міської
територіальної громади 19 об’єктів нерухомого майна;
здійснено державну реєстрацію права власності на 21 об’єкт нерухомого
майна.
3.8. Мобілізаційна підготовка, цивільний захист населення
Для виконання основних завдань Програми проведено організаційну
роботу, зокрема розроблено та затверджено Міську програму профілактики та
протидії злочинності "Безпечне місто" на 2021-2023 роки (рішення міської ради
від 02.02.2021 № 93 із змінами).
З початку 2021 року забезпечено реалізацію заходів, зокрема:
придбано та встановлено 54 камери відеоспостереження (всього - 162) та
3 комплекси автоматичної фіксації порушення правил дорожнього руху на
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вулицях: Яновського, 65, у напрямку вулиці Ушакова; Холодноярська, 196, у
напрямку вулиці Короленка; Полтавська, 40, у напрямку площі Дружби
Народів;
оснащено ситуаційний центр офісними меблями, оргтехнікою та
забезпечено електроживленням;
придбано новий пожежно-рятувальний автомобіль на базі шасі МАЗ;
надано субвенцію з міського бюджету державному на придбання
службового автомобіля спецпризначення для обслуговування мікрорайону
смт Нове;
передано на баланс двох військових частин та Кропивницького центру
комплектування та соціальної підтримки необхідне в їхній діяльності
майно: фліпчарти, 120 бойових рюкзаків та будівельні матеріали на загальну
суму понад 305 тис. грн.
Забезпечено дію інших галузевих цільових програм:
Програми територіальної оборони та підтримання постійної мобілізаційної
готовності міста Кропивницького на 2019-2021 роки (рішення міської ради від
31.01.2019 № 2279);
Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на
2019-2021 роки (рішення міської ради від 31.01.2019 № 2275 із змінами);
Комплексної програми діяльності міської дружини міста Кропивницького
на 2019-2021 роки (рішення міської ради від 31.01.2019 № 2281).
У рамках виконання програмних завдань проведено роботу, спрямовану на
посилення контролю за станом дотримання правопорядку в громадських
місцях, створення сприятливих умов для охорони та захисту територіальної
оборони міста та його населення.
Одним з основних пріоритетів місцевої влади є захист громади від
надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального, воєнного
характеру
Протягом 2021 року у м.Кропивницькому зареєструвано 7324 надзвичайні
події, які призвели до порушень сталих умов життєдіяльності міста, з них 1187пожежі.
Проводилася робота щодо забезпечення приведення цивільних укриттів у
готовність до використання їх населенням у випадку винекниння надзвичайних
ситуацій, зокрема:
затверджено склад робочої групи з проведення позапланового огляду
найпростіших укриттів цивільного захисту (розпорядження міського голови
від 10.06.2021 № 106);
проведено позапланові та контрольні огляди підвальних приміщень
багатоквартирних житлових будинків, закладів освіти, культури та охорони
здоров’я комунальної власності, які можуть бути використані у якості
найпростіших укриттів
цивільного захисту призначених для укриття
населення та визначено конкретні заходи щодо приведення укриттів у
готовність, насамперед для захисту людей від застосування звичайних засобів
ураження.
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Відповідно до інженерно–будівельної характеристики та санітарно–
гігієнічного стану існує 161 технічний підвал у багатоквартирному житловому
фонді, з яких 89 - в житлових будинках комунальної власності міста
Кропивницького.
Для уникнення небезпеки через несанкціоноване розриття ґрунту в районі
глиняного кар’єру "Веселівське родовище", де було виявлено захоронення
радіоактивних відходів і забрудненого майна будівельних матеріалів, вжито ряд
заходів:
забезпечено патрулювання силами управління патрульної поліції в
м. Кропивницькому;
у липні та жовтні 2021 року к Кропивницькому відбулися наради з питання
розробки та реалізації проєкту реадімації (технічного рішення) для
успадкованого майданчика зберігання радіоактивних відходів "Веселівське
родовище" у Кіровоградській області за участі представників Державного
агенства з управління зоною відчуження, ТОВ "АФ Україна", AFRY Group
(Швеція), Advansia AS (Норвегія). Питання потребує постійного спостереження
та вжиття подальших заходів до вирішення питання ремедіаційних заходів
уповноваженим державним органом в сфері ядерного регулювання.
У рамках міської програми запобігання надзвичайним ситуаціям та
ліквідації їх наслідків на 2019-2021 роки, з метою підвищення рівня реагування
на надзвичайні ситуації (події) на території міста,
задля забезпечення
пожежних підрозділів пально-мастильними матеріалами, придбання спецодягу
та спорядження першому пожежно-рятувальному загону ГУ ДСНС України в
області перерахували 1 млн грн субвенції.
На утримання міської дружини міста Кропивницького використано кошти
з міського бюджету у сумі майже 1,5 млн грн, або 77 % від запланованих
коштів.
Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань:
укладено договори на закупівлю матеріалів та різної продукції для
удосконалення матеріально-технічної бази підшефних військових частин та
матеріально-технічного забезпечення заходів з мобілізаційної готовності та
територіальної оборони міста;
передано необхідні матеріальні цінності на баланс Кропивницького
міського терцентру комплектування та соціальної підтримки та військових
частин;
удосконалено обладнання робочого місця міського голови та підвищено
оперативність його розгортання; створено необхідні умови для проведення
призову громадян України на строкову військову службу тощо.
3.9. Розвиток інформатизації та системи електронних послуг
З метою виконання програмних завдань у частині забезпечення потреб
населення якісними телекомунікаційними послугами проведена певна робота.
У рамках Програми розвитку місцевого електронного урядування
на 2019-2021 роки у 2021 році, яка затверджена рішенням міської ради
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31.01.2019 № 2285 зі змінами, на розвиток телекомунікаційних систем,
електронних ресурсів та організацію комплексного захисту інформації у
міському бюджеті фактичні видатки - 2,6 млн грн, що складає 98% до планових
показників.
У рамках пандемії протягом 2021 року забезпечено проведення:
заходів та навчального процесу культурними та освітніми закладами міста
з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
інформаційної кампанії на головній сторінці сайту міської ради "Дія.
Цифрова освіта", "Гід з державних послуг", "Електронний підпис" за
посиланням: http://kr-rada.gov.ua/;
онлайн навчання "Кіберзахист інформаційних ресурсів" для виконавчих
органів місцевого самоврядування бюджетної сфери та комунальних
підприємств міста. В рамках проведення Міністерством цифрової
трансформації інформаційної кампанії "Місяць цифрової грамотності" у
листопаді ініційовано перегляд працівниками виконавчих органів міської ради
освітніх серіалів, проходження Цифрограм для держслужбовців та Цифрограм
2.0, за результатами якого отримано більше 400 сертифікатів;
в рамках основних завдань Концепції розвитку цифрових компетентностей
громадян для кропивничан поважного віку проведено спеціальну
короткострокову програму здобуття цифрової освіти з використанням
інформаційних ресурсів та нових освітніх технологій, спрямованих на
підвищення рівня цифрових навичок та цифрових компетентностей в
суспільстві. Розглянуто та отримано практичні навички щодо основних понять
комп’ютерної грамотності, Internet, онлайн безпеки. Під час навчання цифрової
грамотності слухачі оволоділи азами користування комп'ютером, мережею
Інтернет та інтернет-послугами;
консультацій з використанням додатку "Дія", інтерактивних вікторин, ігор,
виставок та презентації на платформах Genially та LearningApps, опитувань за
допомогою GoogleForms та інших сервісів у бібліотеках-філіях. Всього у
заходах 20 бібліотек МЦБС, які є хабами цифрової освіти за національним
проєктом "Дія. Цифрова освіта", взяли участь майже 3,9 тис. осіб;
робіт по створенню та введенню в експлуатацію комплексних систем
захисту інформації Виконавчого комітету міської ради;
модернізації корпоративної мережі передачі даних Кропивницької міської
ради та її виконавчих органів;
популяризації та навчання відповідальних осіб за оприлюднення відкритих
даних, введення в тестову експлуатацію порталу відкритих даних
Кропивницького
Впроваджено
в
тестову
експлуатацію
систему
електронного
документообігу АСКОД для створення єдиного інформаційного простору та
загального структурованого сховища документів міської ради.
У рамках програми реалізації вимог Закону України "Про адміністративні
послуги" на 2019-2021 роки (рішення міської ради від 31.01.2019 № 2280 із
змінами) у Центрі надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП)
запроваджено надання 365 адміністративних послуг;
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створено віддалені робочі місця адміністраторів/працівників Центру на
території Новенського старостинського округу, де запроваджено надання
126 адміністративних послуг;
запроваджено єдину інформаційну систему корпоративної взаємодії
"Прозорий офіс міста Кропивницького", що суттєво прискорило процес
надання адміністративних послуг та автоматизувало процеси взаємодії між
суб'єктами надання адміністративних послуг. Для інформування громадян про
результати послуги встановлено мобільний додаток "Viber". На центральній
рецепції центру встановлена мобільна програма "Жестова мова" Українського
товариства глухих для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп
населення;
проводилася постійна робота щодо інформування та консультування
суб'єктів звернення. На оновленому сайті ЦНАПу (http://dozvil.kr-rada.gov.ua)
розміщено інформацію щодо його організації та діяльності. На сайті ЦНАПу є
можливість зареєструватися в "Особистому кабінеті" та з його допомогою
звернутися за консультацією до фахівців центру і суб'єктів надання
адміністративних послуг.
Загальна кількість відвідувачів ЦНАПу аналізує система електронного
керування чергою щоденно, щомісячно і за рік. При проведені оцінки якості
послуг використовується щоденне голосування талонами електронної черги.
Якістю обслуговування залишаються задоволені 98,2% відвідувачів.
У зоні очікування постійно знаходиться "Книга скарг та відгуків".
Відвідувачі також мають змогу заповнити анкету, яку можна завантажити на
офіційному сайті ЦНАПу;
укладено угоди про співпрацю з Регіональним сервісним центром ГСЦ
МВС в Кіровоградській області та Управлінням Державної міграційної служби
України в Кіровоградській області та започатковано надання відповідних
адміністративних послуг через адміністраторів Центру;
прийнято рішення міської ради "Про звільнення у 2021 році окремих
категорій осіб від оплати вартості адміністративної послуги, яка зараховується
до бюджету міста Кропивницького";
підключено
відповідальних
працівників
департаменту
надання
адміністративних послуг до:
Єдиного порталу державних послуг "Дія" та опрацьовано 2383 заяви в
електронній формі з питань реєстрації бізнесу та 350 заяв з надання
комплексної послуги "є-Малятко";
Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;
встановлено мобільна програма "Жестова мова" Українського товариства
глухих для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;
підписано:
угоду з розробником єдиної інформаційної системи корпоративної
взаємодії
"Прозорий
офіс"
міста
Кропивницького
(електронного
документообігу Центру) щодо запровадження системи моніторингу якості, що
дозволить оцінювати якість надання послуг Центру Міністерством цифрової
трансформації України;
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меморандум про співпрацю між Кропивницькою міською радою,
відділенням Нотаріальної палати України в області та Південно-Східним
Міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м.Дніпро), яким
передбачено надходження до бюджету громади плати за надання витягу з
інформаційної системи "Реєстр Кропивницької міської територіальної
громади". У рамках Меморандуму до бюджету громади було зараховано плату
за надання адміністративних послуг у розмірі 158 тис. грн;
забезпечено надходження до місцевого бюджету за проведення державної
реєстрації:
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 782,5 тис. грн;
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 890,7 тис. грн;
місця проживання/зняття з реєстрації місця проживання особи 274,9 тис. грн;
плати за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрацї
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців – 61,5 тис. грн.
Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань:
забезпечено безперебійний доступ населення, інших категорій
користувачів до інформації, розміщеної на вебсайті міської ради;
створено умови для жителів міста для прийому у зонах впевненого
прийому цифрового телесигналу програм 31 телеканалу, які мають ліцензії на
мовлення у цифрових мультиплексах;
забезпечено якісне надання адміністративних послуг, зокрема
зареєстровано 164,2 тис. відвідувачів та зареєстровано 229,5 тис. заяв з питань
надання адміністративних послуг;
забезпечено надходження до місцевого бюджету за проведення державної
реєстрації 880 тис. грн;
надано 2383 послуг через Єдиний портал держаних послуг "Дія" та
350 – через "є-Малятко".
Ціль 4. Поліпшення екології
4.1. Охорона довкілля
У рамках виконання завдань Програми у 2021 році проведено роботу,
спрямовану на забезпечення екологічно безпечного життя, діяльності і здоров'я
населення міста, зниження негативного впливу господарської діяльності на
навколишнє природнє середовище.
Для цього розроблено Програму природоохоронних заходів місцевого
значення на 2011-2023 роки (рішення міської ради від 02.02.2021 №101), якою
на 2021 рік передбачені заходи з:
озеленення міста на 753,3 тис. грн;
забезпечення екологічно безпечного збирання, зберігання твердих
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побутових відходів – 527,9 тис. грн;
видання поліграфічної продукції з екологічної тематики тощо.
За рахунок коштів міського бюджету у сумі 1,3 млн грн:
відновлено зелені насадження шляхом створення та здійснення догляду за
ними, зокрема, виконано комплекс робіт по видаленню 75 аварійних дерев на
територіях 11 загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів;
виконано робити з озеленення частини територій комунального закладу
"Гімназія імені Олени Журливої" та комунального закладу "Ліцей" "Науковий"
(висаджено дерева та кущі у кількості 160 одиниць та посіяно газон 370 м 2
відповідно до плану-схеми озеленення);
встановлено 304 контейнери для роздільного збору твердих побутових
відходів тривалого використання об’ємом 100 л (у т. ч. комплекти наклейок з
написом правильного сортування сміття для кожного окремого виду
сортування) в 40 загальноосвітніх школах (по 4 контейнери - папір, скло,
пластик, метал) та 39 дитячих навчальних заклади (по 2 контейнери - папір,
пластик) Учні навчальних закладів, які долучилися до проєкту, зібрали понад
1 т паперу, 37 кг пластику та 7 кг скла;
виготовлено для закладів освіти плакати у кількості 60 шт. на екологічну
тематику "Який світ обереш ти?";
ліквідовано 147 локацій сміттєзвалищ обсягом 5 тис. т;
проведено поточний ремонт зелених насаджень (знесення сухих, аварійних
та фаутних 171 дерево) на суму 1,6 млн грн.
На рекострукцію парку-памятки садово-паркового мистецтва місцевого
значення "Перемоги" використано 261,8 тис грн з міського бюджету.
Для вирішення проблем виробничого комплексу, зменшення викидів
забруднюючих речовин в атмосферне повітря, кількості відходів виробництва
та споживання, що утворюються в процесі виробничої діяльності, за власні
кошти підприємств міста протягом 2021 року проведено природоохоронні
заходи, а саме:
АТ "Ельворті" – проведено виробничо-лабораторний контроль за викидами
забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел, реконструкцію
та 3 сервісне обслуговування систем вентиляції малярних комплексів та
зварювальних дільниць та налагодження роботи газових пальників на малярних
комплексах з метою кращого згоряння палива та зменшення викидів
парникових газів на загальну суму майже 335 тис грн;
ТОВ "Кіровоградський завод будівельних матеріалів № 1" –
запроваджено роботу щодо збільшення використання світлодіодних ламп
замість ртутьвмісних та зменшення об’ємів захоронення відходів на полігоні за
рахунок сортування відходів і вилучення вторинної сировини;
виконано утеплення сушильного барабана, утеплення тунельних печей №1
та №2 на суму 262 тис. грн;
ПрАТ "Кропивницький ОЕЗ" - проведено налагоджувальні роботи на
котлоагрегатах № 3 та № 4, заміну люмінесцентних ламп на світлодіодні,
проведено щорічний моніторинг якості ґрунтів в місцях тимчасового
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розміщення відходів на суму загальну суму 124 тис. грн;
ТОВ "Придніпровський ОЕЗ" - проведенно еколого-технологічну наладку
паливної частини котлоагрегатів на суму 45 тис. грн;
ТОВ "ОЕЗ ГРАДОЛІЯ" – вжито заходи щодо постійного дотримання
нормативів гранично допустимих викидів в атмосферу при роботі
пилогазоочисного обладнання та установок, виконано щорічний технічний
огляд, налагодження та перевірку на ефективність виробничого обладнання.
Результат:
забезпечено охорону навколишнього природнього середовища міста та
екологічно безпечне життя населення громади.

Розділ VI. Виконання основних показників програми економічного і
соціального розвитку міста Кропивницького на 2021 рік та основні
напрями розвитку на 2022 і 2023 роки за 2021 рік
ІНФОРМАЦІЯ
про виконання основних показники економічного і соціального розвитку
міста Кропивницького на 2021-2023 роки
у 2021 році
№ з/п

Показники

1.

Обсяг реалізації промислової
продукції по облікованому
колу
Обсяг реалізованої
промислової продукції на
одну особу населення
Темп зростання роздрібного
товарообороту підприємств юридичних осіб
Обсяг експорту товарів

2.

3.

4.

Одиниця
виміру

2021 рік,
прогноз

2021 рік

млрд грн

18,8

20,3

% виконання
програмного
показника
108

%

109,5

118,7

х

тис. грн

80,7

87,3

108,2

%

109,2

121,3

х

504,1

517,5

102,7

103,5
12 534

106,2
12 211*

млн дол.
США
%
грн

Середньомісячна заробітна
х
плата одного штатного
%
112,1
**
х
працівника
6. Працевлаштовано громадян
осіб
3030
3443
х
на нові робочі місця
7. Рівень безробіття
%
1,6
0,75
х
* - дані за ІУ квартал 2021 року по Кропивницькому району, у т.ч. м.Кропивницький;
** - з 2021 року відсутні статистичні дані по м.Кропивницькому
_________________
5.

