ІНФОРМАЦІЯ
про стан виконання галузевих (цільових) програм, які діють у 2021-2023 роках,
за 2021 рік
№
з/п

Назва програми

Дата та номер
рішення міської
ради про
затвердження
програми
(з урахуванням
змін)

Головний
розробник та
відповідальний
виконавець
Програми

Загальний обсяг
фінансування
галузевої
(цільової)
програми на
поточний рік,
тис. грн

1
1.

2
Програма
зайнятості
населення
м. Кропивницького
на 2021-2023 роки

3
02.02.2021 р.
№ 99,
зміни: від
08.07.2021 р.
№ 555

4
Департамент
з питань
економічного
розвитку

5
150, 00

Фактично
профінансовано
всього,
у т. ч. за
тис. грн
звітний
період,
тис. грн
6
149,7

7
149,7

Результат

8
До громадських робіт
залучено 65 безробітних,
які здійснювали:
1 особа - супровід інвалідів
по зору (при
Територіальному центрі
соціального
обслуговування (надання
соціальних послуг)
Фортечного району
міста Кропивницького);
4 особи - заходи по
благоустрою територій
дитсадків громади (ДНЗ
№72 "Гномик" та ДНЗ № 73
"Червона квіточка");
53 особи – прибирання
кладовищ (КП "Ритуальна
служба-спеціалізований
комбінат комунальнопобутового
обслуговування"
Кропивницької міської
ради");
7 осіб – благоустрій міста
(КП "Благоустрій").

2
1

2

3

4

5

6

7

8

2.

Програма розвитку
малого і середнього
підприємництва у
м. Кропивницькому
на 2021-2023 роки

02.02.2021 р.
№ 97,
зміни від
25.11.2021 р.
№ 934

Департамент
з питань
економічного
розвитку

222

135,5

135,5

Вжито заходи щодо
залучення коштів
обласного бюджету на
реалізацію 3 інвестиційних
проєктів на умовах
співфінансування з
Регіональним фондом
підтримки підприємництва
у Кіровоградській області;
вручення відзнак суб'єктам
господарювання з нагоди
Дня Підприємця;
проведення міського
конкурсу на присвоєння
звання "Кращий
роботодавець року" тощо

3
1
3.

2
Програма реалізації
громадського
бюджету (бюджету
участі) у
м. Кропивницькому
на 2021-2024 роки

3
02.02.2021 р.
№ 100

4
Департамент
з питань
економічного
розвитку

5
5060,0

6
3442,3

7
3442,3

4.

Програма
формування
позитивного
міжнародного та
інвестиційного
іміджу
м. Кропивницького
на 2021-2023 роки

02.02.2021 р.
№ 98,
зміни: від
20.05.2021 р.
№ 375,
25.11.2021 р.
№ 935

Департамент
з питань
економічного
розвитку

140

139,9

139,9

5.

Програма розвитку
туристичної галузі

14.02.2020 р.
№ 3121

Управління
культури і

300

36,2

36,2

8
Реалізовано 12 проєктів
громадських ініціатив,
проведено інформаційну
кампанію щодо
ознайомлення жителів
міста з основними
принципами та
можливостями
громадського
бюджетування
Забезпечено:
технічну підтримку
інвестиційного вебсайту
міста;
оновлення кредитного
рейтингу міста;
презентацію міста під час
міських святкових заходах
шляхом залучення до участі
в них суб’єктів
господарювання міста;
активізацію співпраці з
Агентством США з
міжнародного розвитку
USAID та виготовлення
презентаційної продукції з
використанням бренд-буку;
проведення галузевої сесії
"Цифрова трансформація:
Бізнес. Влада. Суспільство"
Муніципального
інвестиційного форуму
"TIME to INVEST"
Проведено презентацію
офіційного туристичного

4
1

2

3

4
туризму

5

6

7

міста
Кропивницького на
2020–2022 роки

6.

Програма розвитку
культури в
м. Кропивницькому
на 2021-2025 роки

02.02.2021 р.
№ 96

Управління
культури і
туризму

2 204

1 883,4

1 883,4

7.

Програма розвитку
галузі охорони
здоров'я
м. Кропивницького
на 2021-2025 роки

02.02.2021 р.
№ 92,
зміни: від
25.11.2021 р.
№921

Управління
охорони
здоров'я

108 603,4

106 759,2

106 759,2

8.

Програма розвитку
освіти міста
Кропивницького на
2021-2025 роки

02.02.2021 р.
№ 95

Управління
освіти

69 926

86 097,6

86 097,6

8
вебпорталу
kroptravel.gov.ua;
взято участь в Міжнародній
агропромисловій виставці
"AGROEXPO-2021";
виготовлено рекламноінформаційну продукцію
для популяризації
туристичного потенціалу
міста Кропивницького
Поповнено бібліотечні
фонди на понад 4,6 тис.
примірників книг
українською мовою та
проведено понад 2 тис.
просвітницько-мистецьких
заходів
Надано стаціонарну та
амбулаторну медичну
допомоги пільговим
категоріям населення та
зміцнено матеріальнотехнічну базу закладів
охорони здоров'я
Забезпечено:
комп'ютеризацію закладів
загальної середньої освіти –
9,2 млн грн;
забезпечення
технологічним
обладнанням харчоблоків,
пралень у закладах
дошкільної
освіти -0,9 млн грн,
капітальний ремонт

5
1

2

3

4

5

6

7

9.

Міська програма
"Молодь" на 2021–
2023 роки

02.02.2021 р.
№ 88,
зміни: від
16.12.2021 р.
№1068

Управління
молоді та спорту

311,8

123,5

123,5

8
тепло-, водо- мережі у
закладах освіти 0,5 млн грн;
капітальний ремонт
спортивних залів у закладах
загальної середньої освіти –
2,9 млн грн;
капітальний ремонт
приміщень закладів освіти,
дитячих ігрових
майданчиків у закладах
дошкільної освіти –
9,0 млн грн;
поточний ремонт
тепломережі та водомережі- 3,4 млн. грн;
придбання шкільних
парт, дошок, меблів та
меблів для їдалень – 3,1
млн. грн;
заміна віконних блоків –
3,8 млн грн;
створення міжшкільних
ресурсних центрів 0,4 млн грн;
протипожежні заходи –
4,8 млн грн;
фінансове забезпечення
позашкільної освіти 43,9 млн грн тощо
Проведено заходи щодо:
формування у молоді
високої патріотичної
свідомості, громадянської
позиції; організації

6
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10.

Міська програма
відпочинку та
оздоровлення дітей
на 2021-2023 роки

02.02.2021 р.
№ 90,
зміни: від
16.12.2021 р.
№1068

Управління
молоді та спорту

1 450,7
(внесено зміни)

1 450,68

1 450,68

11.

Міська програма
підтримки сімей на
2021-2023 роки

02.02.2021 р.
№89,
зміни: від
16.12.2021 р.
№1068

Управління
молоді та спорту

1 836,4

1 491,3

1 491,3

8
змістовного дозвілля,
підтримки творчої,
обдарованої молоді;
розвитку компетентностей
молоді; популяризації
культури здоров'я серед
молоді та утвердження
здорового і безпечного
способу життя; підтримки
розвитку пластового
(скаутського) руху
Придбано путівки та
направлено на
оздоровлення 121 дитину з
категорії дітей, які
потребують особливої
соціальної уваги та
підтримки до
ТОВ "Курортне об’єднання
"Перлина Чорномор’я"
(смт Сергіївка Білгород –
Дністровського району
Одеської області) у липнісерпні 2021 року
Придбано житлове
приміщення (квартиру) для
багатодітної сім’ї
Валіхновських, в якій
одночасно народилися
четверо дітей, вжито заходи
щодо формування
відповідального
батьківства, організації
змістовного дозвілля,
вдосконалення механізму

7
1

2

3

4
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6
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12.

Програма
забезпечення
житлом дітей-сиріт,
дітей, позбавлених
батьківського
піклування, та осіб
з їх числа на 20192021 роки

31.01.2019 р.
№2282,
зміни: від
03.11.2020 р.
№ 3719,
12.10.2021 р.
№849

Управління з
питань захисту
прав дітей

17 529,1

10 053,0

10 053,0

13.

Міська програма
соціальноправового захисту
дітей,
профілактики
правопорушень у
дитячому
середовищі та
популяризації
сімейних форм
виховання на 20202022 роки

14.02.2020 р.
№ 107,
зміни: від
25.03.2021 р.
№181,
12.10.2021 р.
№849,
25.11.2021 р.
№ 938

Управління з
питань захисту
прав дітей

177,7

149,4

149,4

8
запобігання та протидії
насильству та протидії
торгівлі людьми
З метою забезпечення
житлом осіб з числа дітейсиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування,
23 особам зазначеної
категорії перераховано
грошову компенсацію за
належні для отримання
житлові приміщення.
Проведено 86 спільних
профілактичні рейдів для
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.
Проведено заходи до Дня
сім’ї, Дня матері, Дня
усиновлення, до
Міжнародного дня людей з
інвалідністю, а також
новорічно-різдвяних свят.
Проведено акцію "Готуємо
дітей до школи" з нагоди
Дня знань для 59 дітей , які

8
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14.

Програма
соціальної
підтримки,
розвитку та
становлення сімей,
дітей та молоді
м. Кропивницького
на 2020-2022 роки

14.02.2020 р.
№ 3130,
зміни: від
25.03.2021 р.
№ 186,
07.09.2021 р
.№ 726

Кропивницький
міський центр
соціальних
служб

285,9

279,9

279,8

15.

Програма розвитку
фізичної культури і
спорту в місті
Кропивницькому на
2021-2024 роки

02.02.2021 р.
№ 87,
зміни: від
16.12.2021 р.
№ 1069

Управління
молоді та спорту

4 126,9

3 998,2

3 998,2

16.

Програма
соціального
захисту та
соціальної
підтримки окремих
категорій
населення міста на
2017-2022 роки

17.01.2017 р.
№ 760,
зміни: від
02.02.2021 р.
№ 86,
08.07.2021 р.
№ 586,
07.09.2021 р.

Департамент
соціальної
політики

43 515,026

42 805,619

42 805,619

8
перебувають у складних
життєвих обставинах.
Виготовлено друковану
продукцію з метою
популяризації сімейних
форм виховання дітей-сиріт,
дітей, позбавлених
батьківського піклування.
Проведено заходи у рамках
програми (заняття, круглі
столи, семінари, тренінги,
благодійні акції, спортивнорозважальні та
профілактичні заходи,
соціальний супровід,
виготовлення та
розповсюдження
друкованих
профілактичних матеріалів
тощо)
Забезпечено проведення
заходів та змагань,
нагородження призерів
серед молоді та тренерів;
придбання матеріальних
активів для потреб
КЗ КДЮСШ тощо
Здійснювалися заходи щодо
надання одноразової
адресної грошової
допомоги 1427 громадянам,
грошової допомоги майже
3,4 тис. осіб, різного виду
грошових допомог,
забезпечення соціальними

9
1

2

3
№ 718,
16.12.2021 р.
№1064

4

5

6

7

17.

Програма
оптимізації
системи
теплопостачання у
місті
Кропивницькому на
2021 рік
Програма
відшкодування
частини суми (тіла)
кредитів, залучених
ОСББ, ЖБК міста
Кропивницького на
впровадження
енергоефективних
заходів у
багатоквартирних
житлових будинках
на 2019-2022 роки

20.05.2021 р.
№ 387,
зміни: від
08.07.2021 р.
№ 558

Головне
управління
житловокомунального
господарства

700,00

622,150

622,150

07.05.2019 р.
№ 2496

Головне
управління
житловокомунального
господарства

250,0

-

-

18.

8
послугами за місцем
проживання громадян
Терцентрами Подільського
та Фортечного районів
міста; надання
реабілітаційних послуг
дітям з інвалідністю тощо
Прийняли участь
34 власники квартир, яким
компенсовано витрати на
0,6 млн грн..

Рішенням міської ради від
25.03.2021 № 185 "Про
внесення змін та
доповнення до рішення
Кропивницької міської
ради від 02.02.2021 № 105
"Про затвердження
Комплексної програми
розвитку житловокомунального господарства
та безпеки дорожнього руху
в місті Кропивницькому
на 2021-2025 роки"
скасовано фінансування на
2021 рік за вказаною
програмою

10
1
19.

2
Комплексна
програма
підтримки
учасників
антитерористичної
операції, операції
Об’єднаних сил в
східних областях
України та членів їх
сімей на 20172022 роки

3
17.01.2017 р.
№ 759,
зміни: від
02.02.2021 р.
№ 85;
07.09.2021 р.
№ 717,
16.12.2021 р.
№1065

4
Департамент
соціальної
політики

20.

Комплексна
програма розвитку
житловокомунального
господарства та
безпеки
дорожнього руху в
місті
Кропивницькому на
2021-2025 роки

02.02.2021 р.
№ 105,
зміни: від
25.03.2021 р.
№185,
20.05.2021 р.
№ 388,
08.07.2021 р.
№557,
07.09.2021 р.
№ 721,
12.10.2021 р.
№ 830
25.11.2021 р.
№ 923,
16.12.2021 р.
№1061

Головне
управління
житловокомунального
господарства

11 844,87

7
11 844,87

8
Забезпечено надання
грошової допомоги
666 учасникам ООС,
69 членам сімей загиблих
(померлих) та зниклих
безвісти та 50 дітям;
вручено подарункові
сертифікати, забезпечено
безкоштовним харчуванням
дітей загиблих учасників
АТО та ООС, надано
медичну допомогу,
забезпечено продуктами
харчування та лікарським
засобами, забезпечено
безкоштовне оздоровлення
дітей учасників АТО, ООС

667 563,7

667 563,7

Забезпечено виконання
заходів програми:
фінансова підтримка
комунальних підприємств –
97,1 %;
експлуатація та
техобслуговування
житлового фонду – 77,9 %;
забезпечення надійної та
безперебійної експлуатації
ліфтів – 93,3 %;
благоустрій міста –
99,4%;
забезпечення діяльності
теплового господарства
міста – 99,6 %;
утримання та розвиток

5

6

15 654,38

721 754,0
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21.

Програма розвитку
міського
пасажирського
транспорту та
зв’язку у
м. Кропивницькому
на 2021–2024 роки

02.02.2021 р.
№ 102

Управління
транспорту та
зв’язку

188 690,6

188 690,6

188 690,6

Міська програма
розвитку
ярмаркової
діяльності та
ліквідації торгівлі у
невстановлених
місцях на 20192021 роки

31.01.2019 р.
№ 2277

Департамент з
питань
економічного
розвитку

60,0

59,7

59,7

22.

16.12.2021 р.
№1062
(у новій
редакції)

8
автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури 78,9%;
інші субвенції - 100%
Забезпечено виконання
заходів програми, зокрема
перевезення:
авто- та електротранспортом пільгових категорій
пасажирів;
спеціалізованим автобусом
"АTAMAN" дітей з
особливими потребами, які
перебувають на обліку
комунального закладу
"Центр соціальної
реабілітації (денного
догляду) дітей з
інвалідністю" тощо.
Здійснено виплату
лізингових платежів за
придбаний транспорт:
автобуси (10 од.) та
тролейбуси з автономних
ходом (10 од.), які
придбано у 2021 році та
2020 році відповідно.
Проведено урочистості з
нагоди професійних свят
"Дня побуту" та "Дня
торгівлі", придбано
11 палаток для проведення
заходів

12
1
23.

2
Програма
капітального
будівництва,
реконструкції та
капітального
ремонту об’єктів
комунального
господарства та
соціальнокультурного
призначення міста
Кропивницького на
2019-2021 роки

3
31.01.2019 р.
№ 2276,
зміни: від
02.02.2021 р.
№103,
20.05.2021 р.
№ 389,
08.07.2021 р.
№ 556,
07.09.2021 р.
№ 722,
12.10.2021 р.
№ 831,
25.11.2021 р.
№ 933,
16.12.2021р.
№1060

4
Управління
капітального
будівництва

5
101 309,6

6
92 913,0

7
92 913,0

8
У межах бюджетного
призначення та відповідно
до укладених договорів
підрядними організаціями
завершено виконання робіт:
з реставрації
терапевтичного відділення
№1 стаціонару №1 КНП
"Центральна міська
лікарня";
з будівництва
госппобутової каналізації
по вулицях Лесі Українки,
Дарвіна, Степняка
Кравчинського;
з реконструкції будівлі
по вул. Архітектора
Паученка, 41/26 для
створення і функціонування
ЦНАПу у форматі
"Прозорий офіс";
з капітального ремонту
вул. Ковпака та внутрішньо
квартального проїзду від
вул. Пашутінської до
буд.38 по вул. Архітектора
Паученка;
з капітального ремонту
КЗ "НВО - "ЗОШ" І-ІІІ
ступенів № 31 з
гімназійними класами,
центр дитячої та юнацької
творчості "Сузір'я", вул.
Космонавта Попова,11а,
приміщень туристично –
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8
інформацій-ного центру.
З підрядною організацією
проведено розрахунки за
раніше виконані роботи по
реконструкції вулиці
Полтавської.
Підрядними
організаціями виконувалися
роботи з капітального
ремонту ЗОШ №1, 2, 4, 10,
20, 22, 25, 30, гімназії
ім. Т.Г.Шевченка, школи
інтернату "Сокіл", НЗ № 2,
15, 29, 48, 65, 72, 73,
Проектними
організаціями проводилася
робота з розробки
проектно-кошторисної
документації по:
будівництву
багатоквартирного будинку
по вул. Генерала Жадова;
реконструкції набережної
р. Інгул (І черга об'єкту
будівництва);
будівництву вул. Дона
Амінадо;
капітальному ремонту
вулиць Сєнчева, Інженерної,
Ручайної, закладів освіти та
охорони здоров’я

14
1
24.

2
Програма розвитку
земельних відносин
у місті
Кропивницькому на
2020-2022 роки

3
14.02.2020 р.
№ 3140,
зміни: від
08.07.2021 р.
№583

25.

Програма
природоохоронних
заходів місцевого
значення на 2021–
2023 роки

02.02.2021 р.
№ 101,
12.10.2021 р.
№ 832

26.

Програма боротьби
з амброзією
полинолистою на
території міста
Кропивницького на
2019-2023 роки

07.05.2019 р.
№2499

4
Управління
земельних
відносин та
охорони
навколишнього
природного
середовища
Управління
земельних
відносин та
охорони
навколишнього
природного
середовища

Головне
управління
житловокомунального
господарства

5
420,0

6
199,99

7
199,99

1 301,2

1 301,2

1 301,2

-

-

-

8
Забезпечено виконання
виготовлення проєктів
землеустрою право оренди
яких набувається на
аукціоні та проводиться
робота з інвентаризації
земель (проведено аукціон)
Вжито комплекс заходів
зі створення та
використання зелених
насаджень, видаленню
аварійних дерев на
територіях ЗОШ та ДНЗ,
забезпечено заклади освіти
304 контейнерами для
роздільного збору
побутових відходів
Фінансування не
передбачено.
У рамках Комплексної
програми розвитку
житлово-комунального
господарства та безпеки
дорожнього руху в місті
Кропивницькому на 20212025 роки проводилася
робота з благоустрою
території міста, у т.ч. покіс
трави та бур'янів.
КП "Благоустрій" Міської
ради міста
Кропивницького" та
житлово-експлуатаційними
конторами постійно
здійснюється видалення
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27.

Програма
управління
комунальним
майном на 20202022 роки

14.02.2020 р.
№ 3128,
зміни: від
25.03.2021 р.
№ 195

Управління
комунальної
власності

-

-

-

28.

Програма реалізації
вимог Закону
України "Про
адміністративні
послуги" на 20192021 роки

31.01.2019 р.
№ 2280,
зміни: від
25.03.2021 р.
№ 177,
07.09.2021 р.
№723,
16.12.2021р.
№1067

Департамент
надання
адміністративних послуг

882,9

881,0

881,0

8
амброзії полинолистої
механічним методом
шляхом викошування на
закріплених територіях,
ліквідовано амброзії
полинолистої на загальній
площі 3 га.
Укладено та продовжено
термін дії 121 договору
оренди нерухомого майна,
зареєстровано 19 об’єктів
нерухомого майна,
підготовлено 62 аукціони,
забезпечено надходження
до міського бюджету у сумі
3,1 млн грн тощо
Придбано штампи та
печатки для реєстраторів та
адміністраторів
департаменту відповідно до
рішення від 02.02.2021
№ 52 "Про перейменування
департаменту надання
адміністративних послуг та
затвердження Положення
про департамент надання
адміністративних послуг
Кропивницької міської
ради".
Для впровадження
адміністративних послуг з
видачі та заміни водійських
посвідчень та свідоцтва про
першу реєстрацію
транспортних засобів через
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29.

Програма
висвітлення
діяльності Міської
ради міста
Кропивницького та
її виконавчого
комітету на 20202022 роки

14.02.2020 р.
№ 3113

Відділ по роботі
із засобами
масової
інформації

2460,0

2460,0

2460,0

8
регіональний сервісний
центр ГСЦ МВС в
Кіровоградській області
придбано фотографічне
обладнання.
Вжито заходи щодо
облаштування серверної
кімнати та проведено
сервісне обслуговування
комп’ютерної та офісної
техніки. Здійснено послуги
з постачання програмного
(антивірусного)
забезпечення, послуги
користування захищеним
цифровим каналом зв'язку.
Придбано спеціальний
принтер для друку IDдокументів при
впровадженні послуги
державної реєстрації
транспортних засобів та
видачі посвідчень водія.
Окрім цього, придбано
сервер для резервного
копіювання бази даних.
Забезпечено виконання
заходів програми з
висвітлення діяльності
міської ради

17
1
30.

31.

32.

33.

4
Управління
апарату міської
ради

5
114,95

6
114,95

7
114,95

8
Забезпечено створення
умов діяльності депутатів
міської ради

14.02.2020 р.
№ 3118

Управління
персоналу

100, 4

100,4

100,4

31.01.2019 р.
№ 2284,
зміни:
08.07.2021 р.
№ 567

Управління
персоналу

264,9

264,9

264,9

Забезпечено системне
підвищення фахового рівня
працівників міської ради.
Проведено 17 навчань,
укладено 8 договорів, за
результатами яких
підвищено кваліфікацію
389 посадових осіб за
рахунок коштів міського
бюджету у рамках даної
програми
Нагороджено відзнаками
міської ради та виконавчого
комітету 21 трудовий
колектив та 427 працівників
підприємств, установ та
організацій міста

31.01.2019 р.
№ 2281

Міська дружина
міста
Кропивницького

1 948,0

1 946,8

1 946,8

2
Програма
забезпечення умов
діяльності
депутатів міської
ради на 2021-2023
роки
Програма з
розвитку і
управління
персоналом в
Міській раді міста
Кропивницького на
2020-2022 роки

3
02.02.2021 р.
№ 94,
зміни:

Програма
фінансового
забезпечення
нагородження
відзнаками міської
ради та
виконавчого
комітету міста
Кропивницького на
2019-2021роки
Комплексна
програма
діяльності міської
дружини міста
Кропивницького на
2019-2021 роки

25.11.2021 р
.№ 926

Забезпечено утримання
міської дружини міста
Кропивницького

18
1
34.

35.

2
Програма
територіальної
оборони та
підтримання
постійної
мобілізаційної
готовності міста
Кропивницького на
2019-2021 роки
Міська програма
профілактики та
протидії
злочинності
"Безпечне місто"
на 2021-2023 роки

3
31.01.2019 р.
№ 2279

4
Сектор
мобілізаційної
роботи та
територіальної
оборони

5
352,3

6
352,2

7
352,2

8
Удосконалено обладнання
робочого місця голови та
підвищено оперативність
його розгортання; створено
необхідні умови для
проведення призову
громадян України на
строкову військову службу

02.02.2021 р.
№ 93,
зміни: від
25.03.2021
№ 196,
08.07. 2021 р.
№ 560,
25.11.2021 р.
№ 930,

Управління з
питань
запобігання
корупції

3 507,4

3 314,5

3 314,5

Відділ з питань
НС та ЦЗН

100,0

-

-

Закуплено камери
відеоспостереження,
оснащено ситуаційний
центр офісними меблями,
оргтехнікою, електроживленням, надано субвенцію з
міського бюджету
державному на придбання
службового автомобіля
спецпризначення для
обслуговування
мікрорайону смт Нове
Кошти будуть спрямовані
на придбання пального для
підрозділів ДНС

Управління
інформаційних
технологій

2 691,2

2 629,1

2 629,1

16.12.2021 р.
№ 1087

36.

37.

Програма
запобігання
надзвичайним
ситуаціям та
ліквідації їх
наслідків на 20192021 роки
Програма розвитку
місцевого
електронного
урядування на
2019-2021 роки

31.01.2019 р.
№ 2275,
зміни: від
08.07.2021 р.
№565,
25.11.2021 р.
№931
31.01.2019 р.
№ 2285,
зміни від:
18.12.2019 №3051
27.08.2019 №2722
06.10.2020 №3547
20.05.2021 №385

Виконавчі органи
забезпечено доступом до
мережі Інтернет,
облаштована окрема
кімната для онлайн
зустрічей, створено та
введено в експлуатацію

19
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2

3
07.09.2021 №725
25.11.2021 №928

4

5

6

7

8
систему захисту мовної
інформації на об’єкті
інформаційної діяльності,,
проведена модернізація
комплексної системи
захисту інформації в
автоматизованій системі
класу 3 четвертої категорії
Виконавчого комітету
Кропивницької міської
ради, проведена
модернізація
структурованої кабельної
системи, придбано та
впроваджено в тестовому
режимі СЕД АСКОД,
здійснено легалізацію
програмного забезпечення
та супровід програмного
забезпечення, введено в
тестову експлуатацію
портал відкритих даних
Кропивницького,
впроваджено електронний
сервіс, а саме мобільний
додаток "Освітній
навігатор", проведено
спеціальну
короткострокову програму
здобуття цифрової освіти з
використанням
інформаційних ресурсів та
нових освітніх технологій,
спрямованих на
підвищення рівня цифрових
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38.

Програма
сприяння розвитку
громадянського
суспільства в місті
Кропивницькому на
2020-2022 роки
"Діалог"

14.02.2020 р.
№ 3125

Відділ
комунікацій з
громадськістю

205,5

205,5

39.

Програма
створення та
розвитку

29.01.2014 р.
№2774,
зміни: від

Управління
містобудування
та архітектури

1 020,5

970,5

7

970,5

8
навичок та цифрових
компетентностей для
кропивничан поважного
віку
Переможцям конкурсу
програм (проєктів, заходів)
інститутів громадянського
суспільства "Дієві
ініціативи" на 2021 рік
виділено частину коштів
для реалізації проєктів.
Підтримано ініціативи
волонтерських та
ветеранських організацій
щодо заміни Державних
Прапорів біля могил Героїв
на Алеї Слави та інших
кладовищах міста;
встановлення Державного
Прапора України та
Кримськотатарського
прапора на готелі
"Україна", виготовлення
інсталяцій до 30-ї річниці
Дня незалежності України,
щодо проведення акції
"Біжу за героя", розміщено
постери з інформацією про
акцію; забезпечено
покладання квітів з метою
вшанування загиблих
героїв учасників АТО/ООС
Виконані роботи з
доповнення топографічної
зйомки М 1:500, а саме

21
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2
містобудівного
кадастру у складі
управління
містобудування та
архітектури
Кіровоградської
міської ради на
2014-2021 роки (із
змінами)

3
26.05.2020 р.
№ 3300,
08.07.2021 р.
№563

4

5

6

7

40.

Комплексна
програма внесення
змін до генерального плану міста
Кіровограда
(коригування
генерального плану
міста Кіровограда),
розроблення
картографічних
матеріалів
масштабу 1:5000 в
цифровій і
графічній формі,
плану зонування
території міста
Кіровограда та
детального плану
території міста
Кіровограда
(першочерговість
розроблення плану

28.04.2011 р.
№ 473,
зміни: від
16.12.2020 р.
№ 37

Управління
містобудування
та архітектури

-

-

-

8
скановано 484 топографічних планів масштабу
1:500 із трансформацією
(калібруванням) та
прив’язкою цифрових
растрових зображень в
системі координат УСК2000, місцевій СК та СК-63.
Супровід та оновлення
програмного комплексу
геоінформаційної системи
містобудівного кадастру
м. Кропивницького
Кошти не виділялися
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41

2
червоних ліній
магістральних
вулиць міста
Кіровограда та
планування
транспортних
вузлів з розв`язкою
руху в двох рівнях,
визначення
архітектурнопланувальних
рішень)" (зі
змінами)
Програма
паспортизації
нерухомих
пам’яток
культурної
спадщини міста
Кропивницького на
2018-2020 роки (із
змінами)

3

4

5

6

7

15.02.2018 р.
№ 1410,
зміни від
25.11.2021
№ 929

Управління
містобудування
та архітектури

-

-

-

________________
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