
ІНФОРМАЦІЯ 

про стан виконання ключових індикаторів для моніторингу наслідків виконання Програми  

економічного і соціального розвитку міста Кропивницького на 2021 рік та  

основні напрями розвитку на 2022 і 2023 роки для довкілля 

за 2022 рік 
 

 

№ 

з/п 

Найменування індикатора 
Одиниця 

виміру 

Значення індикаторів: 
 

Відповідальні за надання 

інформації 

 

прогноз на 

2021 рік на 2022 і 

2023 роки 

за 2022 рік 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Економія енергоресурсів шляхом  

впроваджених енергоефективних і 

ресурсозберігаючих технологій, 

маловідходних, безвідходних та 

екологічно безпечних технологічних 

процесі, які матимуть позитивний 

вплив на  атмосферне повітря; 

зменшення обсягів споживання 

паливно-енергетичних ресурсів 

% Середній показник 

економії за ЕСКО-

договорами: 

2021 рік – 47% 

2022 рік – 47% 

2023 рік – 47 %  

Закладами соціальної 

та комунальної сфери 

міста, в яких 

впроваджено заходи з 

енергосервісу та  

зекономлено теплової 

енергії - 56,5%  

Головне управління житлово-

комунального господарства та 

виконавчі органи міської ради 

2 Скорочення викидів СО2, у т. ч. за 

рахунок проведення реконструкцій та 

модернізацій, систем пило-, 

газоочисних установок підприємств, 

установ, організацій міста 

% - Для зменшення викидів 

парникових газів 

підприємствами міста 

здійснено модернізацію 

виробництв за власні 

кошти на загальну суму 

1,1 млн грн. 

 Компанії "Екостайл" та 

"ЛНК" зменшили 

викиди СО2 у місті 

Кропивницькому в 

еквіваленті 16688 т 

3 Забезпеченість населення лікарями у 

розрахунку на 10 тис. населення 

осіб 2021 рік – 21,3 

2022 рік – 20,5 

2023 рік – 19,7 

23 Управління охорони здоров'я 



2 
 

1 2 3 4 5 6 

4 Зменшення кількості хворих з уперше в 

житті встановленим діагнозом на: 

хвороби системи кровообігу; 

% 

 

2021 рік – 1  

2022 рік – 1 

2023 рік – 1 

0 

 

хвороби ендокринної системи; 

 

 

2021 рік – 0 

2022 рік – 0 

2023 рік – 0 

0,7 

 

онкозахворювання; 2021 рік – 0 

2022 рік – 0 

2023 рік – 0 

4,0 

активний СНІД; 

 

 

2021 рік – 0,7 

2022 рік – 0,7 

2023 рік – 0,7 

19,2 

 

активний туберкульоз 2021 рік – 2  

2022 рік – 2 

2023 рік – 2 

0,0 

 

5 Охоплення оздоровленням та 

відпочинком дітей, у т. ч. у пришкільних 

таборах 

% 2021 р. – 1,1% 

2022 р. – 1,5%, 

2023 р. – 1,5% 

0 

 

Департамент соціальної 

політики, управління освіти, 

управління молоді та спорту, 

управління з питань захисту 

прав дітей,  

Кропивницький міський центр 

соціальних служб  

6 Охоплення населення всіма видами 

фізкультурно-оздоровчої діяльності від 

загальної кількості населення міста 

% 2021 р. – 2,1% 

2022 р. – 2,2%, 

2023 р. – 2,2% 

0,8 

 

Управління молоді та спорту 

7 Забезпеченість мешканців міста 

доступними для користування 

сучасними спортивними майданчиками і 

спортивними спорудами 

од. 2021 р. – 4; 

2022 р. – 3; 

2023 р. – 3 

0  

(всього  

функціонує - 179) 

 

8 Створення нових зелених насаджень для 

підтримки екологічного балансу 

од. 2021 р.  

2022 р. 

2023 р. 

405 од. Управління земельних відносин 

та охорони навколишнього 

природного середовища,  

Головне управління житлово-

комунального господарства  
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1 2 3 4 5 6 

9 Питома вага площі природно-

заповідного фонду 

 

% 

до площі 

адміністра-

тивно-

терито-

ріальної 

одиниці 

2021 р. – 1,65 1,65 Управління земельних відносин 

та охорони навколишнього 

природного середовища 

10 Питома вага утилізованих відходів % від 

загальної 

кількості 

утворених 

відходів 

2021 р. – 0,4 

2022 р. – 0,5 

2023 р. – 0,6 

0,4 Головне управління житлово-

комунального господарства, 

Управління земельних відносин 

та охорони навколишнього 

природного середовища, 

11 Створення пунктів по збиранню 

безпечних відходів, де запроваджено 

роздільне збирання ТПВ 

% до 

загальної 

кількості 

таких 

пунктів 

- 100% 

(встановлено                   

304 контейнери для 

роздільного збору 

твердих побутових 

відходів тривалого 

використання 

об’ємом 100 л в  

79 закладах освіти) 

Головне управління житлово-

комунального господарства, 

Управління земельних відносин 

та охорони навколишнього 

природного середовища 

12 Ліквідація локацій сміттєзвалищ шт. Проведення робіт з 

очищення території 

міста 

 

Ліквідовано: 

141 шт. загальним 

обсягом 7,5 тис т 

Головне управління житлово-

комунального господарства 

13 Захист від підтоплення садиб од. 246 - Управління земельних відносин 

та охорони навколишнього 

природного середовища, відділ 

з питань надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту 

населення 

14 Розчищення русел річок і водойм та 

утримання їх санітарного стану 

км - - 

(здійснювалося 

очищення, 

Управління земельних відносин 

та охорони навколишнього 

природного середовища 
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1 2 3 4 5 6 

знезараження 

резервуарів чистої 

питної води та 

зовнішніх 

водопровідних мереж 

міста) 

15 Реконструкція та будівництво мереж 

водопостачання, водовідведення та 

очисних споруд 

км - - 

(усунено 

240 пошкоджень 

теплових мереж, 

проведено поточний 

ремонт діючої 

свердловини 

Обознівського 

водозабору, ремонт 
водоводу Обознівка – 

смт Нове та проведено 

знезараження води  

Головне управління житлово-

комунального господарства, 

управління капітального 

будівництва 

 

16 Відшкодування компенсаційних виплат 

за пільгове перевезення 

електротранспортом з бюджету міста 

Кропивницького 

тис. 

пасажирів/ 

тис.грн 

2021 рік 

16728,1/69 926,9 

2022 рік  

7794/46 761,3 

2023 рік 

12141/72 843,7 

12 893,1/77 358,4 Управління транспорту  

та зв'язку  

17 Забезпечення перевезень пасажирів 

електротранспортом 

млн 

пасажирів 

18 17,6 

18 Придбання підстанцій для підзарядки 

тролейбусів з автономним ходом та 

приєднання її до електромереж 

ПАТ "Кіровоградобленерго" 

од. 2 2 

19 Придбання тролейбусів з автономним 

ходом 

од. 10 0 

20 Проведення робіт з ремонту та 

будівництва автомобільних доріг з 

м2 Планувалося 

проведення 

0 

(не проводився 

Головне управління житлово-

комунального господарства, 
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1 2 3 4 5 6 

твердим покриттям  ремонтних робіт  

10 внутрішньо-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

дворових доріг на 

суму 7,1 млн грн 

 

капітальний ремонт 

доріг (здійснювалося 

корегування ПКД),  

відновлено 9,1 км 

дорожньої та 

пішохідної розмітки  

управління капітального 

будівництва 

21 Створення велодоріжок км 0,8 0 

(всього створено – 

 0,8 км) 
 

____________________________ 


