ІНФОРМАЦІЯ
про стан виконання галузевих (цільових) програм, які діють у 2021-2023 роках,
за січень-червень 2021 року
№
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
Програма розвитку
малого і середнього
підприємництва у
м. Кропивницькому
на 2021-2023 роки

3
02.02.2021 р.
№ 99,
зміни: від
08.07.2021 р.
№ 555
02.02.2021 р.
№ 97

4
Департамент
з питань
економічного
розвитку

5
150, 00

6
8,8

8,8

Департамент
з питань
економічного
розвитку

222

1,71

1,71

3.

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

02.02.2021 р.
№ 100

Департамент
з питань
економічного
розвитку

5060,0

559,9

559,9

4.

Програма
формування

02.02.2021 р.
№ 98,

Департамент
з питань

140

24,9

24,9

2.

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

Результат

7
До громадських робіт
залучено 5 безробітних,
яким з міського бюджету
виплачено кошти у сумі
8,8 тис. грн.
Вжито заходи щодо
залучення коштів
обласного бюджету на
реалізацію 2 інвестиційних
проєктів на умовах
співфінансування з
Регіональним фондом
підтримки підприємництва
у Кіровоградській області
Реалізовано 3 проєкти
громадських ініціатив,
проведено інформаційну
кампанію щодо
ознайомлення жителів
міста з основними
принципами та
можливостями
громадського
бюджетування
Забезпечено:
технічну підтримку

2
1

2
позитивного
міжнародного та
інвестиційного
іміджу
м. Кропивницького
на 2021-2023 роки

3
зміни: від
20.05.2021 р.
№ 375

4
економічного
розвитку

5

6

5.

Програма розвитку
туристичної галузі
міста
Кропивницького на
2020–2022 роки

14.02.2020 р.
№ 3121

Управління
культури і
туризму

300

1,6

1,6

6.

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

02.02.2021 р.
№ 96

Управління
культури і
туризму

1 825

225,3

225,3

7.

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

02.02.2021 р.
№ 92

Управління
охорони здоров'я

75 484,9

49 651,3

49 651,3

7
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 в рамках проєкту
"Конкурентоспроможна
економіка України".
Проведено презентацію
офіційного туристичного
веб-порталу
м.Кропивницького,
завершено перший етап
ремонту приміщення
туристично-інформаційного
центру
Поповнено бібліотечні
фонди на 2.1 тис.
примірників книг
українською мовою та
проведено майже 1,0 тис.
просвітницько-мистецьких
заходів
Надано стаціонарну та
амбулаторну медичну
допомоги пільговим
категоріям населення та
зміцнено матеріально-

3
1

2

3

4

5

6

8.

Програма розвитку
освіти міста
Кропивницького на
2021-2025 роки

02.02.2021 р.
№ 95

Управління
освіти

69 926

26 488,2

26 488,2

9.

Міська програма
"Молодь" на 2021–
2023 роки

02.02.2021 р.
№ 88

Управління
молоді та спорту

311,8

30,5

30,5

7
технічну базу закладів
охорони здоров'я
Оснащено інвентарем
спортивні зали у закладах
загальної середньої освіти;
забезпечено технологічним
обладнанням харчоблоки,
пральні у закладах
дошкільної освіти;
проведено поточний ремонт
тепломережі та водомережі;
замінено віконні блоки;
забезпечено
адміністрування сайтів та
платформ управління
освіти; проведено
протипожежні заходи;
забезпечено охорону
закладів освіти та
фінансове забезпечення
позашкільної освіти
Забезпечено організацію
змістовного дозвілля,
профілактики злочинності,
підтримки творчої,
обдарованої молоді;
розвиток компетентностей
молоді; формування у
молоді високої
патріотичної свідомості,
громадянської позиції;
популяризацію культури
здоров'я серед молоді та
утвердження здорового і
безпечного способу життя,

4
1

2

3

4

5

6

10.

Міська програма
відпочинку та
оздоровлення дітей
на 2021-2023 роки

02.02.2021 р.
№ 90

Управління
молоді та спорту

1326,3

-

-

11.

Міська програма
підтримки сімей на
2021-2023 роки

02.02.2021 р.
№89

Управління
молоді та спорту

1836,4

1117,7

1117,7

12.

Програма
забезпечення
житлом дітей-сиріт,
дітей, позбавлених
батьківського
піклування, та осіб
з їх числа на 20192021 роки
Міська програма
соціальноправового захисту
дітей,
профілактики
правопорушень у

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

Управління з
питань захисту
прав дітей

898 742,0

-

-

14.02.2020 р.
№ 107,
зміни:
від25.03.2021 р.
№181

Управління з
питань захисту
прав дітей

241,5

22,0

22,0

13.

7
підтримки розвитку
пластового (скаутського)
руху
Проведено процедуру
закупівлі 110 путівок на
липень-серпень 2021 року
до ТОВ "Курортне
об’єднання "Перлина
Чорномор’я"
(смт Сергіївка Білгород –
Дністровського району
Одеської області)
Вжито заходи щодо
формування
відповідального
батьківства, організації
змістовного дозвілля,
вдосконалення механізму
запобігання та протидії
насильству та протидії
торгівлі людьми
-

Проведено 40 спільних
профілактичних рейдів з
метою виявлення дітей, які
перебувають у складних
життєвих обставинах, та
дітей, які залишились без

5
1

2
дитячому
середовищі та
популяризації
сімейних форм
виховання на 20202022 роки

3

4

5

6

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

Кропивницький
міський центр
соціальних
служб

141,75

101,13

101,13

15.

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

02.02.2021 р.
№ 87

Управління
молоді та спорту

4126,9

1234,3

1234,3

16.

Програма
соціального
захисту та

17.01.2017 р.
№ 760,
зміни: від

Департамент
соціальної
політики

31 113,02

14 925,63

14 925,63

7
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
Проведено заходи у рамках
програми (заняття,
семінари, тренінги,
благодійні акції, спортивнорозважальні 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, встановлення
спортивно-ігрового
майданчика у рамках
проєкту громадського
бюджету тощо
Здійснювалися заходи щодо
надання одноразової
адресної допомоги

6
1

2
соціальної
підтримки окремих
категорій
населення міста на
2017-2022 роки

3
02.02.2021 р.
№ 86
08.07.2021 р.
№ 586

4

5

6

17.

Програма
оптимізації
системи
теплопостачання у
місті
Кропивницькому на
2021 рік

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

Головне
управління
житловокомунального
господарства

550,00

-

-

18.

Програма
відшкодування
частини суми (тіла)
кредитів, залучених
ОСББ, ЖБК міста
Кропивницького на

07.05.2019 р.
№ 2496

Головне
управління
житловокомунального
господарства

250,0

-

-

7
689 громадянам, грошової
допомоги майже
2,4 тис. осіб, забезпечення
соціальними послугами за
місцем проживання
громадян Терцентрами
Подільського та
Фортечного районів міста;
надання реабілітаційних
послуг дітям з інвалідністю
тощо
Спільною комісією з
надання дозволу або
відмови фізичним особам,
які подали заяву на участь в
Програмі та відповідно до
отримання грошової
компенсації витрат на
встановлення СІО
погоджено 32 заяви
мешканців на участь у
Програмі. Фінансування
буде відбуватись після
фактичного встановлення
систем індивідуального
опалення.
Рішенням міської ради від
25.03.2021 р. № 185
"Про внесення змін та
доповнення
до рішення Кропивницької
міської ради від

7
1

2
впровадження
енергоефективних
заходів у
багатоквартирних
житлових будинках
на 2019-2022 роки

3

4

5

6

19.

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

17.01.2017 р.
№ 759,
зміни: від
02.02.2021 р.
№ 85

Департамент
соціальної
політики

1921,43

4868,15

4868,15

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

Головне
управління
житловокомунального
господарства

392 870,442

119 416,211

119 416,211

7
02.02.2021 р. № 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
Забезпечено надання
грошової допомоги
253 учасникам ООС,
62 членам сімей загиблих,
47 дітям, вручено
подарункові сертифікати,
забезпечено безкоштовним
харчуванням дітей загиблих
учасників АТО та ООС,
надано медичну допомогу,
забезпечено продуктами
харчування та лікарським
засобами надано
246 соціальних послуг тощо
Забезпечено виконання
заходів програми:
фінансова підтримка
комунальних підприємств –
42,5 %;
експлуатація та тех.обслуговування житлового
фонду - 13,9 %;
забезпечення надійної та
безперебійної експлуатації

8
1

2

3

4

5

6

21.

Програма розвитку
міського
пасажирського
транспорту та
зв’язку у м.
Кропивницькому на
2021–2023 роки

02.02.2021 р.
№ 102

Управління
транспорту та
зв’язку

131867,0

80 910,5

80 910,5

22.

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

31.01.2019 р.
№ 2277

Департамент з
питань
економічного
розвитку

60,0

10,5

10,5

31.01.2019 р.
№ 2276,

Управління
капітального

90 352,3

34 698,1

34 698,1

23.

7
ліфтів - 6,2 %;
благоустрій міста - 3,6 %;
забезпечення діяльності
теплового господарства
міста - 50 %;
утримання та розвиток
автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури 7,9 %;
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"
Проведено урочистості з
нагоди професійних свят
"Дня побуту" та "Дня
торгівлі"

Відповідно до укладених
договорів підрядними

9
1

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

3
зміни: від
02.02.2021 р.
№103,
20.05.2021 р.
№ 389

4
будівництва

5

6

24.

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

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

120,0

30,6

30,6

25.

Програма
природоохоронних
заходів місцевого
значення на 2021–
2023 роки

02.02.2021 р.
№101

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

1281,2

1004,6

1004,6

7
організаціями проводилися
роботи з будівництва
реконструкції та
капітального ремонту
об’єктів комунального
господарства та соціальнокультурного призначення
міста.
Завершено роботи з
реставрації терапевтичного
відділення №1 стаціонару
№1 КНП "Центральна
міська лікарня", з
будівництва госппобутової
каналізації по вулицях Лесі
Українки, Дарвіна,
Степняка Кравчинського, з
капітального ремонту вул.
Ковпака та внутрішньо
квартального проїзду від
вул. Пашутінської до
буд. 38 по вул. Архітектора
Паученка
Забезпечено виконання
виготовлення проєктів
землеустрою право оренди
яких набувається на
аукціоні.
Вжито комплекс заходів зі
створення та використання
зелених насаджень,
видаленню аварійних дерев
на територіях ЗОШ та ДНЗ,

10
1

2

3

4
природного
середовища

5

6

26.

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

07.05.2019 р.
№2499

Головне
управління
житловокомунального
господарства

-

-

-

27.

Програма
управління
комунальним
майном на 2020-

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

Управління
комунальної
власності

-

-

-

7
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
амброзї полинолистої
механічним методом
шляхом викошування на
закріплених територіях.
Станом на 01.07.2021 року
по місту здійснено
ліквідацію амброзії
полинолистої на загальній
площі 3 га.
Укладено та продовжено
термін дії 56 договорів
оренди нерухомого майна,
зареєстровано 7 об’єктів
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1

2
2022 роки

3
№ 195

4

5

6

28.

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

31.01.2019 р.
№ 2280,
зміни: від
25.03.2021 р.
№ 177

Департамент
надання
адміністративних послуг

1 120,9

71,2

71,2

29.

Програма
висвітлення
діяльності Міської
ради міста
Кропивницького та
її виконавчого

14.02.2020 р.
№ 3113

відділ по роботі
із засобами
масової
інформації

2481,0

1065,7

1065,7

7
нерухомого майна,
підготовлено 45 аукціонів,
забезпечено надходження
до міського бюджету у сумі
1,5 млн грн тощо
Придбано:
штампи та печатки для
реєстраторів та
адміністраторів
департаменту відповідно до
рішення міської ради від
02.02.2021 р. № 52
придбано фотографічне
обладнання для
впровадження
адміністративних послуг з
видачі та заміни водійських
посвідчень та свідоцтва про
першу реєстрацію
транспортних засобів через
регіональний сервісний
центр ГСЦ МВС в
Кіровоградській області.
Вжито заходи щодо
облаштування серверної
кімнати та проведено
сервісне обслуговування
комп’ютерної та офісної
техніки
Забезпечено виконання
заходів програми з
висвітлення діяльності
міської ради.
Профінансовано заходи
програми на 43,0 % від
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1

30.

31.

32.

2
комітету на 20202022 роки
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

Програма
фінансового
забезпечення
нагородження
відзнаками міської
ради та
виконавчого
комітету міста
Кропивницького на

3

4

5

6

7
передбачених коштів

02.02.2021 р.
№ 94

Управління
апарату міської
ради

124,3

42,8

42,8

14.02.2020 р.
№ 3118

Управління
персоналу

100 415

30 252

30 252

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

Управління
персоналу

264,9

208,7

208,7

Забезпечено створення
умов діяльності депутатів
міської ради
Профінансовано заходи
програми на 34,4 % від
передбачених коштів
Здійснюється системне
підвищення фахового рівня
працівників міської ради.
Організовано та проведено
9 навчань, за результатами
яких підвищили
кваліфікацію 65 посадових
осіб за рахунок коштів
міського бюджету,
передбачених заходами по
Програмі з розвитку і
управління персоналом в
Міській раді міста
Кропивницького на
2020-2022 роки.
Забезпечено фінансування
для нагородження
відзнаками міської ради та
виконавчого комітету на
78,8 % від передбачених
коштів
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33.

34.

35.

36.

2
2019-2021роки
Комплексна
програма
діяльності міської
дружини міста
Кропивницького на
2019-2021 роки
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

Програма
запобігання
надзвичайним
ситуаціям та
ліквідації їх

3

4

5

6

7

31.01.2019 р.
№ 2281

Міська дружина
міста
Кропивницького

1900,0

920,8

920,8

Профінансовано 48,5 % від
запланованих коштів на
утримання міської дружини
міста Кропивницького

31.01.2019 р.
№ 2279

Сектор
мобілізаційної
роботи та
територіальної
оборони

393,5

208,2

208,2

Профінансовано заходи
програми на 52,9 % від
запланованих коштів на їх
реалізації

02.02.2021 р.
№ 93,
зміни: від
25.03. 2021
№ 196,
08.07. 2021 р.
№ 560

Управління з
питань
запобігання
корупції

4221,7

3390,1

3390,1

31.01.2019 р.
№ 2275,
зміни: від
08.07.2021 р.
№565

Відділ з питань
НС та ЦЗН

847

-

-

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
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37.

2
наслідків на 20192021 роки
Програма розвитку
місцевого
електронного
урядування на
2019-2021 роки

3

4

5

6

7

31.01.2019 р.
№ 2285,
зміни: від
20.05.2021 р.
№ 385

Управління
інформаційних
технологій

2984,2

171,5

171,5

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

62,6

62,6

39.

Програма
створення та
розвитку

29.01.2014 р.
№2774,
зміни: від

Управління
містобудування
та архітектури

1451,5

149,25

149,25

Виконавчі органи
забезпечено доступом до
мережі Інтернет, завершено
процедуру закупівлі
системи електронного
документообігу,
розроблено та впроваджено
ПЗ "Реєстр обліку дітей
дошкільного віку", послуги
по супроводу програми та
бази даних "Медична
статистика" тощо
Переможцям
конкурсу
програм (проєктів, заходів)
інститутів громадянського
суспільства
"Дієві
ініціативи" на 2021 рік
виділено частину коштів
для реалізації проєктів, а
також на проведення інших
заходів у рамках програми
(пошиття
та
заміна
Державних
Прапорів
України,
кримськотатарського
прапору,
червоно-чорного прапору),
придбання
флагштоків,
придбання
квітів
для
покладання до державних
свят
Виконані роботи з
доповнення топографічної
зйомки М 1:500, а саме
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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

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

-

-

-

7
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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1

2
червоних ліній
магістральних
вулиць міста
Кіровограда та
планування
транспортних
вузлів з розв`язкою
руху в двох рівнях,
визначення
архітектурнопланувальних
рішень)" (зі
змінами)

3

4

5

________________

6

7

