ІНФОРМАЦІЯ
ПРО СТАН ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО І
СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО НА 2021 РІК
ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ НА 2022 І 2023 РОКИ
за січень-червень 2021 року
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.
Реалізація Програми здійснюється через 40 міських галузевих програм.
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
(в тому числі і державних), які мають проблеми та потребують вирішення на
державному рівні.
Підприємствами міста вживаються заходи щодо збільшення виробництва
та реалізації продукції, отримання кваліфікованих кадрів, розширення
економічних зв'язків, зокрема:
отримано
спеціальний
дозвіл
на
користування
надрами
ТОВ "Кіровоградський завод будівельних матеріалів № 1" з метою
забезпечення сировиною;
введено в дію мобільний завод з виробництва асфальтобетону за
італійськими технологіями потужністю 160 т за год., компанія "Ростдорстрой".
На заводі встановлена спеціальна система фільтрації, яка дозволить знизити
кількість викидів у повітря, до 98,0 %;
завершено будівництво виробничого комплексу з виробництва пінопласту
(вул. Мурманська, 6), компанія "Євробуд", орієнтовно буде створено 120 нових
робочих місць;
проводиться робота з розширення потужностей з виробництва
сільгосптехніки АТ "Ельворті";
обрано переможцем Національного бізнес-рейтингу "Лідер галузі"
ТОВ "Кіровоградхліб 2014";
досягнуто домовленостей між ТДВ "Завод дозуючих автоматів" та
представниками заводу виробника BKRC "Endüstriyel Enerji" з Республіки
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Туреччина, які у січні п.р. відвідали підприємство, щодо спільного виробництва
котельної продукції з розширенням лінійки опалювального обладнання,
використовуючи інноваційні підходи турецьких підприємств;
підписано договір про співробітництво та партнерство між Економікотехнологічним інститутом імені Роберта Ельворті та ПАТ НВП "Радій", який
дасть можливість студентам інституту закріплювати теоретичні знання набуті в
процесі навчання, розвивати професійні вміння, застосовувати їх у практичній
діяльності на провідних підприємствах.
Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань:
збільшення
обсягу
реалізованої
промислової продукції, який за січеньчервень 2021 року склав:
всього - 9,2 млрд грн (програмне
завдання – 18,8 млрд грн);
у розрахунку на одну особу 39,5 тис. грн (програмне завдання –
80,7 тис. грн);
забезпечення експорту продуктів
рослинного
походження
–
95,1 млн дол. США (40,5 % загального
обсягу експорту товарів); машин, обладнання та механізмів – 40,8 млн дол.
США (17,4 %); жирів та олії тваринного або рослинного походження –
56,5 млн дол. США (24,1 %).
1.2. Енергозбереження та енергоефективність
Для забезпечення виконання програмних завдань вживалися заходи,
спрямовані на підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження.
У січні-червні 2021 року здійснювалася реалізація програмних та інших
документів.
Програмою відшкодування частини суми (тіла) кредитів, залучених ОСББ,
ЖБК міста Кропивницького на впровадження енергоефективних заходів у
багатоквартирних житлових будинках на 2019-2022 роки у 2021 році на
відшкодування частини кредитних коштів залучених ОСББ, ЖБК на
впровадження
заходів
з
енергозбереження
та
енергомодернізації
багатоквартирних будинків передбачено кошти міського бюджету у сумі
1 млн грн.
Проводилася робота щодо впровадження ЕСКО-механізму в будівлях
бюджетних установ міста. Інформація про стан укладання таких договорів
розміщується на офіційному сайті міської ради у розділі "Енергоефективність.
Енергозбереження"
(ЕСКО-механізм)
за
посиланням:
http://krrada.gov.ua/site/uploads/files/Ekonomika/stan-uklad-energ-dogovoriv_20-122019.pdf.
Відповідно до звітів, згенерованих програмним продуктом "Енергоплан",
споживання енергетичних ресурсів будівлями закладів та установ бюджетної
сфери міста Кропивницького, зекономлено 58% теплової енергії.
Промисловими підприємствами м. Кропивницький протягом звітного
періоду проведено низку заходів у напрямку енергоефективності та
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енергозбереження, а саме:
ТДВ "Кіровоградський завод дозуючих автоматів" розпочато масове
виробництво мобільного енергозберігаючого накопичувального обладнання та
освоєно випуск опалювальних систем для курятників та свинарників
Полтавщини і Херсонщини (спільно з Данією);
ДП "Кіровоградський облавтодор" продовжується впровадження
спеціальних енергозберігаючих добавок для проведення ремонтних робіт
асфальтобетонного покриття.
У місті Кропивницькому протягом 2018-2019 років було укладено
36 енергосервісних договорів на загальну суму 123,5 млн грн, з них 20 знаходяться у стані впровадження на суму 109,7 млн грн.
За перше півріччя 2021 року 36 будівлями соцсфери, де впроваджується
або впроваджено механізм енергосервісу, зекономлено майже 3 тис. Гкал на
суму майже 6 млн грн (у 2020 році - майже 5 тис. Гкал, на суму майже
10 млн грн), з них за завершеними за попередні роки 14 договорами (будівлі
освіти) - 1,9 тис. Гкал на суму 4,1 млн грн (у 2020 році - 2,97 тис. Гкал на
суму5,3 млн грн).
За умовами енергосервісу, біля 90% зекономлених коштів направляється
інвестору на погашення ціни договору. Тож, бюджет міста отримує повну
економію вже після завершення ЕСКО-договору.
Виготовлена проєктно-коштрисна документація на капітальний ремонт
приміщень закладів освіти (заміни віконних блоків на металопластикові
енергозберігаючі, які будуть встановлені до 15 вересня 2021 року).
Проведено капітальні ремонти будівель закладів охорони здоров'я з
урахуванням енергомодернізації, замінено 14 вікон на енергозберігаючі та
271 світильник - на енергоефективний.
Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань:
продовжується виконання укладених 36 енергосервісних договорів на
загальну суму 123,5 млн грн, з них: 34 - по об’єктах освіти на суму
101,7 млн грн та 2 - по об’єктах охорони здоров’я на суму 21,8 млн грн;
забезпечено економію ресурсів об'єктами соцсфери порівняно з січнемчервнем 2020 року електричної енергії на 6,3%; холодної води – на 11%; газу –
на 6% та теплової енергії – на 58%;
залучено 4,7 млн грн (0,8 млн грн - кредитні кошти НЕФКО та
3,9 млн грн - кошти бюджету міської територіальної громади) на 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, 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".
1.3. Інвестиційна діяльність
Вжито ряд організаційних заходів інвестиційного спрямування.
Розроблено та затверджено Програму формування позитивного
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міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2021-2023 роки
(рішення міської ради від 02.02.2021 р. № 98 із змінами).
Кропивницький є учасником першої хвилі Програми покращення Індексу
конкурентоспроможності міст (далі ПІКМ), що виконується визначеним
підрядником ГО "Електронна Республіка" за підтримки Програми USAID
"Конкурентоспроможна економіка України".
У січні-червні 2021 року:
1) відповідно до розподілу субвенції з обласного бюджету місцевим
бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і
утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення,
вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок субвенції
з
державного
бюджету,
затвердженого
розпорядженням
голови
облдержадміністрації від 25.02.2021 № 169-р "Про внесення змін до деяких
видів обласного бюджету", у 2021 році передбачено видатки на фінансування
проєктів:
"Поточний ремонт дороги по вул. Вокзальній, м. Кропивницький"
у сумі 50,0 млн грн;
"Капітальний ремонт вул. Василя Нікітіна" з обсягом фінансування
10,0 млн грн;
2) розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.05.2021 № 468-р
затверджено перелік об’єктів і заходів, які фінансуються у 2021 році за рахунок
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, серед яких
2 проєкти для реалізації на території міста на загальну суму 6,0 млн грн.
(придбання обладнання в пологовий будинок – 0,6 млн грн; придбання
кисневого генератора для центральної міської лікарні – 5,4 млн грн);
3) відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України
від
30.06.2021 № 696-р Кропивницькій міській територіальній громаді у 2021 році
передбачено 4,4 млн грн на створення мережі спеціалізованих служб
підтримки, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за
ознакою статті;
4) розпорядженням голови облдержадміністрації від 24.06.2021 № 478-р
затверджено розподіл обсягу субвенції "Нова українська школа" на 2021 рік.
Кропивницькій
міській
територіальній
громаді
передбачено
6,0 млн грн (з них на закупівлю засобів навчання та обладнання для навчальних
кабінетів початкової школи – 4,2 млн грн, закупівлю комп’ютерного та
медійного обладнання – 0,5 млн грн, підвищення кваліфікації педагогічних
працівників – 1,4 млн грн);
5) продовжується співробітництво з Асоціацією публічно-приватного
партнерства "C.R.E.A.M Europe PPP Alliance" в Україні в рамках меморандуму
про співпрацю щодо залучення інвестицій з країн та установ Європейського
Союзу на реалізацію пріоритетних інвестиційних та інфраструктурних проєктів
міста, в тому числі на будівництво критого аквапарку.
На даний час вживаються заходи щодо організації візиту керівництва
вищезазначеної асоціації, а також представників потенційного інвестора з
технічних питань для огляду можливого місця будівництва аквапарку,
визначення подальших спільних дій;
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6) 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 економіки, інвестиційні та комерційні пропозиції підприємств, установ
і організацій міста, анкети вільних земельних ділянок та виробничих
приміщень, які можна запропонувати інвесторам;
7) розроблено презентацію про інвестиційний потенціал Кропивницького
та пріоритетні інвестиційні проєкти, в реалізації яких зацікавлена громада
міста.
Зазначена інформація на постійній основі поширюється через закордонні
та вітчизняні дипломатичні установи, міжнародні бізнес – організації, торгові
палити;
8)
забезпечено
наповнення
інвестиційного
веб-сайту
міста
(http://www.kropinvest.gov.ua), який наочно демонструє ключові переваги
Кропивницького, розкриває та просуває його інвестиційні можливості,
комерційні пропозиції підприємств, установ та організацій міста;
9) Кропивницьку міську раду включено до переліку реципієнтів Проєкту
енергетичної безпеки та підписано меморандуми про співпрацю та договори
про конфіденційність між компанією Tetra Tech ES, Inc. (Tetra Tech), яка є
виконавцем даного проєкту, міською радою і КП "Теплоенергетик", що є
передумовою для започаткування технічної допомоги. Для їх реалізації
сторонами:
узгоджено плани дій з виконання заходів в рамках надання технічної
допомоги, погоджені з USAID;
проведено 3 робочі зустрічі та 2 навчальні тренінги;
розпочато роботу з проведення спільно з фахівцями Київського
міжнародного інституту соціології статистичного репрезентативного
опитування споживачів тепла міста з метою подальшої розробки проєкту
комунікаційної стратегії;
завершено конкурс на закупівлю послуг з розробки схеми
теплопостачання, на даний час визначається переможець конкурсу;
10) у рамках реалізації першої хвилі Програми покращення Індексу
конкурентоспроможності міст (далі -ПІКМ) за підтримки Програми USAID
USAID "Конкурентоспроможна економіка України" проведено ряд
онлайн-зустрічей, під час яких обраним підрядником ГО "Електронна
Республіка":
проведено знайомство між учасниками ПІКМ, презентовано первинний
план спільної діяльності, сформовано формат співпраці;
представлено основні компоненти індексу, визначені на основі анкет для
участі у ПКІМ;
призначено відповідальних осіб міської ради за кожним із компонентів;
обговорено питання створення міжміської робочої групи, як постійного
дорадчого органу для покращення бізнес клімату на період підготовки ПІКМ, у
складі представників міст, які отримали найкращі показники за компонентами;
11) продовжується співпраця з Німецьким товариством міжнародного
співробітництва (GIZ) в рамках реалізації проєкту "Застосування та
імплементація Угоди про асоціацію між ЄС та Україною у сфері
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торгівлі/EU4Business: Конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП".
Проєкт "Розробка безкоштовної онлайн-платформи "Кропивницький
онлайн, що фінансується ЄС та урядом, в рамках якого спільно з
Кіровоградською регіональною торгово-промисловою палатою буде створено
онлайн-платформу "Діловий Кропивницький онлайн (BusinessKrop-online)",
ініційований міською радою, відібраний GIZ для реалізації у 2021 році.
04 червня 2021 року підписано договір про місцеву фінансову допомогу з
співфінансуванням ЄС між Німецьким товариством міжнародного
співробітництва та Кіровоградською регіональною торгово-промисловою
палатою, яка є партнером міської ради у реалізації даного проєкту.
Сума міжнародної фінансової допомоги складе 756,9 тис. грн і буде
спрямована на розробку безкоштовної онлайн-платформи "Діловий
Кропивницький онлайн (BusinessKrop-online), яка міститиме повну актуальну
інформацію про діючі підприємства, установи та організації в розрізі галузей
економіки/сфер діяльності з відміткою на інтерактивній карті та можливістю
оформлення онлайн замовлення/доставки товару/послуги, написання відгуків,
рекомендацій тощо.
На платформі також будуть розміщені банери з посиланням на офіційні
інтернет-ресурси, що містять інформацію про наявні механізми допомоги
конкретних законів і положень, пов’язаних із COVID-19 тощо, інфраструктури
підтримки підприємництва.
На даний час Кіровоградською регіональною торгово-промисловою
палатою проведено тендер на закупівлю послуги з розробки вебсайту та
здійснюються заходи щодо підписання договору з учасником-переможцем;
12) забезпечено надання інформаційно-консультативної і методичної
допомоги виконавчим органам міської ради підприємствам, установам,
організаціям міста щодо форми та змісту інвестиційних проєктів і проєктних
заявок, залучення та використання коштів міжнародної технічної допомоги і
міжнародних фінансових організацій;
13) здійснено організаційні заходи щодо підвищення професійної
компетенції співробітників міської ради, які взяли участь у низці
інформаційно-роз’яснювальних заходів в режимі онлайн з питань розвитку
міжнародного співробітництва, виставкової та зовнішньоекономічної
діяльності, посилення інвестиційної спроможності міста, проєктного
менеджменту тощо.
Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань:
передбачено майже 90,0 млн грн. з державного бюджету на реалізацію
пріоритетних проєктів соціально-економічного розвитку;
проведено 3 онлайн-зустрічі з представниками дипломатичних установ
України за кордоном та іноземних країн, акредитованих в Україні;
розпочато перемовини щодо підписання договору про встановлення
побратимських відносин між м. Кропивницьким та м. Чорум (Турецька
Республіка);
забезпечено проведення в місті урочистостей з нагоди відзначення Дня
Європи в Україні;
вжито заходи, спрямовані на популяризацію міста в Україні та за кордоном
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шляхом поширення інформації про його інвестиційний потенціал;
забезпечено реалізацію 1 проєкту із залученням кредитних коштів
міжнародних фінансових організацій та 3 проєктів міжнародної технічної
допомоги;
підвищено кваліфікацію фахівців
міської
ради
відповідно
до
функціональних повноважень;
збільшено
обсяг
зовнішньоторговельного обороту товарів міста у
січні-червні 2021 року на 1,5%
порівняно з відповідним періодом 2020
року, який склав 330,4 млн дол. США, у
тому числі:
експорт - 234,6 млн дол. США;
імпорт – 95,8 млн дол. США.
1.4. Формування конкурентного середовища
Проводиться 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.
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
Реалізація державної регуляторної політики виконавчими органами міської
ради у січні-червні 2021 року здійснювалася відповідно до Закону України
"Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
(далі – Закон).
Відповідно до Плану діяльності Виконавчого комітету міської ради з
підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік, який затверджений
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рішенням Виконавчого комітету від 15.12.2020 № 632 підготовлено,
оприлюднено та прийнято два регуляторні акти - рішень Виконавчого комітету
міської ради, а саме:
"Про встановлення тарифу за одну поїздку пасажира у міському
електричному транспорті м. Кропивницького" (від 09.03.2021 № 133);
"Про встановлення граничної вартості разового проїзду одного пасажира
на
міських
автобусних
маршрутах
загального
користування
м. Кропивницького" (від 09.03.2021 № 134).
Прийняті регуляторні акти оприлюднено у газеті територіальної громади
міста Кропивницького "Вечірня газета" та на офіційному сайті міської ради в
мережі Інтернет у встановлений Законом термін.
Розпочато регуляторну процедуру по проєкту регуляторного акта –
рішення міської ради "Про затвердження Порядку транспортування та доставки
померлих у морги лікарень, а також трупів з місць пригод та одиноких
громадян у морг комунального закладу "Кіровоградське обласне бюро судовомедичної експертизи у місті Кропивницькому". Розробник проєкту – Головне
управління житлово-комунального господарства.
Графік здійснення заходів з відстеження результативності дії регуляторних
актів на 2021 рік затверджений міським головою і розміщений на офіційному
вебсайті міської ради.
Обговорення проєктів нормативно-правових актів відбувається на
засіданнях Координаційної ради з питань розвитку підприємництва, до складу
якої включені представники підприємницьких структур, громадських
організацій підприємців.
Забезпечено проведення 3-х засідань ради, на 2-х з яких обговорено
проєкти 4 регуляторних актів.
У звітному періоді 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:
1) розроблено та затверджено Програму розвитку малого і середнього
підприємництва у м. Кропивницькому на 2021-2023 роки (рішення міської ради
від 02.02.2021 № 97);
2) проведено 3 засідання Координаційної ради з питань розвитку
підприємництва, під час яких:
розглянуто
питання
щодо
підтримки
інвестиційних
проєктів
ТОВ "Оріджин Агро" та ФОП Плохова О.О. на умовах співфінансування з
Регіональним фондом підтримки підприємництва у Кіровоградській області,
відповідні матеріали направлено до облдержадміністрації
обговорено проєкти 4 регуляторних актів;
3) направлено відповідне звернення Міністерству цифрової трансформації
України щодо відкриття у 2021 році центру підтримки підприємництва разом з
консалтинговими зонами "Дія. Бізнес", яке наразі знаходиться на розгляді у
керівництва;
4) забезпечено
інформаційно-консультаційну
підтримку
суб'єктів
господарювання щодо можливості їх участі в місцевих та державних програмах
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підтримки, а також проєктах міжнародної технічної допомоги, програмах
міжнародних фінансових організацій, у т. ч. через офіційні інтернет-ресурси;
5) за результатами дослідження "Індекс конкурентоспроможності міст
України (ІКМ) 2021", яке провела Програма USAID "Конкурентоспроможна
економіка України" (КЕУ) спільно з компанією Інфо Сапієнс, Інститутом
економічних досліджень та політичних консультацій місто Кропивницький
покращило результати ІКМ серед 24 обласних центрів порівняно з
результатами 2019/2020 років та потрапив у ТОП-10 міст України.
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;
вжито заходи щодо залучення
коштів обласного бюджету на
реалізацію 2-х інвестиційних проєктів
на умовах співфінансування з Регіональним фондом підтримки підприємництва
у Кіровоградській області;
залучено 111 місцевих суб'єктів господарювання до участі у державній
програмі "Доступні кредити "5-7-9";
реалізовано промислової продукції у січні-червні 2021 року на суму
9,2 млрд грн або на 13,4% більше ніж у січні-червні 2020 року.
1.6. Туризм
У січні-червні 2021 року 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,
заплановано реалізацію заходів у 2021 році за кошти міського бюджету на суму
300 тис. грн, зокрема на:
розробку, виготовлення якісної інформаційно-презентаційної та сувенірної
продукції з інформацією про туристичний потенціал міста Кропивницького;
забезпечення участі міста у міжнародних, національних та регіональних
спеціалізованих туристичних виставках та форумах;
проведення рекламних кампаній, прес та інфотурів, налагодження
співпраці з всеукраїнськими та міжнародними організаціями;
організацію та проведення туристичного форуму.
За звітний період 2021 року здійснено 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

10

можливістю замовити екскурсію за допомогою онлайн форми;
проводиться 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;
завершено перший етап ремонту приміщення туристично-інформаційного
центру (проведено зовнішні ремонтні роботи приміщення), відкриття якого
планується в кінці 2021року;
підготовлено та подано проєкти у сфері туризму до Українського
культурного фонду.
Кількісні та якісні показники реалізації програмних завдань:
забезпечено планові надходження
туристичного збору до бюджету
міста;
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 першого півріччя 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). У липні 2021 року відбулося засідання
робочої групи, на яке було запрошено 20 суб’єктів господарської діяльності з
різних питань;
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обстежено 12 підприємств з питань оплати праці та легалізації зайнятості
населення, у трьох з яких виявлено порушення трудового законодавства;
відвідано 83 суб’єкти господарювання з інформаційно-роз’яснювальною
роботою та надання консультацій;
профорієнтаційними послугами охоплено 1190 осіб з числа учнівської
молоді;
83 особи направлено на професійне навчання та перенавчанням;
до громадських робіт залучено 5 безробітних, та фактично профінансовано
за виконані роботи 8,8 тис. грн;
одноразово виплачено 1 особі допомогу по безробіттю для організації
підприємницької діяльності;
проведено 29 семінарів для 544 осіб із числа зареєстрованих безробітних,
1 семінар – для вивільнених працівників, 8 – для 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;
продовжує 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, надано графіки погашення заборгованості у
відповідності до реальних фінансово-економічних умов.
Протягом січня-червня 2021 року проведено 7 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 46 керівників 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.
Здійснюється щотижневий моніторинг стану погашення заборгованості із
заробітної плати у підприємствах громади.
Упродовж першого півріччя 2021 року в рахунок примусового стягнення
штрафів з роботодавців, винних в порушенні трудового законодавства та не
бажаючих добровільно сплачувати штрафи за використання неоформленої
найманої праці, надійшло 50 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)
становила 3,5 млн грн (35,2% загальної
суми боргу області).
За
даними
Кіровоградського
міськрайонного центру зайнятості:
на
обліку
перебувало
5404 безробітних громадян з міста
Кропивницького та Кропивницького району (станом на 01 липня 2020 року -
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4829 осіб);
статус безробітного мали 1932 особи, у тому числі 569 осіб - молодь віком
до 35 років (станом на 01.07.2020 - 1244 особи);
охоплено професійним навчанням та перенавчанням 135 осіб, що складає
6,9 % від громадян, що мали статус безробітних (станом на 01 липня
2020 року - 469 осіб);
виплачено допомоги по безробіттю - 5,6 млн грн (станом на 01 липня
2020 року - 4,0 млн грн);
надійшла інформація від 595 роботодавців про 2128 вакансій. Станом на
01 липня 2021 року у місті Кропивницькому та Кропивницькому районі
налічується 675 актуальних вакансій (станом на 01 липня 2020 року 745 вакансій);
працевлаштовано 941 особа, із числа безробітних (станом на 01 липня
2020 року - 833 особи), у т.ч.: 54 особи з інвалідністю; 216 осіб, що потребують
соціального захисту (станом на 01 липня 2020 року - 120 осіб).
На нові робочі місця працевлаштовано 628 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 14,9 млн грн, або 48%
від передбачених коштів (31,1 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 7 засідань комісії з розгляду питань щодо надання одноразової
адресної грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького, на якому
розглянуто 1133 заяви громадян (погоджено надати допомогу 992 громадянам,
відмовлено в наданні допомоги 88 громадянам, направлено на доопрацювання
53 звернення громадян).
Комплексною програмою підтримки учасників антитерористичної операції
в східних областях України та членів їх сімей на 2017-2022 роки (із змінами) на
2021 рік передбачені заходи:
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.
Проведено відповідну роботу щодо виявлення та вирішення проблемних
питань сімей загиблих учасників АТО, а саме: 1 сім'я - автономне опалення;
5 сімей – оздоровлення; 8 сімей - земельні ділянки; 1 сім`я - медичні послуги, в
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т. ч. послуги зубопротезування; 1 сім`я - юридичне консультування; 1 сім`я психологічна допомога; надано комплекс інформаційно - консультативних
послуг.
З початку 2021 року фахівцями:
Кропивницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді відвідано 46 сімей загиблих учасників АТО/ООС, яким надано
246 соціальних послуг;
із соціальної роботи відвідано 17 сімей/осіб демобілізованих учасників
АТО/ООС, в яких здійснено оцінку потреб та яким надано 173 соціальні
послуги.
У результаті вжитих заходів фахівцями із соціальної роботи: 1 особа
працевлаштована; 3 особи пройшли оздоровлення; 2 особам надавались
медичні послуги, у т.ч. стоматологічні послуги; 1 особа отримала земельну
ділянку (2 га); правова допомога надана 1 особі; 3 сім`ям надавалась допомога
речами першої необхідності (одяг, взуття).
Під соціальним супроводом Центру перебуває 1 сім`я загиблого учасника
АТО/ООС.
На базі обласного клінічного госпіталю для ветеранів війни проведено
роботу з учасниками АТО/ООС, яким надано 143 психологічні консультації;
29 психологічних консультацій членів родин учасників АТО; 10 членам родин
загиблих учасників АТО/ООС, надано 31 годину психологічних консультацій;
кількість групових психологічних занять (Zoom) - 109; інформаційних
консультацій - 278; 15 - логопедичні консультації.
Здійснено телефонне інформування про міські програми безкоштовної
допомоги для учасників АТО/ООС та членів їх родин: надається інформація
щодо медичної допомоги, безкоштовних медичних обстежень, психологічної
реабілітації, логопедичної допомоги, освітніх послуг та здійснюється
міжвідомча взаємодія.
У рамках обласної комплексної програми соціальної підтримки учасників
АТО/ООС, членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС,
постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців, які брали
участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході
України та увічнення пам'яті загиблих (померлих) ветеранів у Кіровоградській
області на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 19.02.2021
№56, з початку 2021 року профінансовано заходи на суму 4,9 млн грн, зокрема:
проведено виплату одноразової грошової допомоги 1 члену сім'ї загиблого
учасника АТО/ООС на суму 20 тис. грн;
скористалися послугою сімейного відпочинку 7 сімей, у т. ч. 4 дитини
віком до 3 років, на загальну суму 71,4 тис. грн (з обласного бюджету виділено
1,2 млн грн);
проведено виплату одноразової щорічної допомоги 40 дітям загиблих
(померлих) учасників АТО/ООС, смерть яких пов'язана з захворюванням,
пораненням, контузією, отриманих під час участі в АТО/ООС на суму
120 тис. грн.
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
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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.
Забезпечено підтримку соціально вразливих верств населення міста.
У січні-червні 2021 року відповідно до рішень Кропивницької міської ради та її
виконавчого комітету надано одноразову адресну грошову допомогу:
689 громадянам на загальну суму 1,6 млн грн, у т. ч. 96 мешканцям міста,
які не отримали кошти у 2020 році, за рахунок бюджетних призначень
2021 року на загальну суму 526,8 тис. грн;
16 Почесним громадянам міста на виплату довічних пансіонів на загальну
суму 96,0 тис. грн;
4 громадянам міста, яким виповнилося 100 років, на загальну суму
8,0 тис. грн;
105 учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни,
жертвам нацистських переслідувань на загальну суму 105 тис. грн;
18 особам, з нагоди Дня пам'яті жертв політичних репресій, на загальну
суму 18 тис. грн;
1389 особам, з них 225 вдовам (вдівцям) померлих ліквідаторів наслідків
аварії на ЧАЕС та 116 ліквідаторам І та ІІ категорії, на загальну суму
1,18 млн грн.
Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань:
надано грошову допомогу майже
2,4 тис. осіб на загальну суму понад
3,2 млн грн, у т. ч. одноразову адресну
грошову допомогу 689 громадянам на
загальну суму 1,6 млн грн;
профінансовано
програми
соціального захисту населення та
утримання соціальних закладів з
міського бюджету на суму 27,3 млн грн,
у т. ч. на реалізацію заходів міських
програм
соціального
захисту
та
соціальної підтримки окремих категорій населення міста – на суму
4,8 млн грн.
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
2021-2025 роки (рішення міської ради від 02.02.2021 № 92).
Протягом першого півріччя 2021 року здійснювалася реалізація заходів
галузевої Програми. На виконання заходів медико–соціального спрямування з
міського бюджету на 2021 рік передбачено кошти у сумі 63,1 млн грн,
фактично освоєно 36,1 млн грн.
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Продовжується робота щодо впровадження медичної реформи на
вторинному та третинному рівнях охорони здоров'я міста для забезпечення
надання якісної та вчасної медичної допомоги населенню.
Всі заклади охорони здоров'я міста Кропивницького реорганізовано у
комунальні некомерційні підприємства, уклали договори з Національною
службою здоров'я України та перейшли на новий механізм фінансування за
принципом "гроші ходять за пацієнтом".
Заклади охорони здоров'я реорганізовано у комунальні некомерційні
підприємства, комп’ютеризовано, інформатизовано та зареєстровано в
електронній системі охорони здоров'я eHealth.
У м. Кропивницькому виписано 62,2 тис. електронних рецептів по
програмі "Доступні ліки" та отримано 56,5 тис. лікарських засобів.
Закладами охорони здоров'я, що надають вторинну амбулаторну медичну
допомогу, придбано обладнання на загальну суму 2,8 млн грн за рахунок
коштів Національної служби здоров'я України.
Злагоджені дії міської влади, концентрація фінансових, матеріальних та
людських ресурсів дозволили, в складних економічних умовах через стрімке
поширення коронавірусної інфекції, у січні-червні 2021 року продовжувати
протидію даній інфекції. Для забезпечення надання медичної допомоги хворим
на COVID-19 або з підозрою КНП "Центральна міська лікарня" вжито заходи
щодо придбання необхідних засобів захисту, обладнання та медпрепаратів.
З початку 2021 року міською радою виділено кошти на:
капітальний ремонт вхідної групи з улаштуванням пандуса для осіб з
інвалідністю та маломобільних груп населення до будівлі № 3 КНП
"Поліклінічне об'єднання", вул. Металургів, 25-а (завершено роботи);
покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я
(21,5 млн грн);
лікування у КНП "Центральна міська лікарня" хворих на COVID-19
(проліковано 1291 хворий);
проведення щеплень серед населення міста (щеплено 31544 осіб);
протипожежні заходи (407,9 тис. грн);
реконструкцію приймального відділення КНП "Міська лікарня швидкої
медичної допомоги" (завершено роботи);
придбання медичного обладнання на загальну суму 40,7 млн грн (придбано
комп’ютерний томограф – 14,2 млн грн; кисневі концентратори та кріоциліндри
– 3,3 млн грн; лапароскопічний хірургічний комплекс та уретерореноскоп у
комплексі для КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги"– 6,0 млн грн;
медичне обладнання для надання КНП "Центральна міська лікарня" медичної
допомоги хворим на коронавірусну хворобу – 15,3 млн грн; апарати штучної
вентиляції для КНП "Дитяча міська лікарня"- 1,3 млн грн);
проведення капітальних ремонтів, реконструкцію, реставрацію закладів
охорони здоров'я на загальну суму майже 6,8 млн грн (2 об'єкти).
Укладено договори з проектними організаціями та проведено обстеження
будівель для розробки проектно - кошторисної документації:
амбулаторії загальної практики - сімейної медицини № 5 та № 6 КНП
"Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кропивницького",
вул. Руслана Слободянюка, 136 (освоєно 49,9 тис. грн);
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приміщень КНП "Центральна міська лікарня", вул. Салганні піски, 14;
приміщень
КНП
"Територіальне
стоматологічне
об'єднання",
вул. Шевченка, 36 (освоєно 31,3 тис. грн).
Укладено договір на коригування ПКД по об’єкту "Реконструкція
операційного блоку КЗ "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної
допомоги", вул. Короленка, 56".
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 проводиться системна
робота щодо забезпечення реалізації
заходів Програми:
розроблено
та
затверджено
Програму 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";
стабільно функціонують 40 закладів дошкільної освіти та 7 дошкільних
відділень при навчально-виховних об’єднаннях різних типів та форм власності,
5 закладів професійної (професійно-технічної) освіти, 5 закладів позашкільної
освіти та 20 центрів при закладах загальної середньої освіти. Позашкільною
освітою охоплено 12671 дитину, що складає 52% 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;
створено мобільний додаток "Освітній навігатор".
Для організації навчання учнів під час карантинних заходів заклади
загальної середньої освіти міста Кропивницького використовували асинхронне
та синхронне навчання.
Опрацьовано питання щодо проведення вакцинації працівників закладів
освіти для протидії коронавірусної хвороби COVID-19. Станом на 15 серпня
2021 року вакциновано 747 працівників закладів дошкільної освіти (37% від
загальної кількості) та 1694 працівники закладів загальної середньої освіти
(52%).
У січні-червні 2021 року:
ліквідовано ІІІ ступінь у 11 закладах (надано статус "гімназія"), об’єднано
4 заклади (створено НВО "Мрія", НВО "Науковий ліцей"), приведено у
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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 (63 заклади
освіти міста забезпечені пандусами, 43 - мають вільний доступ (немає східців
до приміщення) та всі заклади мають кнопку виклику);
відкрито 20 інклюзивних груп у 15 навчальних закладах ( ДНЗ № 1, 17, 23,
35, 42, 43, 48, 61, 67, 68, 70, 72, 73, НВО № 33 та НРЦ) для більш повного
задоволення потреб населення в отриманні дошкільної освіти дітьми з
особливими потребами у 2020/2021 навчальному році;
заплановано створити мережу старшої школи з чітким визначенням
профілізації кожного закладу.
Програмою розвитку освіти на 2021 рік передбачено заходи щодо
придбання шкільних меблів та комп’ютерної техніки; капітального ремонту
закладів освіти.
Триває
робота
освітніх
проєктів,
а
саме:
http://
www.cmsps.edukit.kr.ua/pidvischennya_kvalifikacii/interaktivnij_vernisazh_pedago
gichnih_znahidok/:
"Дистанційне навчання. Калейдоскоп цифрових інструментів для вчителя".
Проведено 20 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".
Проводиться робота щодо надання консультативної допомоги щодо
впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного,
інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх
технологій за такими напрямами:
координація діяльності вчителів історії щодо організації та проведення
II етапу Всеукраїнського конкурсу "Державні символи України";
координація діяльності педагогічних працівників щодо організації та
проведення інформаційно-просвітницького мережевого заходу - баркемпу
"16 днів проти насильства";
координація діяльності в закладах освіти щодо організації та проведення
Декади української писемності та мови;
до Року математичної освіти в Україні створено блог "ЇЇ величність
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Математика" https://rik-matematiku.blogspot.com/p/blog-page_76.html;
координація діяльності професійних спільнот педагогів різних фахів.
Всього проведено 18 онлайн засідань;
координація діяльності в закладах освіти щодо організації роботи в МАН;
координація діяльності щодо участі в пілотному проекті "Сертифікація
педагогічних працівників".
На здійснення заходів щодо протидії поширенню COVID-19 з міського
бюджету використано 427,5 тис. грн на придбання засобів індивідуального
захисту, антисептичних, дезінфікуючих та миючих засобів, та інших товарів.
У рамках програми "Спроможна школа для кращих результатів"
передбачено у 2021 році реалізація 4 проєктів на загальну суму 10,3 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";
"Капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22";
"Капітальний ремонт спортивного майданчика КЗ "НВО "Загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів ліцей № 19 – позашкільний центр міської ради".
Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань:
У закладах освіти поліпшено якість надання освітніх послуг та стан
матеріально-технічної бази навчальних закладів, а саме:
зекономлено 3 млн грн за рахунок провадження енергосервісу у
12 закладах освіти;
забезпечено обладнанням та предметами довгострокового використання;
збережено мережу закладів позашкільної освіти, якою охоплено 52% дітей
шкільного віку від їх загальної кількості, які проживають у місті
Кропивницькому;
у закладах загальної середньої освіти міста створено безпечне сучасне,
інформаційне наповнення, діджиталізованого середовища, що сприяє
підвищенню рівня надання якісних освітніх послуг;
триває робота щодо реалізації 7 освітніх проєктів, проведено 20 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
18 онлайн засідань;
виготовлена проєктно-кошторисна документація на капітальний ремонт
спортивного майданчика на території КЗ "Гімназія імені Олени Журливої" та
дитячого майданчика на території НРЦ на загальну суму 99 тис. грн;
в межах бюджетного призначення виконувалися будівельно-монтажні
роботи по 3 об’єктах дошкільних навчальних закладів та 5 об’єктах
загальноосвітніх закладів;
проектними
організаціями
розроблено
проектно-кошторисну
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документацію для організації та виконання будівельно-монтажних робіт у
2021 та послідуючих роках, а саме: 4 об’єктах дошкільних навчальних закладів
та 3 об’єктах загальноосвітніх закладів.
2.4. Підтримка дітей, сім’ї та молоді
У рамках виконання завдань Програми у місті Кропивницькому
вживаються 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).
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 перебуває 381 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, з них: 259 дітей знаходяться під опікою (піклуванням) громадян,
37 - у прийомних сім’ях, 37 - у дитячих будинках сімейного типу, 10 - у сім’ях
родичів, знайомих, 38 дітей - під державною опікою.
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 та 4 дитячих будинків сімейного типу, в яких
виховується по 38 дітей.
У січні-червні 2021 року:
проведено 30 профілактичних рейдів, 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 13,9 тис. соціальних послуг різного соціального спрямування
969 особам, у т. ч. членам малозабезпечених сімей, сімей учасників Операції
об’єднаних сил, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування,
прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, особам з особливими
потребами, особам, що мають проблеми із законом тощо;
надано понад 10 тис. соціальних послуг сім’ям, які знаходяться під
соціальним супроводом Кропивницького міського центру соціальних служб;
проведено 18 групових заходів, у т. ч. по 8 занять груп взаємопідтримки
для прийомних батьків та батьків-вихователів та "Арт-терапія" для прийомних
дітей та вихованців ДБСТ;
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
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лікаря.
Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань:
сімейними формами виховання охоплено 91% від загальної кількості дітей;
проведено 30 профілактичних рейдів та перевірено умови утримання та
виховання дітей у 80 сім'ях;
надано сім'ям та дітям майже 24 тис. соціальних послуг різного
соціального спрямування;
профінансовано з міського бюджету на реалізацію заходів 3 галузевих
програм кошти у сумі понад 1,1 млн грн.
2.5. Фізична культура і спорт
Вживаються заходи щодо виконання завдань Програми у частині
розвитку фізичної культури і спорту.
Розроблено і рішенням міської ради від 02.02.2021 № 87 затверджено
реалізацію заходів Програми розвитку фізичної культури і спорту в
м. Кропивницькому на 2021-2024 роки.
У рамках реалізації даної Програми забезпечено проведення навчальнотренувальної та спортивної діяльності в дитячо-юнацьких спортивних школах,
участь спортсменів міста у змаганнях різних рівнів, здійснення фізкультурноспортивної та оздоровчої роботи. Протягом першого півріччя 2021 року на
реалізацію цих заходів виділено та профінансовано з міського бюджету
964,4 тис. грн.
У місті забезпечено діяльність 6 дитячо-юнацьких спортивних шкіл,
2 спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву,
школи вищої спортивної майстерності, в яких займаються фізичною культурою
і спортом більше 4 тис. дітей. На утримання 4 комплексних дитячо-юнацьких
спортивних шкіл з початку 2021 року виділено кошти з міського бюджету у
сумі 15,3 млн грн.
У січні-червні 2021 року:
спортсмени м. Кропивницького брали участь у 77 змаганнях. Учні дитячоюнацьких спортивних шкіл 260 разів ставали переможцями та призерами
всеукраїнських і міжнародних змагань, спортсмени міста – 16 разів чемпіонами
України. Золоті нагороди Кубку України завоювали 5 атлетів;
у місті проведено 78 спортивних змагань, фізкультурно-оздоровчих і
спортивно-масових заходів за участі майже 6,5 тисяч жителів та гостей міста.
На даний час у м. Кропивницькому функціонують 556 спортивних
об’єктів: 11 футбольних полів, 2 стадіони, 72 спортивні зали, 95 приміщень для
занять фізкультурно-оздоровчою роботою, плавальний басейн, льодова
ковзанка, 367 спортивних майданчиків, із них за місцем проживання та в місцях
масового відпочинку громадян – 174, у т.ч. 17 – зі штучним покриттям.
У рамках Всеукраїнського Олімпійського дня у парку Перемоги проведено
масштабний спортивно-видовищний захід, який включав оздоровчий
легкоатлетичний пробіг, масову руханку від Національного олімпійського
комітету України під гаслом "Заряджайся спортом", змагання з баскетболу, міні
футболу, паркового волейболу, показові виступи з таеквондо, тайського боксу,
кікбоксингу, спортивні конкурси для дітей і дорослих. Загалом у спортивних
заходах взяли участь майже 600 осіб.
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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".
З початку 2021 року проведено 5 спортивно-масових заходів, до участі в
яких залучено майже 500 осіб.
У рамках реалізації проектів – переможців громадського бюджету на 20202021 роки, в ІІ-IV кварталах 2021 року планується облаштувати 4 спортивні
майданчики за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення.
На ці цілі в міському бюджеті передбачено кошти у сумі 1,1 млн грн.
Результати:
забезпечено функціонування 556 спортивних об’єктів;
забезпечено участь спортсменів у 77 змаганнях, отримано 5 атлетами міста
Золоті нагороди Кубку України
та
спортсмени міста стали 16 разів чемпіонами
України;
проведено більше 100 фізкультурнооздоровчих і спортивно-масових заходів, у
яких взяли участь 8,7 тис. осіб;
з міського бюджету на реалізацію
заходів галузевої Програми виділено кошти
у сумі понад 1,2 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.
За перше півріччя 2021 року у рамках галузевої програми освоєно з різних
джерел фінансування кошти у сумі 225,3 тис. грн (передбачено – 1,2 млн грн),
у т. ч. на зміцнення матеріально-технічної бази, заходи протипожежного
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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.
Протягом січня-червня 2021 року:
проведено культурно-масові заходи з нагоди 77–ї річниці визволення міста
від нацистських загарбників, Дня вшанування учасників бойових дій на
території інших держав, Міжнародного жіночого дня 8 Березня, 207-ї річниці
від дня народження Т.Г.Шевченка, у рамках Всеукраїнського фестивалюконкурсу української академічної музики "Класік-проект", присвяченого
пам'яті Юлія Мейтуса;
творчі колективи закладів культури міста взяли участь у заходах з нагоди
загальнодержавних свят, пам’ятних дат, а саме: відзначення 103-х pоковин бою
під Крутами, Дня Соборності України, вшанування пам`яті Героїв Небесної
Сотні та інших;
учні мистецьких шкіл стали учасниками та переможцями 16 дистанційних
конкурсів, зокрема: ІІІ Всеукраїнського конкурсу-огляду дослідників
музичного мистецтва "Мейтусівські читання", Міжнародного марафону
обрядових новорічних та різдвяних пісень (Болгарія), VI Міжнародного
фестивалю-конкурсу мистецтв "Soloviov art VI", онлайн-конкурсу "Talents of
the 21st century" (Болгарія) та ін.;
бібліотеками-філіями Міської централізованої бібліотечної системи (далі –
МЦБС) проведено 593 заходи та 118 онлайн-заходів;
бібліотечні фонди МЦБС міста Кропивницького поповнилися на
2113 примірників книг українською мовою, з них 827 - надійшли від
Українського інституту книги, завдяки перемозі Центральної міської бібліотеки
ім. Володимира Панченка в конкурсі "Поповнення бібліотечних фондів";
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
74 заходи різного профілю та спрямування, у т. ч. 30 виставок, які відвідали
2408 осіб, та проведено 192 екскурсії;
творчі колективи КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллєвий центр":
Міський професійний духовий оркестр, муніципальний молодіжний жіночий
хор "Сріблясті голоси" та ансамбль народної музики "Степограй" взяли участь
в обласних та міських заходах з нагоди Різдвяних свят, Міжнародного жіночого
дня 8 Березня, урочистостей, присвячених професійним святам та у творчому
проєкті "Мистецькі вихідні".
Результати:
забезпечено підвищення якості надання послуг культури населенню;
поповнено бібліотечні фонди МЦБС міста Кропивницького на 2,1 тис.
книг українською мовою;
проведено майже 1,0 тис. просвітницько-мистецьких заходів;
забезпечено збереження та належне використання культурної спадщини.
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2.7. Комунікації з громадськістю
З метою залучення представників громадськості до процесу вироблення й
експертизи на міському рівні важливих соціально-економічних і суспільнополітичних рішень та впровадження ефективного механізму налагодження
комунікацій виконавчих органів міської ради з громадськістю проводиться
робота щодо реалізації заходів:
програми
сприяння
розвитку
громадянського
суспільства
в
місті Кропивницькому на 2020-2022 роки "Діалог";
програми висвітлення діяльності Кропивницької міської ради та її
виконавчого комітету на 2020-2022 роки.
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".
Проводиться моніторинг досліджень інститутами громадянського
суспільства щодо відкритості та прозорості діяльності міської ради. Серед
найвідоміших – "Рейтинг прозорості 100 найбільших міст України" (Програма
"Transparent cities/Прозорі міста", яку проводить українське представництво
глобального руху Transparency International), "Індекс демократичності міст"
(проект USAID "Громадяни в дії", який реалізовує Український незалежний
центр політичних досліджень), "Індекс публічності місцевого самоврядування",
вимірювання якого здійснювала мережа партнерів, створена з ініціативи
Громадянської мережі "ОПОРА", "Прозорість та фінансове здоров’я
50 найбільших міст та 22 регіонів" (проект "Транспарентність, фінансове
здоров’я та конкурентоспроможність муніципалітетів", що реалізується
словацькою недержавною неприбутковою організацією INEKO - Інститут
економічних і соціальних реформ та українським аналітичним центром
МЦПД - Міжнародний центр перспективних досліджень).
Протягом січня-червня 2021 року:
трьом громадським організаціям ("Молодіжна громадська організація
КОВО", "Асоціація жінок України "Дія". Кропивницький", Кіровоградській
обласній організації Всеукраїнської громадської організації "Асоціація
сприяння самоорганізації населення") - переможцям конкурсу програм
(проєктів, заходів) інститутів громадянського суспільства "Дієві ініціативи" на
2021 рік виділено кошти у сумі 123,5 тис. грн (рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради від 09 березня 2021 року № 132) та проводиться
робота щодо укладання відповідних договорів;
оголошено міський конкурс програм (проєктів, заходів) інститутів
громадянського суспільства "Дієві ініціативи" на 2022 рік (рішення
Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 27 квітня 2021 року
№ 242). 18 червня п.р під головуванням секретаря міської ради О. Колюки
відбулося засідання конкурсної комісії та визначено 5 інститутів
громадянського суспільства, пропозиції яких допускаються до участі у
конкурсі;
залучено представників інститутів громадянського суспільства до роботи
оргкомітетів, експертних та робочих груп, консультативно-дорадчих органів
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при виконавчих органах міської ради, які входять до складу 24 оргкомітетів,
експертних та робочих груп, консультативно-дорадчих органів при виконавчих
органах міської ради. 6 інформаційних матеріалів розміщено на вебсайті
міської ради на сторінці "Громадянам" – "Громадська участь";
налагоджено системний діалог органів міської влади і громадськості та
створено умови для участі громадян у розробленні проєктів нормативноправових актів, проведено 50 консультацій з громадськістю, із них 3 електронних;
проведено 2 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";
забезпечено
організаційно-методичне
та
матеріально-технічне
забезпечення діяльності Громадської ради при Виконавчому комітеті міської
ради. Відбулися звітні та загальні збори Громадської ради за участі
представників інститутів громадянського суспільства, затверджено Регламент,
план роботи Громадської ради на 2021 рік, розглянуто питання щодо
ефективності використання бюджетних коштів на ремонт та будівництво
автомобільних доріг в місті, про забезпечення водою мікрорайону Завадівка та
селища Сонячного та стосовно перейменування та облаштування площі
Дружби Народів;
проводиться робота щодо підтримки ініціатив громадськості щодо
сприяння зміцненню національної єдності, консолідації українського
суспільства утвердження патріотизму, підвищення іміджу міста, популяризації
духовно-культурної спадщини. Проведено 4 засідання за участі 100 осіб
7 інститутів громадянського суспільства.
Забезпечено наповнення рубрики "Публічна інформація", яка розміщена на
вебсайті міської ради, інформаційними матеріалами, що підлягають
оприлюдненню, зокрема проєкти, що підлягають обговоренню, розпорядження
міського голови та рішення міської ради та виконавчого комітету, фінансові та
земельні питання, державні закупівлі, запити на інформацію тощо.
29 червня 2021 року відбувся візит групи громадських активістів та
активісток із Донецької та Луганської областей (35 осіб) до м. Кропивницького
з метою вивчення досвіду взаємодії влади і громадських організацій, та вдалих
кейсів, які впроваджують місцеві громадські активісти, історії успіху у
вирішенні соціальних проблем та розвитку місцевих громад.
Результати:
проведено 50 консультацій з громадськістю, із них 3 - електронні;
2 громадські слухання та 15 зустрічей;
підготовлено рекомендації щодо покращення роботи у напрямку співпраці
з усіма стейкхолдерами, проведено 3 дослідження та отримано
15 рекомендацій;
розміщено 6 інформаційних матеріалів на вебсайті міської ради на сторінці
"Громадянам";
проводиться робота щодо укладання договорів із 3 громадськими
організаціями по 3 проєктах;
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визначено 5 інститутів громадянського суспільства, пропозиції яких
допускаються до участі у конкурсі програм (проєктів, заходів) інститутів
громадянського суспільства "Дієві ініціативи" на 2022 рік.
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 відповідним періодом
2020 року та вжиття заходів щодо виправлення ситуації в умовах
запроваджених карантинних заходів.
Одним із дієвих інструментів оцінки ефективності фінансування галузей
бюджетної сфери виступає програмно-цільовий метод бюджетування.
З метою підвищення прозорості та ефективності використання фінансових
ресурсів виконання видаткової частини бюджет Кропивницької міської
територіальної громади на 2021 рік сформовано за 134 бюджетними
програмами.
Продовжено роботу по залученню до бюджету запозичень 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 здійснюється 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).
З метою підвищення рівня доступності інформації про виконання
бюджетних програм фінансовим управлінням продовжена робота щодо
висвітлення результатів виконання бюджету міста на вебсайті міської ради та в
друкованих виданнях.
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.

За перше півріччя 2021 року до бюджету Кропивницької міської
територіальної громади надійшло податкових та неподаткових надходжень у
сумі 909,4 млн грн, темп росту до відповідного періоду 2020 року 116,5%
Основні податкові надходження до бюджету громади забезпечили:
податок на доходи фізичних осіб – 597,6 млн грн (темпи росту 120,2%, при
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запланованому – 107,3%);
місцеві податки і збори – 198,2 млн грн (113,4% та 104,3% відповідно);
акцизний податок – 72,2 млн грн (110% та 100% відповідно).
З урахуванням внесених змін до бюджету Кропивницької міської
територіальної громади на 2021 рік (рішення міської ради від 02.02.21 № 50 та
від 25.03.21 р. № 170) кількість бюджетних програм збільшено до 159, по яких
фінансовим управлінням разом із головними розпорядниками бюджетних
коштів складено та затверджено паспорти бюджетних програм.
З метою недопущення незаконного, нецільового та неефективного
використання бюджетних коштів здійснювався контроль на кожній стадії
бюджетного процесу, за результатами якого складено 13 попереджень про
неналежне виконання бюджетного законодавства, 2 протоколи про порушення
та видано 1 розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами.
Протягом першого півріччя 2021 року на реалізацію інвестиційних
проєктів залучено та освоєно 51,7 млн грн кредитних коштів
АТ "Укрексімбанк" та 1,5 млн грн коштів НЕФКО.
Інформації про виконання бюджету міста Кропивницького за 2020 рік,
щомісячні інформації про виконання бюджету громади та за перше півріччя
2021 року оприлюднені на вебсайті міської ради у розділі "Публічна
інформація" – "Бюджет міста", також та матеріали опубліковані 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 лютого 2021 року № 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.
Виконавчими органами міської ради розпочаті заходи щодо виконання
20 проєктів-переможців конкурсу "Громадський бюджет" на суму 6,9 млн грн.
Станом на 01 липня 2021 року реалізовано 3 проєкти на суму 0,5 млн грн, а
саме:
управлінням освіти - 2 проєкти ("Допоможи дітям побачити" (бюджет 34,5 тис. грн) та "Спортивно-ігрове містечко "Ластівка" (бюджет 222,6 тис. грн);
управлінням молоді та спорту – 1 проєкт "Рости здоровим! Дитячий
спортивно-ігровий майданчик на прибудинковій території вул. Юрія
Коваленка, 9" (бюджет - 250,0 тис. грн).
З 01 по 30 червня 2021 року департаментом з питань економічного
розвитку приймалися проєкти для участі у конкурсі "Громадський бюджет2022". Надійшло 48 проєктів, з них 44 - категорії "МАЛІ" та 4 - категорії
"СОЦІАЛЬНІ".
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;
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вирішення проблем, які найбільш 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
проводиться робота із:
реалізації заходів Програми розвитку земельних відносин у місті
Кропивницькому на 2020-2022 роки (рішення міської ради від 14.02.2020
№ 3140);
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 оприлюднюється 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.
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 з початку 2021 року прийнято
496 рішень.
Очікувані результати:
підвищення ефективності та екологічної безпеки використання земельних
ресурсів;
збільшення надходжень від плати за землю комунальної власності (у січнічервні 2021 року надходження склали 79,2 млн грн (101,9% до запланованого)
або на 37% більше ніж у січні-червні 2020 року).
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
(МАЗ 206086, які заплановано на ІІІ квартал 2021 року, забезпечення стабільної
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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.
Протягом січня-червня 2021 року
забезпечено:
реалізацію державної політики,
спрямованої на забезпечення сталого
соціального захисту та соціальної
підтримки
окремих
категорій
населення міста.
Відшкодовано компенсацію за
безкоштовне перевезення пільгових
категорій населення у сумі 37,4 млн
грн, у т. ч.: електротранспортом
КП "Електротранс" – 22,5 млн грн
(передбачено – 38,2 млн грн);
автомобільним транспортом – 14,9
млн грн (передбачено – 22,8 млн грн);
надання послуг "Соціальне таксі" 837 пасажирам (осіб з інвалідністю);
перевезення 35 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 404 рейси);
на утримання та розвиток електротранспорту профінансовано
КП "Електротранс" на суму 24,8 млн грн;
перевезення автомобільним транспортом 8,4 млн пасажирів, що на 3,9%
більше обсягу січня-травня 2020 року та 571,1 тис. т вантажів, що становить
88,8% обсягу січня-травня 2020 року;
надходження транспортного податку у сумі 970,9 тис. грн (січень-червень
2020 року – 858,1 тис. грн).
Однак карантинні обмеження негативно вплинули на результати діяльності
автомобільного транспорту.
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 відсотків від абонентської плати за
користування квартирними телефонами".
Забезпечено надання пільг на послуги зв’язку пільговим категоріям
населення. За звітний період відшкодовано ПАТ "Укртелеком" кошти за
відповідні надані послуги 224 особам - інвалідам І або ІІ групи по зору у сумі
70,9 тис. грн.
Вжито комплекс заходів для виконання програмних завдань в частині
підвищення якості покриття автомобільних доріг та вулиць і доріг комунальної
власності міста.
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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, зокрема перехідних
об'єктів з 2020 року з:
капітального ремонту доріг: вул. Кропивницького (від вул. Полтавської до
вул. Шевченка) та вул. Семена Тютюшкіна; вул. Петра Левченка;
вул. Габдрахманова (від вул. Вокзальної до вул. Юрія Бутусова (Панфіловців));
виконання робіт, у рамках виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій,
вул. Габдрахманова (від вул. Вокзальної до вул. Юрія Бутусова (Панфіловців));
вул. Шкільна (від вул. Микитенка, вул. Архітектора Достоєвського до
вул. Ксенії Ерделі); вул. Кропивницького (від вул. Полтавської до
вул. Шевченка); вул. Семена Тютюшкіна; вул. Петра Левченка.
Проводяться роботи щодо капітальному ремонту 7 внутрішньо-дворових
доріг, з них по 2 об'єктах виконується капітальний ремонт (освоєно
553,8 тис. грн, по 2 - виготовлена ПКД (на 68,8 тис. грн) та по 3 - оголошена
процедура закупівель.
На перехрестях вулиць Крoпивницькoгo та Шевченка заплановано
встанoвлення 8 транспoртних і 4 пішoхідних світлoфoрів, майже 30 дoрoжніх
знаків та 16 метрів огорожі. Перехрестя буде oблаштовано пандусами і
пристрoями звукoвoгo супрoвoду. Загальна вартість будівельних рoбіт –
760 тис. грн. Оплачено сертифікат за введення в експлуатацію світлофора на
перехресті вулиць Вокзальної – Євгена Тельнова –Академіка Корольова.
Виконано капітальний ремонт вул. Петра Левченка , ведуться роботи по
відновленню
дорожнього
покриття
по
вул. Чернишевського
та
пров. Алтайського (частина транспортної магістралі, що з’єднає лікарню
(колишня МСЧ-19) з центром міста).
Заплановано капітальний ремонт вулиць Вокзальної; Василя Нікітіна;
виготовлення ПКД та проведення експертизи на капітальний ремонт
автодорожнього мосту по вул. Київській, вулиць Металургів та Руслана
Слободянюка, проспекту Промислового.
У рамках вищезазначеної Комплексної програми протягом першого
півріччя 2021 року на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури профінансовано заходи на 9,4 млн грн.
Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань:
виконано роботи з капітального ремонту доріг та вулиць і доріг
комунальної власності міст (у т. ч. виготовлення проєктно-кошторисної
документації) на загальну суму 9,4 млн грн;
забезпечено безкоштовне перевезення пільгових категорій населення та
відшкодовано перевізникам за їх перевезення 37,4 млн грн;
надано 837 особам з інвалідністю послуги "Соціальне таксі";
виконано 404 рейси спеціалізованим автобусом "ATAMAN", яким
перевозилися 35 дітей з особливими потребами;
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перевезено транспортом міста 4,2 млн пасажирів;
забезпечено надходження транспортного податку у сумі 970,9 тис. грн;
виконано роботи по утриманню 67 діючих світлофорних об'єктів на суму
1,6 млн грн;
проведено капітальний ремонт (встановлення) 29 дорожніх знаків на суму
15,1 тис. грн;
нанесено майже 14,8 км дорожньої та пішохідної розміток на 9 вулицях та
провулках міста на суму 451,1 тис. грн.
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) та 3 рішення
Виконавчого комітету міської ради з питань визначення місць сезонної торгівлі
у місті Кропивницькому (від 23.03.2021 № 164), щодо погодження переліку
місць під розміщення відкритих літніх майданчиків для здійснення
підприємницької діяльності на території міста Кропивницького біля закладів
ресторанного господарства (від 13.04.2021 № 225) та переліку місць під
розміщення відкритих літніх майданчиків для здійснення підприємницької
діяльності на території міста Кропивницького біля закладів ресторанного
господарства (від 22.06.2021 № 392); затверджено новий склад міжвідомчої
робочої групи з протидії незаконному обігу підакцизних товарів
(розпорядження міського голови 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:
12 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;
584 об'єктів щодо дотримання суб'єктами господарювання встановлених
вимог до функціювання в умовах карантинних обмежень.
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Організовано та проведено 95 моніторингових відстежень об'єктів сфери
торгівлі, послуг, ресторанного господарства та ринків, розташованих на
території міста Кропивницького.
Забезпечено потреби мешканців віддалених мікрорайонів міста у
плодоовочевих культурах.
Проведено:
4 рейди-відстеження, 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.
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".
Інформація про проведену роботу з ліквідації "стихійної" торгівлі постійно
висвітлюється на вебсайті Кропивницької міської ради та на офіційній сторінці
департаменту з питань економічного розвитку в мережі "Фейсбук".
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".
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
325
підприємств
торгівлі,
60 закладів
ресторанного
господарства,
458 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;
забезпечено зростання обсягу обороту роздрібної торгівлі на 11,9%
порівняно із січнем-березнем 2020 року (програма - зростання на 9,2%).
3.5. Будівництво
Протягом січня-червня 2021 року вживалися заходи щодо виконання
програмних завдань щодо будівництва, реалізації житлової політики, створення
ринку доступного житла із залученням інвестиційних ресурсів.
Для цього, зокрема, розроблено проєкт Комплексної програми пільгового
житлового кредитування на 2021-2023 роки у м. Кропивницькому (далі Програма).
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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 3,75 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 01 липня 2021 року на квартирному обліку при виконавчому
комітеті міської ради за місцем проживання перебувають 3089 сімей та
одинаків:
у загальній черзі перебуває 2618 сімей;
у першочерговій черзі - 932 сім’ї, з них 353 учасників бойових дій, які
брали участь в АТО/ООС;
у позачерговій черзі 492 сім’ї, з них - 13 з числа осіб з інвалідністю
внаслідок війни 3 групи, які брали участь в АТО/ООС.
Вільні для розподілу житлові приміщення у 2021 році громадянам не
надавались.
У рамках програми капітального будівництва, реконструкції та
капітального ремонту об’єктів комунального господарства та соціальнокультурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки на
реалізацію заходів з будівництва, реконструкції та капітального ремонту
об’єктів комунального власності та соціальної сфери міста передбачено кошти
міського бюджету у сумі майже 90,4 млн грн.
Протягом січня-червня 2021 року відповідно до укладених договорів
підрядними організаціями проводилися такі роботи:
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;
виконувалися роботи з капітального ремонту 10 об'єктів дошкільних та
освітніх закладів (КЗ "НВО - "ЗОШ" І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними
класами, центру дитячої та юнацької творчості "Сузір'я", вул. Космонавта
Попова, 11-а; ЗОШ №4, 20, 22, 25, гімназії ім. Т. Шевченка, ДНЗ № 29, 48, 65);
проведено коригування проектно - кошторисної документації по об'єкту
реконструкція будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення і
функціонування ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс" та завершено проведення
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заходів щодо інклюзивності (доступності будівлі) ЦНАПу;
проведено розрахунки з підрядною організацією за раніше виконані роботи
по реконструкції вулиці Полтавської;
укладено договори з проектними організаціями та проведено роботи з
розробки ПКД:
по реконструкції набережної р. Інгул (І черга об'єкту будівництва), з
будівництва вулиці Дона Амінадо,
по капітальному ремонту 11 об'єктів (вулиці Сєнчева, приміщень
туристично - інформаційного центру, ДНЗ № 37, 70, 73 та "Вікторія-П", ЗОШ
№ 2, №26, музичної школи №3 по вул. Академіка Корольова, Лелеківській
гімназії, нежитлових будівель по вул. Є. Чикаленка, 11);
проведено обстеження технічного стану та експлуатаційної придатності
конструкцій будівель по 8 об'єктах: 4 освітніх закладах, 3 закладах охорони
здоров'я та дитячому будинку (ЦДЮТ по вул. Добровольського, 22,
амбулаторій № 5, 6 КНП ЦПМСД № 2 по вул. Р.Слободенюка, 136; ЗОШ № 10,
34, ліцею "Науковий", дитячого будинку "Барвінок", стоматологічної
поліклініки по вул. Шевченка, 36);
завершено проведення експертизи робочих проектів по капремонту вулиці
Ручайна, пам’ятника Воїнам інтернаціоналістам та ЗОШ № 2.
З міського бюджету профінансовано 34,7 млн грн на реалізацію цих
заходів (фактично освоєно 33,4 млн грн).
Результат:
забезпечено ведення обліку громадян міста, які потребують поліпшення
житлових умов відповідно до законодавства;
завершено будівництво та ремонтні роботи по 4 об'єктах охорони здоров'я,
житлово-комунального та дорожнього господарства.
отримано технічні умови для розробки ПКД по новому житловому об’єкту.
3.6. Житлово-комунальне господарство
З метою виконання програмних завдань щодо поліпшення якості надання
житлово-комунальних послуг протягом першого півріччя 2021 року вживалися
заходи щодо забезпечення міста тепло-, водопостачанням, водовідведенням,
проведення ремонтних робіт житлового фонду, виконання робіт по
поліпшенню рівня благоустрою міста.
Комплексною
програмою
розвитку
житлово-комунального
господарства
та
безпеки
дорожнього
руху
в
місті
Кропивницькому на 2021-2025
роки,
затвердженої
рішенням
міської ради 02.02.2021 р. № 105 із
змінами
(далі
Комплексна
програма), передбачено на 2021 рік
заходи щодо:
забезпечення функціонування
підприємств, установ та організацій,
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що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги;
експлуатації та технічного обслуговування житлового фонду з
виготовленням проєктно-кошторисної документації;
забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів;
організації благоустрою населених пунктів;
придбання техніки, обладнання та інших основних засобів для
комунальних підприємств міста;
забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання
теплової енергії;
утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури;
виділення субвенції з міського бюджету обласному бюджету на
проведення ремонтних дорожніх робіт.
Так, зокрема, на:
капітальний ремонт ліфтів у багатоповерхових житлових будинках, у т. ч.
виготовлення проєктно-кошторисної документації, передбачено фінансування
на капітальний ремонт 182 пасажирських ліфтів у сумі 14,5 млн грн (виконано
ремонт 20 ліфтів на суму 0,9 млн грн);
співфінансування капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ
(9 об’єктів) передбачено коштів у сумі 6 млн грн (завершено 1 об'єкт,
проводяться роботи – по 3, публічні закупівлі - по 4, виготовлена ПКД – по 1,
освоєно - 553,8 тис. грн);
капітальний ремонт внутрішньо-дворових доріг, у тому числі виготовлення
проєктно-кошторисної документації передбачено фінансування на капітальний
ремонт 7 об’єктів у сумі 5 млн грн, у тому числі по 1 перехідному об’єкту з
2020 року (виконуються роботи по 2 об'єктах, оголошена процедура закупівлі –
по 3, виготовлена ПКД – по 1, освоєно 789,63 тис. грн);
капітальний ремонт віконних блоків сходових клітин – 1 об'єкт у сумі
170 тис. грн (оголошено процедуру закупівлі);
капітальний ремонт 2 житлових будинків у сумі 1,9 млн грн (виконуються
роботи по вул. Михайлівській, 2, освоєно 250,8 тис. грн, виготовлена ПКД на
відновлювальні роботи будинку по вул. Яновського, 159 у сумі 45,2 тис. грн);
реалізація 3 проєктів у рамках "Громадського бюджету" у сумі 850 тис. грн
(укладено угоди на виготовлення ПКД).
У січні-червні 2021 року у рамках галузевої програми виділено
114,8 млн грн. з міського бюджету на розвиток та утримання житловокомунального та дорожнього господарства громади, зокрема:
виконано роботи з ремонту покрівель 2 перехідних об'єктів (по
вул. Михайлівській, 2 та вул. Яновського, 159) та виконуються - по 5 на суму
669,3 тис. грн;
продовжуються
роботи
по
об’єктах:
вул. Петра
Левченка;
вул. Габдрахманова, від вул. Вокзальної до вул. Юрія Бутусова (Панфіловців);
вул. Кропивницького (від Полтавської до Шевченка); вул. Шкільна
(Микитенка, Достоєвського, К.Ерделі);
розпочато проведення капітального ремонту вул. Чернишевського (від
вул. Водоп’янова до пров. Алтайського), пров. Алтайського;
проведено тендер щодо виготовлення ПКД на капітальний ремонт
вул. Металургів та пр. Промислового (виготовляється ПКД);
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продовжуються роботи з утримання вулично-дорожньої мережі;
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).
У рамках програми "Світле місто" виконано заміну 522 світлоточки по
місту Кропивницькому (з початку реалізації проєкту – 5048).
Забезпечено відшкодування вартості електроенергії на зовнішнє
освітлення вулиць міста на суму 4,1 млн грн.
Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань:
забезпечено фінансову підтримку 5 комунальних підприємств міської ради
на реалізацію заходів;
замінено 0,19 км трубопроводу теплових мереж різного діаметру на
території громади;
проведено вилов 381 особини безпритульних тварин;
відремонтовано 20 ліфтів на загальну суму 0,9 млн грн;
виконано роботи по технічному обслуговуванню та утриманню в
належному стані 514 км мереж зовнішнього освітлення, 14,5 тис. світлоточок;
виконано роботи по утриманню 67 діючих світлофорів за рахунок коштів
міського бюджету на суму 1,6 млн грн.
3.7. Управління комунальною власністю
Проводиться робота по виконанню заходів Програми стосовно
забезпечення управління майном установ, організацій, підприємств
комунальної власності територіальної громади міста.
З початку 2021 року вжито ряд заходів щодо забезпечення:
а) надходжень коштів до бюджету громади у запланованих обсягах від
оренди та приватизації комунального майна.
Станом на 01 липня 2021 року в управлінні комунальної власності
Кропивницької міської ради обліковується 210 чинних договорів оренди
нежитлових приміщень, будівель, споруд, в тому числі 125 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
157 об’єктів комунальної власності.
Відповідно до затверджених міською радою переліків об’єктів, які
підлягають приватизації, в роботі знаходяться перехідні об’єкти, що є у
власності територіальної громади м. Кропивницького, які підлягають
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приватизації.
З метою забезпечення надходження коштів до міського бюджету,
підготовлений проєкт рішення міської ради "Про затвердження об’єкта
комунальної власності м. Кропивницького, який підлягає приватизації", а саме
нежитлового приміщення по вул. Пашутінській, 69 площею 220,8 кв.м, який
було винесено на розгляд міської ради, але на засіданні знято з розгляду;
б) технічної інвентаризації об’єктів нерухомості і державної реєстрації
права власності на них;
в) правового 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.
Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань:
укладено та продовжено термін дії 56 договорів оренди нерухомого майна,
із них 31 договір оренди продовжено без аукціону;
підготовлено 45 аукціонів, з них відбулося 26 (передано в оренду
14 об’єктів та продовжено дію 9-ти договорів оренди, 3 – на стадії підписання
та 3 аукціони - на стадії прийняття заяв);
забезпечено надходження до міського бюджету у сумі 1,5 млн грн від
передачі в оренду нерухомого майна та ЦМК (100% від плану);
перераховано до державного бюджету 337,9 тис. грн податку на додану
вартість;
готуються
до
продажу
2
об’єкти
комунальної
власності
м. Кропивницького;
зареєстровано за громадою 7 об’єктів нерухомого майна;
підготовлено 8 проектів рішень виконкому по списанню фізично та
економічно застарілого майна та автомобільної техніки, 3 проєкти рішень
міської ради;
направлено орендарям 9 претензій з вимогами сплати заборгованості по
орендній платі на загальну суму 180 тис. грн, з яких сплачено 36 тис. грн;
розглянуто Господарським судом Кіровоградської області в інтересах
управління комунальної власності міської ради 8 заяв про видачу судового
наказу на загальну суму 119,4 тис. грн (по 1- надійшла сплата боргу 9,2 тис.
грн);
подано Кропивницькою окружною прокуратурою за матеріалами та в
інтересах міської ради 5 позовних заяв. Задоволено позовні вимоги на загальну
суму 213,5 тис. грн., по одній справі сплачено орендарями 130,8 тис. грн;
знаходяться у провадженні судів 81 справа по відумерлій спадщині та
встановлення певних юридичних фактів, участь у яких забезпечується міською
радою.
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).
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Забезпечено дію галузевих цільових програм, зокрема:
Програма територіальної оборони та підтримання постійної мобілізаційної
готовності міста Кропивницького на 2019-2021 роки (рішення міської ради від
31.01. 2019 № 2279);
Програма запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на
2019-2021 роки (рішення міської ради від 31.01.2019 № 2275);
Комплексна програма 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.
За кошти міського бюджету (майже 3,4 млн грн) придбано камери
відеоспостереження, оснащено ситуаційний центр офісними меблями та іншою
оргтехнікою, забезпечено електроживлення системи відеоспостереження;
надано субвенцію з міського бюджету державному бюджету для закупівлі
службового автомобіля спецпризначення для обслуговування мікрорайону
смт Нове.
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 на баланс Кропивницького міського терцентру комплектування
та соціальної підтримки матеріальні цінності на 50 тис. грн;
удосконалено обладнання робочого місця міського голови та підвищено
оперативність його розгортання; створено необхідні умови для проведення
призову громадян України на строкову військову службу тощо на загальну
суму майже 157 тис. грн.
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
31.01.2019 № 2285, на розвиток телекомунікаційних систем, електронних
ресурсів та організацію комплексного захисту інформацій у міському бюджеті
передбачено майже 1,6 млн грн.
За січень-червень 2021 року та у рамках пандемії 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
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підприємств міста;
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 3892 осіб.
Впровадження електронного документообігу в міській раді знаходиться на
стадії придбання системи програмного забезпечення для подальшого
використання.
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 ЦНАПі запроваджено:
спрощений механізм передачі пакетів документів від Центру до суб'єктів
надання адміністративних послуг засобами телекомунікаційного зв'язку єдиної інформаційної системи корпоративної взаємодії "Прозорий офіс міста
Кропивницького";
попередній запис на прийом до адміністратора/працівника ЦНАПу,
подання заяви на отримання певних видів адміністративних послуг засобами
телекомунікаційного зв'язку (в електронному вигляді);
функції реєстрації суб'єкта звернення в "Особистому кабінеті" (через єдину
інформаційну систему корпоративної взаємодії "Прозорий офіс міста
Кропивницького"), що дає можливість звернутись за консультацією до фахівців
Центру та суб'єктів надання адміністративних послуг, відстежити в режимі
онлайн стан проходження звернення, зберігати електронні копії особистих
документів, виданих адміністративних актів та документів дозвільного
характеру;
надання послуг через Єдиний державний веб-портал електронних послуг
(комплексна послуга "є-Малятко"; прийняття та опрацювання електронних заяв
у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та
громадських формувань);
видачу результатів надання адміністративних послуг, суб'єктом надання
яких є Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру,
замовлених онлайн через сервіси електронних послуг.
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 кількість
наданих послуг склала 248,4 тис, з них: 99,9 тис. консультацій та 148,5 тис.
письмових заяв;
надано 1 707 послуг через Єдиний портал держаних послуг "Дія"
(у 2020 році – 1 914).
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Ціль 4. Поліпшення екології
4.1. Охорона довкілля
У січні-червні 2021 року у рамках виконання завдань Програми 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 (використано - 503,5 тис. грн);
забезпечення екологічно безпечного збирання, зберігання твердих
побутових відходів – 527,9 тис. грн (використано - 501,1 тис. грн);
видання поліграфічної продукції з екологічної тематики (використано –
20,0 тис. грн).
За рахунок цих коштів:
відновлено зелені насадження шляхом створення та здійснення догляду за
ними, зокрема, виконано комплекс робіт по видаленню аварійних дерев на
територіях 4 загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, а саме:
ЗОШ № 31 (вул. Космонавта Попова,11-а), ДНЗ № 67 "Дельфін"
(вул. Пацаєва,10-а), Ліцей "Сокіл" (вул. Короленка,46), ЗОШ № 25
(вул. Леваневського, буд. 2-б);
забезпечено збирання, зберігання твердих побутових відходів у
304 контейнери для роздільного збору твердих побутових відходів (у т. ч.
комплекти наклейок з написом правильного сортування сміття для кожного
окремого виду сортування);
підготовлено до видання поліграфічну продукцію з екологічної тематики;
ліквідовано 147 локацій сміттєзвалищ обсягом 5 тис. т;
проведено поточний ремонт зелених насаджень (знесення сухих, аварійних
та фаутних 171 дерева) на суму 1,6 млн грн.
Результат:
забезпечено охорону навколишнього природнього середовища міста та
екологічно безпечне життя населення громади.
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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 січень-червень 2021 року
ІНФОРМАЦІЯ
про виконання основних показники економічного і соціального розвитку
міста Кропивницького на 2021-2023 роки
у січні-червні 2021 року
№ 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.

5.

6.
7.

Середньомісячна заробітна
плата одного штатного
працівника
Працевлаштовано громадян
на нові робочі місця
Рівень безробіття

Січень- % виконання
червень програмного
2021 року
показника
9,2
48,9
113,4
х

Одиниця
виміру

2021 рік,
проєкт

млрд грн
%

18,8
109,5

тис. грн

80,7

39,5

48,9

%

109,2

111,6*

х

504,1

234,6

46,5

103,5
12 534
112,1

10257**
***

х
х

осіб

3030

628*

х

%

1,6

1,1

х

млн дол.
США
%
грн
%

*- січень-березень 2021 року;
** - дані за січень-березень 2021 року по Кропивницькому району, у т.ч.
м.Кропивницький;
*** - з 2021 року відсутні статистичні дані по м.Кропивницькому
_________________

