
ПЕРЕЛІК ГАЛУЗЕВИХ ПРОГРАМ, ЯКІ  ДІЮТЬ У 2021-2023 РОКАХ 

станом на 01 січня 2022 року 

№ 

з/п 

Назва програми Посилання 

1 

Програма зайнятості населення м. Кропивницького 
на 2021-2023 роки (із змінами) (рішення міської 
ради від 02.02.2021 р. № 99, зміни: від  08.07.2021 
р. № 555) 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31121-rish_99_02-02-2021.pdf, 

зміни: https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33363-555-20210719.pdf 

2 

Програма розвитку малого і середнього 
підприємництва у м. Кропивницькому на 2021-2023 
роки  (із змінами) (рішення міської ради від 
02.02.2021 р. № 97, 25.11.2021 р. № 934) 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31119-rish_97_02-02-2021.pdf, 

зміни: https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35567-rish_934_25-11-2021.pdf 

3 
Програма реалізації громадського бюджету 
(бюджету участі) у м. Кропивницькому на 2021-2024 
роки (рішення міської ради від 02.02.2021 р. № 100) 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31122-rish_100_02-02-2021.pdf  

4 

Програма формування позитивного міжнародного 
та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 
2021-2023 роки (із змінами) (рішення міської ради 
від 02.02.2021 р. № 98, зміни: від 20.05.2021 р. № 
375, 25.11.2021 р. № 935) 

 https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31120-rish_98_02-02-2021.pdf, 

зміни: 

 https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32608-rish_375_20-05-2021.pdf, 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35568-rish_935_25-11-2021.pdf 

5 
Програма розвитку туристичної галузі міста 
Кропивницького на 2020-2022 роки (рішення міської 
ради від 14.02.2020 р. № 3121) 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27039-rish_3121_14-02-2020.pdf 

6 
Програма розвитку культури в м. Кропивницькому 
на 2021-2025 роки (рішення міської ради від 
02.02.2021 р. № 96) 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30905-96-20210215.pdf 

 

7 

Програма розвитку галузі охорони здоров'я 
м. Кропивницького на 2021-2025 роки  (із змінами) 
(рішення міської ради  від 02.02.2021 р. № 92, 
зміни: від 25.11.2021 №921) 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30836-92-20210211.pdf, 

зміни: https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35641-rish_921_25-11-2021.pdf 

8 
Програма розвитку освіти міста Кропивницького на 
2021-2025 роки (рішення міської ради від 
02.02.2021 р. № 95) 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31192-rish_95_02-02-2021.pdf  

9 
Міська програма "Молодь" на 2021–2023 роки (із 
змінами) (рішення міської ради  від 02.02.2021 р. № 
88, зміни: від 16.12.2021 р. №1068) 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31189-rish_88_02-02-2021.pdf, 

зміни: https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36013-rish_1068_16-12-2021.pdf 

10 

Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей 
на 2021-2023 роки (із змінами) (рішення міської 
ради від 02.02.2021 р. № 90, зміни: від 16.12.2021 р. 
№1068) 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31190-rish_90_02-02-2021.pdf, 

зміни: https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36013-rish_1068_16-12-2021.pdf 

11 
Міська програма підтримки сімей на 2021-2023 роки 
(із змінами) (рішення міської ради від 02.02.2021 р. 
№89, зміни: від 16.12.2021 р. №1068) 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30903-89-20210215.pdf, 

зміни: https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36013-rish_1068_16-12-2021.pdf 

12 

Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх 
числа на 2019- 2021 роки (із змінами) (рішення 
міської ради від 31.01.2019 р. №2282, зміни: від 
03.11.2020 р. № 3719, 12.10.2021 р. №849) 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/22388-2282-20190212.pdf 

зміни: https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29710-rish_3719_03-11-2020.pdf, 

https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34870-rish_849_12-10-2021.pdf 

 



№ 

з/п 

Назва програми Посилання 

13 

Міська програма соціально-правового захисту дітей, 
профілактики правопорушень у дитячому 
середовищі та популяризації сімейних форм 
виховання на 2020-2022 роки (із змінами) (рішення 
міської ради від 14.02.2020 р. № 107, зміни: 
25.03.2021 р. №181, 25.11.2021 р. №938) 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27105-rish_3107_14-02-2020.pdf 

зміни: https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31838-rish_181_25-03-2021.pdf, 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35645-rish_938_25-11-2021.pdf 

14 

Програма соціальної підтримки, розвитку та 
становлення сімей, дітей та 
молоді  м. Кропивницького на 2020-2022 роки (із 
змінами) (рішення міської ради від 14.02.2020 р. № 
3130, зміни: від 25.03.2021 р. № 186, 07.09.2021 р. 
№ 726) 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27107-rish_3130_14-02-2020.pdf 

зміни: https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32366-rish_186_25-03-2021.pdf, 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34621-rish_726_07-09-2021.pdf 

15 

Програма розвитку фізичної культури і спорту в 
місті Кропивницькому на 2021-2024 роки (із 
змінами) (рішення міської ради від 02.02.2021 р. № 
87, зміни: від 16.12.2021 р. № 1069) 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30902-87-20210215.pdf, 

зміни: https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36014-rish_1069_16-12-2021.pdf 

16 

Програма соціального захисту та соціальної 
підтримки окремих категорій населення міста на 
2017-2022 роки (із змінами) (рішення міської ради 
від 17.01.2017 р. № 760, зміни: від 02.02.2021 р. 
№ 86, 08.07.2021 р. № 586, 07.09.2021 р. № 718, 
16.12.2021 р. №1064) 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/14369-760.pdf 

зміни: https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30902-87-20210215.pdf, 

https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33481-586-20210728.pdf, 

https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34616-rish_718_07-09-2021.pdf, 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36009-rish_1064_16-12-2021.pdf 

17 

Програма оптимізації системи теплопостачання у 
місті Кропивницькому на 2021 рік  (із змінами) 
(рішення міської ради від 20.05.2021 р. № 387, 
зміни: від 08.07.2021 р. № 558) 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32617-rish_387_20-05-2021.pdf, 

зміни: https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33400-558-20210721.pdf 

18 

Програма відшкодування частини суми (тіла) 
кредитів, залучених ОСББ, ЖБК міста 
Кропивницького на впровадження 
енергоефективних заходів у багатоквартирних 
житлових будинках на 2019-2022 роки (рішення 
міської ради від 07.05.2019  р. № 2496) 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/23770-rish_2496_07-05-2019.pdf 

19 

Комплексна програма підтримки учасників 
антитерористичної операції, операції Об’єднаних 
сил в східних областях України та членів їх сімей на 
2017-2022 роки (із змінами) (рішення міської ради 
від 17.01.2017 р. № 759, зміни: від 02.02.2021 р. 
№ 85, 07.09.2021 р. № 717, 16.12.2021 р. №1065) 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/14368-759.pdf 

зміни: https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30986-rish_85_02-02-2021.pdf, 

https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34526-717-20211004.pdf 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36010-rish_1065_16-12-2021.pdf 

20 

Комплексна програма розвитку 
житлово-комунального господарства та безпеки 
дорожнього руху в місті Кропивницькому на 
2021-2025 роки (із змінами) (рішення міської ради 
від 02.02.2021 р. № 105, зміни: від 25.03.2021 р. 
№185,  20.05.2021 р. № 388, 08.07.2021 р. №557, 
07.09.2021 р. 

№ 721, 12.10.2021 р. №830, 25.11.2021 р. № 923, 
16.12.2021 р. №1061) 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31022-105-20210222.pdf 

зміни: https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31712-rish_185_25-03-2021.pdf 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32618-rish_388_20-05-2021.pdf, 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33364-557-20210719.pdf, 

https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34527-721-20211004.pdf, 

https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34754-rish_830_12-10-2021.pdf, 

https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35488-rish_923_25-11-2021.pdf, 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35871-rish_1061_16-12-2021.pdf 



№ 

з/п 

Назва програми Посилання 

21 

Програма розвитку міського пасажирського 
транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому на 
2021–2023 роки (рішення міської ради від 
02.02.2021 р. № 102) 

Програма розвитку міського пасажирського 
транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому на 
2021–2024 роки (в новій редакції) (рішення міської 
ради від 16.12.2021 р. № 1062) 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30838-102-20210211.pdf 

 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36007-rish_1062_16-12-2021.pdf 

22 

Міська програма розвитку ярмаркової діяльності та 
ліквідації торгівлі у невстановлених місцях на 
2019-2021 роки  (рішення міської ради від 
31.01.2019 р. № 2277) 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/22420-pr_rish_2277_31-01-2019.pdf 

23 

Програма капітального будівництва, реконструкції 
та капітального ремонту об’єктів комунального 
господарства та соціально-культурного 
призначення міста Кропивницького на 
2019-2021 роки (із змінами) (рішення міської ради 
від 31.01.2019  р. № 2276, зміни: від 02.02.2021 р. 
№103, від 20.05.2021 р. № 389, 08.07.2021 р. № 
556, 07.09.2021 р. № 722, 12.10.2021 р. № 831, 
25.11.2021 р. № 933) 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/22383-2276-20190212.pdf 

зміни: https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30839-103-20210211.pdf 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32619-rish_389_20-05-2021.pdf, 

https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33399-556-20210721.pdf 

https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34866-rish_831_12-10-2021.pdf, 

https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35492-rish_933_25-11-2021.pdf 

24 

Програма розвитку земельних відносин у місті 
Кропивницькому на 2020-2022 роки (із змінами) 
(рішення міської ради від 14.02.2020 р. № 3140, 
зміни: від 08.07.2021 р. №583) 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27051-rish_3140_14-02-2020.pdf, 

зміни: https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33405-583-20210721.pdf 

25 

Програма природоохоронних заходів місцевого 
значення на 2021– 
2023 роки  (із змінами) (рішення міської ради від 
02.02.2021 р. №101, зміни: від 12.10.2021 р. № 832) 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30837-101-20210211.pdf, 

зміни: https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34755-rish_832_12-10-2021.pdf 

26 
Програма боротьби з амброзією полинолистою на 
території міста Кропивницького на 2019-2023 роки 
(рішення міської ради від 07.05.2019 р. №2499) 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/23771-rish_2499_07-05-2019.pdf 

27 

Програма управління комунальним майном на 
2020-2022 роки (із змінами) (рішення міської 
ради  від 14.02. 2020 р. № 3128, зміни: від 
25.03.2021 р.                № 195) 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27045-rish_3128_14-02-2020.pdf, 

зміни: https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31957-195-20210416.pdf 

28 

Програма реалізації вимог Закону України "Про 
адміністративні послуги" на 2019-2021 роки  (із 
змінами) (рішення міської ради від 31.01.2019  р. № 
2280,  зміни: від 25.03.2021 р. № 177,  07.09.2021 р. 
№ 723, 16.12.2021 р. № 1067) 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/22386-2280-20190212.pdf 

зміни: https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32166-rish_177_25-03-2021.pdf, 

https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34528-723-20211004.pdf, 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36012-rish_1067_16-12-2021.pdf 

29 

Програма висвітлення діяльності Міської ради міста 
Кропивницького та її виконавчого комітету на 
2020-2022 роки (рішення міської ради від 
14.02.2020 р. № 3113) 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27034-rish_3113_14-02-2020.pdf 

30 

Програма забезпечення умов діяльності депутатів 
міської ради на 2021-2023 роки (із змінами) 
(рішення міської ради від 02.02.2021 р. № 94, зміни 
від 25.112021 №926) 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31118-rish_94_02-02-2021.pdf 

зміни : https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35642-rish_926_25-11-2021.pdf 



№ 

з/п 

Назва програми Посилання 

31 

Програма з розвитку і управління персоналом в 
Міській раді міста Кропивницького на 2020-2022 
роки (рішення міської ради від 14.02.2020 р. 
№ 3118) 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27036-rish_3118_14-02-2020.pdf 

32 

Програма фінансового забезпечення нагородження 
відзнаками міської ради та виконавчого комітету 
міста Кропивницького на 2019-2021 роки (із 
змінами) (рішення міської ради від 31.01.2019 р. № 
2284, зміни: від 08.07.2021 р.  №567) 

Програма фінансового забезпечення нагородження 
відзнаками Кропивницької міської ради та 
виконавчого комітету на 2022-2024 роки (рішення 
міської ради від 25.11.2021  р.  № 946) 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/22390-2284-20190212.pdf, 

зміни: https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33370-567-20210719.pdf 

 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35570-rish_946_25-11-2021.pdf 

33 

Програма здійснення представницьких та інших 
організаційних заходів, пов’язаних із діяльністю 
Кропивницької міської ради, на 2022-2024 роки 
(рішення міської ради від 25.11.2021  р. № 945) 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35651-rish_945_25-11-2021.pdf  

34 

Комплексна програма діяльності міської дружини 
міста Кропивницького на 2019-2021 роки (рішення 
міської ради від 31.01.2019  р. № 2281) 

Комплексна програма діяльності міської дружини 
міста Кропивницького на 2022–2024 роки (рішення 
міської ради від 16.12.2021  р. № 1063) 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/22387-2281-20190212.pdf 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36008-rish_1063_16-12-2021.pdf 

35 

Програма територіальної оборони та підтримання 
постійної мобілізаційної готовності міста 
Кропивницького на 2019-2021 роки (рішення міської 
ради від 31.01.2019  р. № 2279) 

Програма територіальної оборони та підтримання 
постійної мобілізаційної готовності міста 
Кропивницького на 2022-2024 роки (рішення міської 
ради від 25.11.2021  р. № 944) 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/22385-2279-20190212.pdf 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35569-rish_944_25-11-2021.pdf 

36 

Міська програма профілактики та протидії 
злочинності "Безпечне місто" на 2021-2023 роки (із 
змінами) (рішення міської ради від 02.02.2021 р. № 
93, зміни: від 25.03. 2021 № 196, 08.07. 2021 р. № 
560, 25.11.2021 р. № 930, 16.12.2021 р. № 1087) 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31191-rish_93_02-02-2021.pdf 

зміни: https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31774-196-20210407.pdf, 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33366-560-20210719.pdf, 

https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35491-rish_930_25-11-2021.pdf, 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35879-rish_1087_16-12-2021.pdf 

37 

Програма запобігання надзвичайним ситуаціям та 
ліквідації їх наслідків на 2019-2021 роки (із змінами) 
(рішення міської ради від 31.01.2019 р. № 2275, 
зміни: від 08.07.2021 №565, 25.11.2021  р. № 931) 

Програма запобігання надзвичайним ситуаціям та 
ліквідації їх наслідків на 2022-2024 роки (рішення 
міської ради від 25.11.2021  р. № 932) 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/22382-2275-20190212.pdf, 

зміни: https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33368-565-20210719.pdf, 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35643-rish_931_25-11-2021.pdf 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35644-rish_932_25-11-2021.pdf 

38 

Програма розвитку місцевого електронного 
урядування на 2019-2021 роки (із змінами) (рішення 
міської ради від 31.01.2019 р. № 2285, зміни: від 
20.05.2021 р. № 385, 07.09.2021 р. № 725, 
25.11.2021 № 928) 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/22421-pr_rish_2285_31-01-2019.pdf, 

зміни: https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32615-rish_385_20-05-2021.pdf, 

https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34620-rish_725_07-09-2021.pdf, 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35566-rish_928_25-11-2021.pdf 



№ 

з/п 

Назва програми Посилання 

39 

 Програма сприяння розвитку громадянського 
суспільства в місті Кропивницькому на 
2020-2022 роки "Діалог" (рішення міської ради від 
14.02.2020 р. № 3125) 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27042-rish_3125_14-02-2020.pdf 

40 

Програма створення та розвитку містобудівного 
кадастру у складі управління містобудування та 
архітектури Кіровоградської міської ради на 
2014-2021 роки (із змінами) (рішення міської ради 
від 29.01.2014 р. №2774, зміни: від 27.01. 2015 р. № 
3939,  20.12. 2016 р. № 733,  12.07.2018 р. 
№1769,  19.12. 2018 р. № 2195,  18.12 2019 р. № 
3052,  26.05.2020 р. № 3300, 08.07.2021 р. №563) 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27861-3300-20200604.pdf,  

зміни: https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/ua-rishennya-risenya-3939-27-01-15.pdf, 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/13965-733.pdf, 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/20027-1769.pdf, 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/26313-rish_3052_18-12-2019.pdf, 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27861-3300-20200604.pdf, 

https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33402-563-20210721.pdf 

41 

Комплексна програма внесення змін до 
генерального плану міста Кіровограда (коригування 
генерального плану міста Кіровограда), 
розроблення картографічних матеріалів масштабу 
1:5000 в цифровій і графічній формі, плану 
зонування території міста Кіровограда та 
детального плану території міста Кіровограда 
(першочерговість розроблення плану червоних 
ліній магістральних вулиць міста Кіровограда та 
планування транспортних вузлів з розв`язкою руху 
в двох рівнях, визначення 
архітектурно-планувальних рішень) (зі змінами) 
(рішення міської ради від 28.04.2011 р. № 473, 
зміни: від 16.12.2020 р. № 37) 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/ua-rishennya-risenya-473.pdf, 

зміни: https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30327-rish_37_16-12-2020.pdf 

42 

Програма розроблення містобудівної документації 
Кропивницької міської територіальної громади на 
2022-2024 роки (рішення міської ради від 
12.10.2021 р. № 834) 

https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34867-rish_834_12-10-2021.pdf  

43 

Програма ведення містобудівного кадастру у складі 
управління містобудування та архітектури 
Кропивницької міської ради на 2022-2024 роки 
(рішення міської ради від 12.10.2021 р. № 833) 

https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34756-rish_833_12-10-2021.pdf  

44 

Програма паспортизації нерухомих пам’яток 
культурної спадщини міста Кропивницького на 
2018-2020 роки (із змінами) (рішення міської ради 
від 15.02.2018 р.  № 1410, зміни від 25.11.2021 № 
929) 

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/18225-rish_1410_15-02-2018.pdf, 

зміни : https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35770-rish_929_25-11-2021.pdf 

 


