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Про виконання
Програми
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розвитку міста Кіровограда
на 2015 рік та основних напрямів
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Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 26 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Міська рада міста
Кропивницького
В И Р І Ш И Л А:
Взяти до відома звіт щодо виконання Програми економічного і
соціального розвитку міста Кіровограда на 2015 рік та основних напрямів
розвитку на 2016 і 2017 роки, затвердженої рішенням Кіровоградської міської
ради від 27.01.2015 № 3951 (зі змінами, затвердженими рішеннями
Кіровоградської міської ради від 23.02.2016 № 95, від 10.11.2016 № 605) за
2017 рік, що додається.

Міський голова

Селіванова 24 13 26

А. Райкович

ЗВІТ
про стан виконання Програми економічного і соціального розвитку міста
Кіровограда на 2015 рік та основних напрямів розвитку
на 2016 і 2017 роки, за 2017 рік
Розділ І. Розвиток реального сектору економіки
У рамках виконання основних завдань і заходів розділу сталий розвиток
промисловості вживалися заходи щодо впровадженню нових потужностей
промислових підприємств. Протягом січня-грудня 2017 року:
ТОВ „Придніпровський олієекстракційний заводˮ - з квітня 2017 року
розпочато виробництво на території Кропивницького (з грудня 2016 року
перереєстровані з Полтавської області, створено 232 робочі місця);
ТДВ „М'ясокомбінат „Ятраньˮ - освоєно нові види продукції (ковбаса та
сосиски BEEF, варені, в/с; ковбаски „Братвюртˮ і з в’яленими томатами та сиром,
варені, в/с);
ТОВ „Кіровоградхліб 2014" з березня 2017 року виготовляють новий вид
хліба,"Козацькийˮ;
ПАТ „НВП „Радійˮ - виконує замовлення для Ровенської АЕС;
ТОВ „Кіровоградський інструментальний завод „Лезоˮ - придбано та
впроваджено у виробництво новітній електроерозійний верстат з
ЧПК CHMER та технологію ремонту формоутворюючих ливарних форм під
тиском за допомогою мікрозварки;
ПАТ „Зорянкаˮ - освоєно нові види продукції, працюючи на давальницькій
сировині відомих іноземних фірм, як „Betty Barklay Groupˮ (Німеччина) та „Lener
Cordierˮ (Франція);
ПАТ „Гідросила” впроваджено нові технологічні процеси: обробка шестерен
гідравлічних вузлів на токарному верстаті з ЧПК моделі „PUMA 2100Yˮ, та
віброабразивна обробка шестерен на комплексі для галтування „Rosier RG 10812/2ˮ. Також, підприємством освоєно нові види продукції: гідромотори
шестеренні групи 3 серії „Кˮ та насоси шестеренні груп: 3 серії „Fˮ і 4 серії „Кˮ
Протягом року вживалися заходи щодо укладання договорів та угод на
постачання продукції:
ТОВ Торговий дім „Радійˮ - виграло тендер на доставку
600 світлодіодних світильників та освітлювальної арматури комунальному
підприємству „Міськсвітлоˮ;
ПрАТ „Металитˮ - укладено контракти на придбання матеріалів з
іноземними фірмами Чехії та Німеччини та планується підписання договорів з
компаніями Польщі, Німеччини та Італії;
ТОВ „Завод-фірма „Осьˮ - здійснює перемовини стосовно поставок
бджолоінвентаря до Грузії (виробляє понад 160 видів виробів для бджолярства,
42 види базових вантажних та спеціальних причепів на автомобілі, автофургони
та мотоцикли);
ТОВ „Друкмаш-Центрˮ (з червня 2017 року працює в режимі повної
зайнятості та виробничої потужності) та Кіровоградська протезно-ортопедична
дільниця (працює 4 дні на тиждень) - підписано договори з ВО „Укрпротезˮ
Міністерства праці та соціальної політики України.
Забезпечено проведення моніторингу щодо впровадження підприємствами
міста
систем
управління
якістю
і
механізмів
підвищення
конкурентоспроможності продукції відповідно до вимог національних та
міжнародних стандартів.
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Протягом року отримали:
сертифікат на системи управління: НАССР - ТОВ „Кіровоградхліб 2014ˮ;
СУЯ - ТОВ „Завод дозуючих автоматівˮ.
Також на ТОВ „Кіровоградхліб 2014ˮ проведено аудит первинної
сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів (СУБХП)
стосовно виробництва хлібобулочних, сухарних та борошняних кондитерських
виробів, та заплановано проведення аудиту для одержання об’єктивних доказів
стосовно відповідності та остаточного оцінювання впровадженої системи
управління безпечністю харчових продуктів.
В результаті вжитих заходів у промисловості у 2017 році реалізовано
промислової продукції на суму майже 12 млрд грн, що становило 46,7 %
загальнообласного обсягу.
У структурі реалізованої промислової продукції міста на переробну
промисловість припало 59,6 % загального обсягу, постачання електроенергії,
газу, пари та кондиційованого повітря – 38,1 %. В обсязі реалізованої продукції
переробної промисловості найбільша питома вага припала на машинобудування
– 40,1 % та виробництво харчових продуктів та напоїв – 39,8 %.
Вживалися заходи щодо виконання програмних завдань стосовно
енергозбереження та енергоефективності.
В рамках реалізації завдань Уряду щодо стимулювання населення, ОСББ та
ЖБК до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини
суми кредиту, залученого на придбання енергоефективного обладнання та
матеріалів,
повідомляємо,
що
за
інформацією
АТ
„Ощадбанкˮ,
ПАТ АБ „Укргазбанкˮ та ПАТ КБ „Приват Банкˮ, станом на 31 грудня 2017 року
по місту надано 1167 кредитів на енергоефективні заходи на загальну суму
23857,538 тис. грн.
Щомісяця за допомогою програмного продукту „Енергопланˮ формуються
звіти по використанню енергоресурсів бюджетними закладами.
Станом на 01.01.2018 у бюджетній сфері вдалося зекономити паливоенергетичних ресурсів на суму 600,87 тис. грн, в тому числі: газу –
8,29 тис. куб. м; електричної енергії – 46,54 тис. кВт/год; теплової енергії –
259,25 Гкал.
Планом дій сталого енергетичного розвитку м. Кіровограда на період до
2020 року затверджено фінансування у розмірі 190,0 тис. грн на проведення у
2017 році енергетичних аудитів для розробки комплексного енергетичного
паспорта будівель бюджетної сфери міста. Станом на 01.01.2018 місто отримало
22 енергоаудита будівель бюджетних установ.
За рахунок міжнародної технічної допомоги в рамках проекту
USAID „Муніципальна енергетична реформа в Україніˮ проведено (на
безкоштовній основі) 19 енергоаудитів та 31 енергосканування будівель
бюджетних установ.
Рішенням Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького
від 12.12.2017 № 600 „Про закупівлю енергосервісу та затвердження базових
рівнів споживання паливно-енергетичних ресурсів і житлово-комунальних
послугˮ визначено 21 об’єкт енергосервісу, щодо яких буде проведена закупівля
енергосервісу та в подальшому укладені енергосервісні договори.
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Проведено ряд заходів, присвячених інформуванню населення щодо
впровадження державної політики з питань енергозбереження та
енергоефективності, в тому числі:
„Година Земліˮ (25.03.2017 у місті о 20.30 низка закладів громадського
харчування погасили в своїх залах основне освітлення, а у будівлі міської ради
було вимкнено зовнішнє освітлення з 20.30 до 21.30 год);
семінар з головами ОСББ на тему: „Теплі кредитиˮ, який був проведений
за ініціативи Міжнародної фінансової корпорації компанії IFC (International
Finance Corporation);
Всеукраїнська
спеціалізована
виставка
„Енергоефективність.
Енергозбереженняˮ, муніципальний інвестиційний форум „TIME to INVESTˮ та
спеціалізована секція „Енергоефективність. Енергозбереженняˮ виставкипрезентації товарів місцевих товаровиробників в рамках проведення заходів з
відзначення Дня міста.
За ініціативи Держенергоефективності на базі Кіровоградської
регіональної торгово-промислової палати проведено семінар щодо впровадження
ЕСКО-механізму та енергоменеджменту в бюджетній сфері. На семінарі
розглядалися питання: впровадження енергосервісу, перешкоди та можливості
для бізнесу і розпорядників бюджетних коштів; впровадження системи
енергоменеджменту в бюджетних установах.
У листопаді 2017 року проведено практичний семінар в рамках Проекту
„Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україніˮ (ПУЛЬС),
який реалізує Асоціація міст України за підтримки USAID. Учасники
практикуму розглянули питання впровадження системи енергетичного
менеджменту в бюджетній сфері міста Кропивницького.
Розділ ІІ. Розвиток інфраструктури
Відповідно до Програми утримання, благоустрою та розвитку житловокомунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки
затвердженою
рішенням
Кіровоградської
міської
ради
від 17.01.2017 № 763 передбачено видатки на проведення ремонту доріг в сумі
31 637,331 тис. грн.
Протягом 2017 року:
капітально відремонтовано 21,186 тис. кв. м (у тому числі з виготовлення
проектно-кошторисної документації) на загальну суму 10529,255 тис. грн;
виконано поточний ремонт 57,487 тис. кв. м доріг - 18732,524 тис. грн;
капітально відремонтовано 14,697 тис. кв. м тротуарів - 3850,034 тис. грн;
виконано поточний ремонт 2,455 тис. кв. м - 907,477 тис. грн;
виконано капітальний ремонт дорожніх знаків - 491,933 тис. грн;
відновлено та нанесено нової 30 км розмітки на 23 вулицях міста 1899,955 тис. грн;
- На утримання світлофорних об’єктів направлено коштів у розмірі
1489,633 тис. грн.
Реалізація програмних завдань щодо перевезення пасажирів
автомобільним транспортом здійснюється в двох режимах - у звичайному режимі
руху та у режимі маршрутного таксі.
Мережа міських маршрутів загальною протяжністю 835,6 км, яка
сформована з 44 автобусних та 4 тролейбусних маршрутів. На вказаних
маршрутах транспортні засоби працюють у звичайному режимі руху та режимі
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маршрутного таксі і здійснюють перевезення пільгових категорій пасажирів
згідно з вимогами чинного законодавства. Щоденний обсяг перевезень
автомобільним транспортом загального користування у м. Кропивницькому
складає 144 тис. пасажирів. Для обслуговування маршрутної мережі
використовуються в середньому 470 автобусів: 20 – великої місткості,
15 – середньої місткості та 435 мікроавтобусів. Для перевезення осіб з
інвалідністю задіяно 42 одиниці транспортних засобів на 13 маршрутах
загального користування.
З жовтня 2017 року відновлено обслуговування маршрутів автобусами
великої місткості, а саме: № 103 „вул. Генерала Кульчицького – вул. Кільцеваˮ,
№ 104-а „площа Богдана Хмельницького – Критий ринокˮ, № 111-б
„Стара Балашівка – Райцентр – Стара Балашівкаˮ, № 116 „Никанорівка –
сел. Молодіжнеˮ, № 118 „Велика Балка – Центральний ринокˮ, № 123 „ТЕЦ –
Завадівка (вул. Мотокросна) ˮ, № 274 „площа Богдана Хмельницького –
смт Новеˮ.
Протягом 2017 року виконано наступні заходи:
забезпечено перевезення пасажирів усіх пільгових категорій на автобусних
маршрутах спеціальних регулярних рейсів до 28 садово-городніх товариств.
З 12 квітня по 22 жовтня 2017 року підприємствам - перевізникам, а саме:
ТОВ „Кіровоград-Євро-Транс”, ПП „Урса -Транс”, ТОВ „Автобаз - Кіровоград”,
ТОВ „Автопан ЛТД”, КП Автомобільна база Кіровоградської обласної ради”
відшкодовано кошти з міського бюджету в сумі 478,4 тис. грн;
виплачена компенсація за перевезення пільгової категорії громадян, які
скористалися безкоштовним проїздом міським автомобільним транспортом в
сумі 4,0 млн грн. За період з жовтня по грудень 2017 року перевезено
1,3 млн осіб, з них платну категорію пасажирів – 335,5 тис. осіб, пільгову –
1,0 млн осіб.
виплачена компенсація за перевезення пільгової категорії громадян, які
скористалися безкоштовним проїздом міським електротранспортом, в сумі
30933,1 тис. грн. За 2017 рік перевезено 15,6 млн пас., з яких платної категорії
2,9 млн пас., пільгової (безплатних) 12,7 млн пас.;
відшкодовано КФ ПАТ „Укртелеком” кошти за надані послуги інвалідам
І та II групи по зору за 50 % від абонентної плати за користування квартирними
телефонами у сумі 28,8 тис. грн;
придбано 20 автобусів МАЗ 103486 на суму 69579,9 тис. грн;
придбано спеціалізований транспортний засіб (1 автобус) для
обслуговування дітей з інвалідністю, які перебувають на обліку і навчаються у
Територіальному міському реабілітаційному центрі Фортечної районної у
м. Кропивницькому раді на суму 2298,5 тис. грн, у тому числі 1, 5 млн грн субвенція з обласного бюджету та 798,5 тис. грн - співфінансування з міського
бюджету.
Розділ ІІІ. Мобілізаційна підготовка
Програмою підтримання постійної мобілізаційної готовності міста
Кропивницького на 2017 рік передбачене фінансування на загальну суму
650 тис. грн.
У рамках даної Програми здійснювалися заходи:
надано шефську допомогу військовим частинам Кіровоградського
гарнізону А0680, А1840, А1736 та 3011 для зміцнення матеріально-технічного
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забезпечення військових частин міста, сприяння вирішенню питань, пов'язаних із
задоволенням соціально-побутових потреб військовослужбовців, на загальну
суму 311000 грн;
придбано Кропивницькому міському військовому комісаріату захисні
віконні ролети для забезпечення надійної охорони облікових картотек
військовозобов'язаних, які є основою мобілізаційних заходів - 97650 грн;
для оплати послуг у сфері технічного захисту інформації на об'єкті
інформаційної діяльності Міської ради міста Кропивницького витрачено
20000 грн.
Розділ ІV. Стандарти життя
Вживалися заходи щодо реалізації сімейної та молодіжної політики.
Відповідно до Програми „Молодьˮ на 2015-2017 роки забезпечувалася
діяльність дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання (97 естетичних гуртків
і спортивних секцій), які відвідують близько 2000 дітей та підлітків.
З метою розвитку сімейних форм виховання у місті створюються прийомні
сім’ї. Протягом року забезпечено функціонування 4 дитячих будинків сімейного
типу та 30 прийомних сімей, в яких виховується 68 дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування.
На обліку служби у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської
міської ради (за первинним обліком) перебуває 358 дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування. Із них 258 дітей перебуває під опікою
(піклуванням) громадян, 45 - в прийомних сім’ях, 20 - в дитячих будинках
сімейного типу. Загальна кількість дітей, влаштованих до сімейних форм
виховання, складає 91% від загальної кількості дітей.
Відповідно до Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на
2015–2017 роки, затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради
від 27.01.2015 № 3920 зі змінами та доповненнями оздоровлено 375 дітей, у тому
числі 157 дітей за рахунок коштів міського бюджету.
Відбувається розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування. Протягом 2017 року двоє вихованців
Комунального закладу „Дитячий будинок „Наш дімˮ Кіровоградської міської
ради Кіровоградської областіˮ влаштовані в прийомні сім’ї, 2 – передані під
опіку в сім’ї.
Протягом 2017 року в різних районах міста було встановлено 35 дитячих
ігрових майданчиків на загальну суму 838 997 грн.
Влітку 2017 року було працевлаштовано 82 підлітка під час літніх канікул
на громадських роботах по благоустрою міста, на що було витрачено кошти в
сумі 97960 грн.
Протягом року проведено 118 рейдів „Діти вулиціˮ, „Вокзалˮ, в результаті
яких виявлено 148 дітей, які потребували захисту з боку держави, вилучено з
несприятливого середовища 35 дітей, вжито заходів щодо їх влаштування.
Вжито заходів щодо сприяння розвитку сімейних форм виховання дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.
Протягом 2017 року:
усиновлено 4 дитини;
влаштовано під опіку, піклування громадян 33 дитини;
повернуто на виховання батькам - 8.
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У рамках виконання програмних завдань щодо підвищення доходів
громадян проводилися заходи, спрямовані на покращення рівня життя
населення.
Середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована одному
штатному працівникові м. Кропивницького, по підприємствах, установах,
організаціях (юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із
кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за ІV квартал 2017 року
порівняно з відповідним періодом 2016 року зросла на 44,8 % і становила
6457 грн, що вдвічі вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн).
Рівень заробітної плати по місту перевищив середній показник по
Кіровоградській області на 2,2 %.
Загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств,
установ, організацій м. Кропивницького впродовж грудня зменшилася на 71,3 %
і на 01 січня 2018 року становила 1,3 млн грн або 12,7 % загальної суми боргу по
області.
Заборгованість працівникам економічно активних підприємств впродовж
грудня зменшилася на 90,2 % і на початок січня 2018 року становила
364,6 тис. грн або 27,2 % загальної суми боргу по місту.
На початок січня 2018 року вчасно не отримав заробітну плату
101 працівник. Сума боргу в середньому на одного працівника становила
3,6 тис. грн.
З метою врегулювання проблеми наявності на підприємствах різних форм
власності, що розташовані на території міста, заборгованості із виплати зарплати
створена міська комісія з питань погашення заборгованості із виплати заробітної
плати та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Протягом 2017 року проведено 11 засідань міської комісії з питань
погашення заборгованості із виплати заробітної плати та єдиного внеску на
загальнообов’язкове
державне
соціальне
страхування,
розглянуті
питання із виплати заробітної плати та сплаті єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування по 54 підприємствахборжниках.
Проведено роботу із виконання програмних завдань щодо посилення
соціального захисту громадян.
З метою надання соціальної підтримки малозабезпеченим верств
населення, вшанування окремих категорій громадян за 2017 рік надано:
грошову допомогу малозабезпеченим громадянам (2994 особам) на
загальну суму 5458,96 тис. грн;
виплата довічного пансіону (18 Почесним громадянам міста) на загальну
суму 151,2 тис. грн;
вшанування 5 найстарших (надано грошову допомогу та вручено
подарунки) на загальну суму 30,1 тис. грн;
грошова допомога до 31-ї річниці Чорнобильської катастрофи на загальну
суму - 422,2 тис. грн;
фінансова підтримка 10 громадським організаціям інвалідів та ветеранів на
загальну суму 263,0 тис. грн;
грошова допомога ветеранам війни та праці на загальну суму
685,4 тис. грн.
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Проводилася робота щодо підтримки військовослужбовців і населення,
яке постраждало від окупації під час проведення антитерористичної операції.
Протягом 2017 року надана матеріальна допомога учасникам та
постраждалим учасникам антитерористичної операції, військовополонених та
зниклих безвісти під час виконання службових обов’язків в зоні проведення
антитерористичної операції на суму 4433,1 тис. грн, а саме:
одноразова матеріальна допомога 2 членам сімей військовополонених та
2 членам сімей зниклих безвісти під час виконання військових обов’язків в зоні
АТО на загальну суму 125,0 тис. грн;
одноразова матеріальна допомога 37 постраждалим учасникам
антитерористичної операції на загальну суму 150,0 тис. грн;
щомісячна матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових
питань 47 членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції на
загальну суму 233,2 тис. грн;
одноразова матеріальна допомога 993 учасникам антитерористичної
операції на суму 2979,0 тис. грн;
щомісячна матеріальна допомога 40 дітям загиблих учасників
антитерористичної операції, які є мешканцями міста Кропивницького на суму
711,0 тис. грн;
з нагоди Дня незалежності України та Дня захисника України
52 членам сімей загиблих, військовополонених та зниклих безвісти під час
виконання військових обов'язків в зоні АТО надано грошову допомогу (кожному)
по 2,0 тис. грн. на загальну суму 208,0 тис. грн;
на відшкодування додаткових витрат для проведення поховання та
поминальних обідів 3 загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції
відповідно до рішень Міської ради міста Кропивницького виділено кошти у сумі
26,9 тис. грн;
з нагоди Міжнародного жіночого дня та Великодня вручено подарунки
членам сімей загиблих учасників АТО на загальну суму 47,175 тис. грн;
до Міжнародного дня захисту дітей, Дня знань придбано та вручено
подарунки дітям загиблих, військовополонених та зниклих безвісти учасників
АТО на загальну суму 26,0 тис. грн. Також до новорічних свят придбано
новорічні подарунки дітям учасників АТО на загальну суму 129,56 тис. грн.
Міською радою надано 982 дозволи на розроблення проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок учасникам антитерористичної операції
площею 96 га, з них передано у власність 741 земельну ділянку орієнтовною
площею 73 га.
Станом на 01 січня 2018 року при Виконавчому комітеті Міської ради міста
Кропивницького на обліку перебуває 260 учасників антитерористичної операції,
які потребують поліпшення житлових умов, 8 інвалідів війни та 1 інвалід армії.
Оздоровлено 582 дитини, батьки яких є учасниками антитерористичної
операції або загинули під час її проведення.
Звільнені від оплати за харчування у дошкільних закладах 664 дітей,
у загальноосвітніх навчальних закладах - 1124 учні. Використано коштів з
міського бюджету на зазначені цілі у сумі 2925,4 тис. грн.
Надано 50 % пільгу по оплаті за навчання в школах естетичного виховання
56 дітям учасників антитерористичної операції.
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Користувачам бібліотек-філій Кіровоградської міської централізованої
бібліотечної системи з числа учасників антитерористичної операції та членів їх
сімей надаються 100 % пільги.
У 2017 році використано кошти у сумі 1001,75 тис. грн, для надання
медичної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей.
Виконано комплекс заходів, спрямованих на виконання програмних
завдань щодо поліпшення надання послуг у сфері охорони здоров'я.
З початку року відкрито:
інсультне відділення КЗ „Кіровоградська МЛШМДˮ;
відділення амбулаторного гемодіалізу КЗ „Міська лікарня № 2 ім. Святої
Анниˮ;
міський пологовий будинок з функціями перинатального центру ІІ типу
після проведення капітальних ремонтів та оснащення його необхідним сучасним
обладнанням.
Відремонтовано приміщення амбулаторії № 4 КЗ „Центр первинної
медико-санітарної допомоги № 2 м. Кіровоградаˮ (вул. Генерала Жадова, 21);
розпочато
капітальний
ремонт
приймального
відділення
та
рентгенологічного кабінету стаціонару № 1 КЗ „Центральна міська лікарня
м. Кіровоградаˮ.
Крім того, у 2017 році придбано:
за рахунок коштів міського бюджету сучасне рентгенологічне обладнання
(3 од.) на суму 7328,0 тис. грн;
за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
2 реанімобіля та 2 автомобіля швидкої медичної допомоги на загальну суму
8389,0 тис. грн.
Протягом 2017 року:
Показник смертності населення міста становить 1219,4 на 100 тисяч
населення проти 1276,9 за 2016 року, показник дитячої смерті серед дітей до
1-го року склав 10,41 на 1000 народжених дітей проти 6,94 за 2016 рік.
За причинами смерті всього населення на першому місці знаходяться
хвороби системи кровообігу, на другому - новоутворення, на третьому травми,
отруєння, нещасні випадки.
Показник поширеності захворювань серед дорослого населення міста за
2017 рік знизився у порівнянні з 2016 роком на 1,7 % і становить 18213,9 на
10 тис. відповідного населення (у 2016 році – 18530,8). Рівень захворюваності
серед дорослого населення нижчий на 9,7 % і становить 4200,9 на 10 тисяч
населення проти 4650,4 за 2016 рік.
Серед підлітків поширеність захворювань збільшилася на 1,8 % і
становить 21305,8 проти 20921,3 за 2016 рік. Також відмічається зростання на
1,4 % захворюваності серед підлітків до 14929,1 проти 14724,8 у 2016 році.
Серед дитячого населення від 0-14 років рівень поширеності хвороб
знизився на 6,8 % із 2081,8 до 1940,1 на 1 тис. дитячого населення, рівень
захворюваності знизився на 7,3 % і становить 1709,1 проти 1843,8 у 2016 році.
За 2017 рік показник захворюваності злоякісними новоутвореннями
становить 527,4 на 100 тисяч населення проти 524,1 за 2016 рік.
У рамках реалізації програмних завдань щодо поліпшення якості надання
освітніх послуг збережено:
40 дошкільних навчальних закладів різних типів та форм власності;
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мережа дошкільних навчальних закладів (груп), в яких виховуються та
проходять реабілітацію діти з особливими потребами. А саме: 2 дошкільні
заклади для дітей з порушенням зору, 1 - з порушенням опорно-рухового
апарату, 1 – санаторний для тубінфікованих дітей.
При 26 дошкільних закладах працюють 56 груп для дітей, що мають
особливі потреби, в них виховується 1235 дітей.
Різними формами дошкільної освіти станом на 01.01.2018 охоплено
10203 дитини (від 3 до 6 років та діти п’ятирічного віку – 99,8 %).
У місті сформована мережа загальноосвітніх навчальних закладів, яка
забезпечує конституційне право кожного громадянина на доступну, безоплатну та
якісну освіту. Існуюча мережа складає 43 навчальних заклади міста (1-приватний,
1-призупинено, у зв’язку з відсутністю учнів).
Протягом 2017 року у 23-х загальноосвітніх навчальних закладах
профільним навчанням охоплено 1846 учнів. Найвищі показники має українська
та іноземна філологія.
Влітку 2017 року в місті функціонували 38 дитячих закладів відпочинку з
денним перебуванням при закладах освіти, в тому числі 6 англомовних таборів.
Змістовним відпочинком охоплено 5522 дітей (у 2016 році - 4626), що від
загальної кількості дітей шкільного віку, які підлягають організованому
відпочинку становить 28 % (на 3 % більше ніж у 2016 році).
Усіма видами харчування охоплено 18743 учнів (82 % від загальної
кількості учнів) загальноосвітніх навчальних закладів м. Кропивницького.
У дошкільних закладах освіти звільнені від оплати за харчування на
50 % 390 дітей з багатодітних родин, на 100% - 1190 дітей (з них 263 - вихованці
санаторного дошкільного навчального закладу № 65 „Лукомор'єˮ).
В рамках реалізації Програми розвитку освіти капітально відремонтовано
6 сучасних спортивних залів на суму 6082,0 тис. грн. та актову залу в
НВО № 6 на суму 1403,7 тис. грн.
Для зберігання теплової енергії в навчальних закладах частково замінено
дерев’яні вікна на пластикові в кількості 1125 штук на суму 4698,0 тис. грн.
Виконано капітальний ремонт теплотраси, системи опалення в
НВО № 19, 25, 32, 35, ДНЗ № 61, 68 на суму 3430,0 тис. грн.
В закладах освіти виконано поточні ремонтні роботи учбових класів,
кабінетів, майстерень, спортивних залів, харчоблоків, їдалень, санвузлів, ремонт
та ревізія запірної арматури на мережах водопостачання, водовідведення,
теплопостачання.
Для загальноосвітніх навчальних закладів придбано:
шкільні парти на суму 199,7 тис. грн;
придбано меблів - 275,0 тис. грн;
технологічне обладнання для пралень та їдалень - 256,0 тис. грн;
обладнання для інклюзивних класів - 837,7 тис. грн;
спортивне обладнання - 103,8 тис. грн.
Придбано комп’ютерну техніку та обладнання на загальну суму
1189,6 тис. грн (23 комплекти комп’ютерного обладнання, 7 інтерактивних
дошок з проекторами, 18 ноутбуків, 50 планшетів, 8 принтерів, 6 багатофункціональних пристроїв.
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У галузі культури забезпечено проведення культурно-мистецьких заходів
та акцій загальнодержавного, всеукраїнського та міського значення, серед яких заходи для жителів міста до загальнодержавних свят.
Станом на 01 січня 2018 року діюча мережа закладів культури
м. Кропивницького не змінилася та налічує 30 установ, зокрема,
6 початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, 20 бібліотекфілій міської централізованої бібліотечної системи, 3 музейні заклади,
1 клубний заклад і 2 творчих колективи (міський професійний духовий оркестр
та муніципальний камерний хор).
В рамках реалізації проекту „Мистецькі вихідніˮ відбулися творчі звіти
початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів міста, концертні
виступи міського професійного духового оркестру, пізнавально-розважальні
програми міської централізованої бібліотечної системи („Відпочинь з
бібліотекою!ˮ) і музейних закладів міста („Музейна суботаˮ) у парку культури і
відпочинку „Ковалівськийˮ та піші екскурсії вулицями центральної частини
міста „Легенди нашого містаˮ.
У 2017 році стартував один із проектів-переможців конкурсу „Громадський
бюджетˮ - проект „Кінотеатр під відкритим небомˮ.
Взагалі, „мистецькі вихідніˮ відвідало більше 5 тисяч жителів та гостей
міста, в екскурсіях взяли участь 340 дорослих та дітей.
Проведено щорічні фестивалі, присвячені пам’яті Тараса Шевченка
(міський фестиваль-конкурс „Тарасова пісняˮ), подіям на Чорнобильській АЕС
та міський художній конкурс імені Леоніда Бондаря „Молодіжна палітра 2017ˮ.
На базі музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза та музичної школи № 2
ім. Ю.С. Мейтуса відбулись творчі зустрічі з сучасними композиторами, членами
Національної Спілки композиторів, викладачами Національної музичної академії
України ім. П.Чайковського та майстер-класи видатних музикантів сучасності.
Міська
централізована
бібліотечна
система
(МЦБС)
налічує
20 бібліотек-філій. Всі бібліотеки-філії підключені до мережі Інтернет. Надається
безкоштовний доступ до мережі не тільки пільговим категоріям користувачів, а
всім категоріям населення (1 година безкоштовна).
З нагоди міжнародного Дня музеїв музейні заклади та музичні школи взяли
участь у мистецькій акції „Ніч в музеїˮ. Також відбулись заходи у рамках ХV
музичного фестивалю ім. К. Шимановського „Осінь з музикою Кароля
Шимановськогоˮ.
Протягом 2017 року музейні експозиції відвідали 11764 особи, із них:
пільгові категорії – 3607 осіб. Співробітниками музеїв проведено
528 екскурсій.
Продовжено співпрацю закладів культури з представниками творчих
спілок та громадськими організаціями області та міста.
В рамках заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів
культури виконано реставраційні роботи будівлі Кіровоградського художньомеморіального музею ім. О. О. Осмьоркіна (69,1 тис. грн) та капітальний ремонт
будівлі музичної школи № 4 (50,3 тис. грн). Побудовано водопровідну та
каналізаційну мережу до бібліотеки-філії № 9 міської централізованої
бібліотечної системи (р-н Лелеківка) на суму 56,5 тис. грн.
Виконано поточні ремонти у 8 закладах культури на суму 208,2 тис. грн, у
тому числі виконано роботи з ремонту системи теплопостачання у музичній
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школі № 1 ім. Г. Г. Нейгауза, музичній школі № 4 та дитячій художній школі
ім. О. О. Осмьоркіна на суму 86,8 тис. грн.
У Кіровоградській дитячій школі мистецтв замінено 10 вікон на вікна з
енергозберігаючими склопакетами (66,8 тис. грн) та вхідні двері у 1 корпусі
Кіровоградської музичної школи № 3 (30,4 тис. грн).
Вжито ряд заходів щодо виконання завдань Програми у частині розвитку
фізичної культури і спорту.
У місті Кропивницькому діють 7 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, одна
спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву, школа вищої
спортивної майстерності та дитячо-юнацька футбольна школа Академія
футбольного клубу „Зіркаˮ, в яких займаються фізичною культурою і спортом
біля 4200 дітей, що становить близько 19 % від загальної кількості дітей
шкільного віку.
Для
потреб
дитячо-юнацьких
спортивних
шкіл
придбано:
12 спортивних велосипедів та велоколеса, 2 спортивні пневматичні пістолети,
татамі для боротьби дзюдо, 2 спортивні гідрокостюми, стрілецький костюм
тренажер і набої для відділення кульової стрільби та інший дрібний інвентар на
загальну суму 859,2 тис. грн.
З метою належного утримання фізкультурно-оздоровчих і спортивних
споруд, відповідно до Програми розвитку фізичної культури і спорту в
м. Кропивницькому на 2017–2020 роки за кошти міського бюджету виконано
капітальний ремонт стрілецького тиру КДЮСШ № 3, а саме: облаштовано
централізоване водопостачання та водовідведення, санвузли, роздягальні.
Здійснено реконструкцію приміщення. Облаштовано мультимедійний тир. На
дані цілі профінансовано 1150,0 тис. грн.
Виготовлена
проектно-кошторисна
документація
на
виконання
капітального ремонту приміщення КДЮСШ № 3 та капітального ремонту
спортивної зали КДЮСШ № 2. На дані цілі з міського бюджету в звітному
періоді профінансовано 100,0 тис. грн.
Протягом 2017 року в дитячо-юнацьких спортивних школах міста
підготовлено: 5 майстрів спорту України міжнародного класу, 29 майстрів
спорту України, 103 кандидати в майстри спорту України, 125 спортсменів
І розряду, 4180 спортсменів ІІ, ІІІ та юнацьких розрядів. 118 учні дитячоюнацьких спортивних шкіл міста є членами збірних команд України або
кандидатами до збірних з різних видів спорту.
У 2017 році спортсмени міста брали участь у 212 змаганнях різного рівня.
Учні дитячо-юнацьких спортивних шкіл 576 раз ставали переможцями та
призерами всеукраїнських і міжнародних змагань.
Спортсменам-призерам ХХІІІ літніх Дефлімпійських ігор 2017 року та їх
тренерам виплачена одноразова грошова винагорода на загальну суму
885,0 тис. грн.
Виплачена щорічна стипендія кращим спортсменам та матеріальне
заохочення тренерам м. Кропивницького. За високі спортивні досягнення на
офіційних всеукраїнських і міжнародних змаганнях 20 спортсменів та їх тренери
отримали від 900 до 1500 грн на загальну суму 45,0 тис. грн.
Загалом у 2017 році в обласному центрі відбулося 214 спортивних змагань,
фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходів, у яких взяли участь
більше 20 тис. мешканців та гостей міста.
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З метою створення належних умов для занять фізичною культурою та
спортом протягом 2017 року в місті збудовано 11 та модернізовано
3 спортивні майданчики. На дані цілі використано з міського бюджету
438,0 тис. грн, а також позабюджетні кошти.
Проводилася робота по виконанню завдань розділу “Розвиток
внутрішнього споживчого ринку та послуг”.
Мережа стаціонарних підприємств торгівлі м. Кропивницького на
01.01.2018 налічувала 2916 од., з яких, зокрема: 2 гіпермаркети, 6 супермаркетів,
20 торгових центрів, 16 автосалонів, 208 аптечних заклади, 53 АЗС/ГЗС та
229 об’єктів з оптового продажу товарів.
Загальнодоступна
мережа
закладів
ресторанного
господарства
міста представлена 461 одиниця на 21,0 тис. посадкових місць.
Мережа підприємств з надання послуг налічувала 672 од.
На території міста працюють 15 готелів на 455 номерів (968 ліжко- місць),
з яких найбільшими є готелі: „Турист”, „Лондон”, „Європа” та
14 велопаркінгів на 53 місця.
Продовжували діяти 21 ринок та 2 торгово-ярмаркових майданчики
загальною площею 143945 кв. м на 6000 торгових місць, у тому числі 100 місць
для місцевих товаровиробників.
У мережі супермаркетів „Сільпо”, „Фуршет”, „Велмарт” , „Екомаркет”,
„Копілка” та у мережі магазинів „АТБ” продовжували діяти 36 куточків з
продажу дитячого харчування та 31 куточок з продажу товарів для діабетиків.
Протягом звітного періоду суб’єктами господарювання у галузі торгівлі
відкрито 72 нових підприємств, на яких створено 183 робочих місця.
Відповідно до затвердженого графіка, організовано та проведено
26 міських ярмарків, з них 17 ярмарків проведено на площі перед будівлею
міської ради. Також проведено 8 ярмарків по мікрорайонах міста (на Кущівці,
Новомиколаївці та в сел. Гірничому).
Підприємства торгівлі міста брали участь в двох обласних ярмарках з
продажу сільськогосподарської продукції, що проводилися на площі Богдана
Хмельницького.
Сезонний продаж овочів та фруктів також здійснюється на 12 із 22 ринків
міста. Відповідно до схем розміщення торгових місць на ринках, для продажу
овочів та фруктів відведено 749 торгових місць, що на 55 торгових місць більше,
ніж у 2016 році.
За рахунок розгортання мережі сезонних об’єктів додатково створено
200 робочих місць з продажу квасу, морозива, на відкритих літніх майданчиках
без прив’язки до стаціонарного закладу ресторанного господарства та
атракціонах.
Реалізовувалися проекти „Соціальна картка”, якою користуються
26,5 тис. жителів міста та „Муніципальний патруль”, в рамках якого проведено
87 рейдів, за результатами яких складено 128 адміністративних протоколів
стосовно несанкціонованої торгівлі.
У фейсбуці створено соціальну сторінку „Стоп стихійкаˮ, на яку
надходять пропозиції від мешканців міста щодо ліквідації стихійної торгівлі,
обговорюється питання щодо причин виникнення даної соціальної проблеми та
висловлюються думки по її вирішенню.
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Проводилася робота по виконанню завдань розділу будівництво та
житлова політика.
Підприємствами м. Кропивницького за 2017 рік виконано будівельних
робіт на суму 1106,9 млн грн, що становило 77,2 % загальнообласного обсягу
робіт.
Підприємства міста займалися підготовкою ділянок для гірничих робіт,
будівництвом, реконструкцією та ремонтом житлових будівель, промислових та
торговельних підприємств, транспортних споруд, ліній електропередачі та
зв’язку.
У загальному обсязі виконаних будівельних робіт нове будівництво,
реконструкція та технічне переоcнащення склали майже дві третини загального
обсягу робіт, решта – капітальний та поточний ремонти.
За обсягом житлового будівництва м. Кропивницький посів перше місце
серед міст та районів, де збудовано 61 % загального обсягу житла по області.
Індивідуальними забудовниками збудовано 11 тис. кв. м або 57 % житла по місту.
Серед інших об’єктів соціальної сфери прийнято в експлуатацію медикодіагностичний центр на 45 відвідувань за зміну та фізкультурно-оздоровчий
комплекс на 25 місць. Завершено будівництво й прийнято в експлуатацію ряд
виробничих об’єктів і потужностей, серед яких елеватор, потужності з
виробництва виробів з м’яса, цех з розфасовки олії, автостанція, магазини та
інші.
За рахунок коштів державного бюджету управлінням капітального
будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації у місті
здійснюється рекoнcтрукцiя:
Кiрoвoградcької
oблаcної
дитячої
лiкарні
пo
вул. Преoбраженcькiй, 79/35 (15 млн. грн);
гoлoвнoгo кoрпуcу cтанцiї переливання крoвi пo вул. Преoбраженcькій, 88
(10 млн. грн);
кoмунальнoгo закладу „Oблаcна cпецiалiзoвана дитячo-юнацька шкoла
oлiмпiйcькoгo резерву-2” (4 млн. 120 тиc. грн);
А також реcтаврацiя будiвель, cпoруд та прилеглoї теритoрiї
мемoрiальнoгo музею М. Л. Крoпивницькoгo, рoзташoванoгo за адреcoю:
вул. Крoпивницькoгo, 172/42 (1 млн. 780 тиc. грн);
За кошти міського бюджету виконано робіт на загальну суму
55 518,2 тис. грн по 61-му об’єкту, з яких:
- 7 об’єктів дошкільних навчальних закладів на суму 2036,6 тис. грн;
- 22 об’єкта загальноосвітніх закладів на суму 17030,0 тис. грн;
- 6 об’єктів охорони здоров’я на суму 2837,8 тис. грн;
- 6 об’єктів соціального захисту та соціального забезпечення на суму
2756,1 тис. грн;
- 1 об’єкт культури і мистецтва на суму 50,3 тис. грн;
- 7 об’єктів комунального господарства на суму 7326,1 тис. грн;
- 12 об’єктів капітального будівництва та реконструкції на суму
23481,4 тис. грн.
Завершено будівництво котельні по вул. Комарова, 54 для забезпечення
теплопостачанням будівель ЗОШ № 17, ДНЗ № 65, № 22, № 48. Освоєно 6458,5
тис. грн. Об’єкт введено в експлуатацію та передано експлуатуючій організації.
Завершені роботи:
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з утеплення фасаду ЗОШ № 18 (освоєно 7567,2 тис. грн) та з реставрації
ЗОШ І-ІІ ступенів № 3 (освоєно 4427,7 тис. грн);
по капітальному ремонту приміщення амбулаторії загальної практикисімейної медицини № 4 по вул. Генерала Жадова, 21 корп. 2. Освоєно
886,6 тис. грн. Об’єкт введено в експлуатацію;
по об’єктам „Будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Івана Богуна
і вул. Зеленогірськійˮ та „Капітальному ремонту мосту через р. Біянку по
вул. Архітектора Паученкаˮ. Освоєно відповідно 1235,0 тис. грн та
710,3 тис. грн. Об’єкти введено в експлуатацію;
по
капітальному
ремонту
нежитлового
приміщення
по
вул. Шульгиних, 43. Освоєно 789,7 тис. грн.;
по будівництву багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала
Жадова, 102 мікрорайон, позиція 28 (добудова). Зведено дев’ять поверхів,
освоєно 9943,0 тис. грн.
У 2017 року в економіку м. Кропивницького іноземними інвесторами
унесено 7,6 млн дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу), з них
19,5 % – з країн Європейського Союзу. Станом на 31 грудня 2017 року загальний
обсяг прямих інвестицій, вкладених в економіку міста, становив
26,7 млн дол. США (39 % загального обсягу інвестицій по області).
В економіку міста вклали капітал інвестори 20 країн світу, серед яких
провідні партнери: Сейшельські Острови, Кіпр та Велика Британія. Їх частка
склала 81,7% загального обсягу прямих іноземних інвестицій.
Найбільші обсяги
інвестицій
зосереджені на
підприємствах
промисловості та будівництва.
З метою виконання програмного завдання щодо поліпшення якості
надання житлово-комунальних послуг вирішувались питання щодо
забезпечення міста тепло-, водопостачанням, водовідведенням, проведення
ремонтних робіт житлового фонду, виконання робіт по благоустрою.
На капітальний ремонт покрівель житлових будинків, у тому числі
виготовлення проектно-кошторисної документації: передбачено фінансування у
сумі 19429,9 тис. грн. Протягом 2017 року:
100 % виконання робіт на 31 об’єкті на суму 11607,1 тис. грн;
частково виконані будівельні роботи на 11 об’єктах на суму
4817,6 тис. грн;
виготовлено проектно-кошторисну документацію на проведення
капітального ремонту 13 покрівель на суму 116,1 тис. грн. Дані об’єкти будуть
відремонтовані у 2018 році.
На капітальний ремонт ліфтів у багатоповерхових житлових будинках, у
тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації передбачено
фінансування на капітальний ремонт 91 пасажирського ліфта у сумі
4488,9 тис. грн. За 2017 рік всі заплановані роботи 100 % виконані на загальну
суму 4488,9 тис. грн.
Проведено експертизу 102 пасажирських ліфтів у сумі 306,0 тис. грн.
Також протягом року здійснено:
капітальний ремонт 8 внутрішньобудинкових, інженерних мереж на
загальну суму 1155,5 тис. грн;
влаштування у житловому будинку пандуса для осіб з інвалідністю на суму
60,7 тис. грн та розроблено проектно-кошторисну документацію на суму
11,7 тис. грн;
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встановлення 25 квартирних приладів обліку холодної води в для
малозабезпечених та пільгових категорій громадян на суму 35,0 тис. грн.
Станом на 01.01.2018 у м. Кропивницькому зареєстровано 80 ОСББ (в яких
об’єднано 100 житлових будинків), з них в 2017 році – 11 ОСББ.
На умовах співфінансування виконано капітальний ремонт:
6 покрівель житлових будинків;
інженерної мережі водопостачання;
2 ліфтів житлових будинків;
внутрішньобудинкову електричну мережу. Загальний обсяг фінансування з
міського бюджету становив в сумі 1578,6 тис. грн.
За січень-грудень 2017 року виконано:
капітальний
ремонт
32 внутрішньодворових
доріг
на
суму
18180,4 тис. грн;
поточний ремонт 10 внутрішньодворових доріг - 1428,4 тис. грн;
виготовлення проектно-кошторисної документації на 12 об’єктів 37,3 тис. грн.
За рахунок коштів державного бюджету виконано:
стовідсотковий капітальний ремонт 6 внутрішньодворових доріг на суму
2490,8 тис. грн;
частково
виконано
ремонт
12
внутрішньодворових
доріг
8119,5 тис. грн. Дані об’єкти є перехідними на 2018 рік.
На поточний ремонт та утримання в належному стані мереж зовнішнього
освітлення міста передбачено фінансування у сумі 6 500,0 тис. грн. Виконання
робіт становить 6 494,2 тис. грн.
Відшкодовано вартість спожитої електроенергії для зовнішнього
освітлення вулиць міста на суму 6 408,4 тис. грн.
Вживалися заходи щодо утримання зелених насаджень та малих
архітектурних споруд на суму 13 571,2 тис. грн.
Здійснено поточний ремонт зелених насаджень на суму 2 420,0 тис. грн.
Протягом року знесено 593 аварійні, сухі та хворі дерева. Разом з тим, висаджено
1937 молодих дерев.
Здійснювалось утримання вулично-дорожньої мережі, штучних споруд,
малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ на суму 19 535,0 тис. грн.
Розділ V. Залучення інвестицій
У рамках виконання програмних завдань щодо створення сприятливих
умов для інвестиційної діяльності, збільшення обсягів інвестицій в економіку
міста проводилася відповідна робота.
Підприємствами та організаціями м. Кропивницького у 2017 року освоєно
2583,9 млн грн капітальних інвестицій, що становить 38,6 % загальнообласного
обсягу. Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій були власні
кошти підприємств та організацій. На кожного мешканця міста в середньому
припало 10982 грн капітальних інвестицій, в той час як по області цей показник
становив 6946 грн.
Залучення інвестицій відбувається значною мірою за рахунок власних
коштів підприємств, що дає змогу
розширити
промислово-торговельний
потенціал міста. За рахунок цих коштів введено в експлуатацію:
Цех рафінації та дезодорації олії та цех розливу олії зі складом готової
продукції, а також елеватор для зберігання оліє–насіння, що введено в дію
ТОВ ОЕЗ ГрадОлія, цех з виробництва виробів з м’яса - ТОВ „Хайрокˮ;
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Введені об’єкти торгівлі площею 1067 кв. м.
Значні інвестиції у 2017 році вкладені у будівництво житлових будинків по
вул. Івана Похитонова (квартал „Ковалівськийˮ), вул. Гагаріна, вул. Черновола.
Загалом по м. Кропивницькому введено в експлуатацію 19,7 тис. кв. м
житла. Частка житлового будівництва в м. Кропивницькому становила
60,9 % загального обсягу житла по області.
В результаті проведеного першого муніципального інвестиційного форуму
„TIME to INVESTˮ:
налагоджено співпрацю з північною Екологічною Фінансовою
Корпорацією „НЕФКОˮ щодо впровадження інвестпроекту „Підвищення
енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення в
м. Кропивницькомуˮ, загальний обсяг інвестицій - 12,0 млн грн. Проектом
передбачається:
здійснення модернізації системи зовнішнього освітлення міста
(встановлення 567 LED світильників для зовнішнього освітлення на 21 вулиці
міста);
здійснення енергозберігаючих заходів у ЗОШ № 31.
Додатково проектом передбачається ще здійснити заміну кухонних плит та
духових шаф на енергозберігаючі у 6 закладах освіти.
Бізнес-план інвестиційного проекту погоджено наглядовою радою
„НЕФКОˮ. Готуються матеріали на Міністерство фінансів України щодо
погодження обсягу та умов отримання запозичення.
Розпочата комунікація з Європейським Банком Реконструкції та Розвитку
стосовно участі в проектах:
„Модернізація громадського транспортуˮ, що передбачає:
придбання 20 тролейбусів, будівництво нових тролейбусних ліній
протяжністю 12,5 км та 4-х тягових підстанцій;
„Енергоефективність громадських будівельˮ (здійснення теплосанації
близько 40 будівель бюджетної сфери).
Налагоджена співпраця з ЕСКО компанією „ЕСКО-ГАРАНТˮ щодо
проведення енергоаудитів 21 будівлі бюджетної сфери та розробки комплексного
енергетичного паспорта будівель бюджетної сфери міста Кропивницького.
Результатом
проведеної
галузевої
сесії
„Енергоефективність.
Енергозбереження» муніципального інвестиційного форуму „TIME to INVESTˮ
стало підписання Меморандуму про співпрацю між міською радою,
ДП „ВУГЛЕСИНТЕЗГАЗ УКРАЇНИˮ, міжнародною громадською організацією
„Центр
сприяння
житловим
та
муніципальним
реформамˮ
(Програма ЄБРР IQ energy) та ВАТ по газопостачанню та газифікації
„Кіровоградгазˮ, що дало змогу розпочати проект з модернізації системи
опалення в житлових будинках м. Кропивницького.
28 листопада 2017 року проведена галузева сесія: „Марафон можливостей
для бізнесу» муніципального інвестиційного форуму „TIME to INVESTˮ.
Дієвим механізмом залучення інвестицій, який впроваджується у нашому
місті є ЕСКО механізм.
Інформація про потенційні об’єкти енергосервісу міста оприлюднена на
офіційних
сайтах
Міської
ради
міста
Кропивницького
та
Держенергоефективності, що дає змогу потенційним інвесторам отримати
інформацію, необхідну для опрацювання.
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Вже 21 об’єкт закладів освіти відібраний для впровадження
ЕСКО механізму.
У місто залучена міжнародна технічна допомога проекту USAID
„Муніципальна реформа в Україніˮ щодо співробітництва з проведення
10 енергоаудитів та 31 енергосканування будівель бюджетної сфери та підготовці
техніко-економічних обґрунтувань на безкоштовній основі для подальшого
направлення їх до Європейського Банку Реконструкції та Розвитку.
Приділялась також увага сприянню розвитку ділових контактів
підприємців міста з представниками міжнародного бізнесу.
Так, протягом 2017 року проведені зустрічі міського голови з:
Генеральним консулом Республіки Вірменії в Одесі Гайком Гуляном;
Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні Романом
Ващуком.
Керівництвом міста були запропоновані інвестиційні проекти, вільні
земельні ділянки для активізації інвестиційних процесів, збільшення обсягів
зовнішньої торгівлі, зміцнення міжнародних зв’язків.
На офіційному сайті Міської ради міста Кропивницького розміщено
Інвестиційний паспорт.
Пропозиції щодо потенційних об’єктів інвестування були надані обласній
державній адміністрації для включення їх у буклет, який презентувався
учасникам міжнародного інвестиційного форуму „Центральноукраїнський
інвестиційний деньˮ, що проходив у м. Кропивницькому 21 вересня 2017 року
під час проведення міжнародної агропромислової виставки „АГРОЕКСПОˮ.
Розділ VI. Управління комунальною власністю
Проводилась робота по забезпеченню управління майном установ,
організацій, підприємств комунальної власності територіальної громади міста.
Станом на 01.01.2018 діяло 159 договорів оренди нежитлових приміщень,
будівель, споруд, укладених на платній основі, орендодавцем за якими є
Управління. Загальна площа об’єктів, переданих в оренду на платних умовах,
становить 17881,23 кв. м з місячним фондом орендної плати 26, 2 тис. грн.
Протягом 2017 року управлінням комунальної власності укладено та продовжено
термін дії 61 договору оренди нерухомого майна загальною площею
4 725,2 кв. м. з місячним фондом орендної плати 92,8 тис. грн. Також
обліковуються 2 договори оренди ЦМК:
1) ЦМК ДКП ТМ „Кіровоградтеплоенергоˮ (орендар - дочірнє
підприємство „Кіровоградтеплоˮ ТОВ „Центр науково-технічних інновацій
„Української
нафтогазової
академіїˮ;
договір
оренди
№
157/17
від 18.10.2004 року, діє до 18.10.2029 року);
2) ЦМК НВФ „Екоцентрˮ (орендар ТОВ НВФ „Екоцентрˮ; договір оренди
№ 17 від 01.07.1993 року, діє до 01.12.2021 року).
Структура укладених договорів оренди на платній основі розподіляється
наступним чином. За суб’єктним складом орендарів:
74 договори укладено з фізичними особами;
56 договорів - з юридичними особами приватного права;
23 договори - з юридичними особами публічного права (це переважно
державні підприємства, установи);
6 договорів - з громадськими об’єднаннями.
За метою використання об’єктів:
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48 договорів - побутове обслуговування (перукарні, ремонт взуття, одягу,
побутових приладів);
8 - офісні приміщення, депутатські приймальні, комп’ютерні клуби, коллцентр;
34 - банківські установи, поштовий та мобільний зв’язок; 13 - кафе,
магазини;
56 - склади, господарські потреби та інше.
З початку 2017 року від передачі в оренду нерухомого майна та ЦМК при
плані надходження коштів до міського бюджету 2340,0 тис. грн фактично
надійшло 5971,0 тис. грн. Перевиконання планових показників 2017 року
становить 3631,0 тис. грн. У порівнянні ж з 2016 роком надходження від оренди
збільшилися на 3535,0 тис. грн. Такі результати 2017 року стали можливими у
зв’язку з надходженням коштів від ДП „Кіровоградтеплоˮ ТОВ „ЦНТІ УНГАˮ за
оренду ЦМК в розмірі 3737,9 тис. грн
Від оренди комунального майна (нежитлових приміщень та ЦМК)
перераховано коштів до міського бюджету в сумі 2523,7 тис. грн.
Приватизовано 12 об’єктів комунальної власності територіальної громади
м. Кропивницького групи „А”, шляхом викупу. Від приватизації комунального
майна до міського бюджету перераховано 2295,3 тис. грн.
Розділ VIІ. Формування конкурентного середовища
Зусилля Міської ради міста Кропивницького та її виконавчих органів були
спрямовані на створення сприятливого підприємницького клімату, умов для
розвитку підприємницької ініціативи та поліпшення бізнес-клімату в місті.
Програмою розвитку малого та середнього підприємництва в м. Кіровограді на
2016-2020 роки на 2017 рік передбачалися кошти:
в сумі 60,0 тис. грн на реалізацію інвестиційних проектів, на умовах
співфінансування з Регіональним фондом підтримки підприємництва у
Кіровоградській області. Профінансовано 10,0 тис. грн на реалізацію проекту
приватного підприємства „Лікарня Святого Лукиˮ „Підвищення якості надання
медичних послуг з діагностики та лікування методами бронхоскопічних,
гастроскопічних та ректальних дослідженьˮ;
в сумі 100,0 тис. грн. на часткову компенсацію відсотків за кредитами, які
отримані в банківських установах на реалізацію інвестиційних проектів.
У 2017 році на профінансовано товариство з обмеженою відповідальністю
„Восход-86ˮ в сумі 16,0 тис. грн на реалізацію проекту „Відкриття цеху по
виробництву крупиˮ.
Розділ VIІІ. Зовнішньоекономічна діяльність
З метою виконання програмного завдання щодо сприяння діяльності
підприємств-товаровиробників та стимулювання її зовнішньоекономічної
діяльності здійснено аналіз експортного потенціалу підприємств міста.
Обсяг експорту товарів м. Кропивницького у 2017 році становив
186,8 млн дол. США, що на 23,7 % менше порівняно з 2016 роком, імпорту –
174,3 млн дол., що - на 27,9 % більше.
Зовнішньоторговельні операції здійснювались з партнерами з 99 країн
світу.
Основними ринками збуту продукції були країни Азії та СНД. Основу
експорту товарів склали механічні машини, жири та олії тваринного або
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рослинного походження, готові харчові продукти, імпорту – механічні машині,
засоби наземного транспорту, крім залізничного, недорогоцінні метали.
З метою сприяння здійсненню зовнішньоекономічної діяльності
підприємствам - виробникам у галузях: деревообробка, меблева промисловість,
їжа, напої та текстильна промисловість доведено інформацію про організацію
Офісом з Просування Експорту спільно з Посольством України в Королівстві
Швеція та Business Sweden Української торгової місії до Стокгольму (Швеція).
Кропивницьких виробників в експортній категорії „готові продукти харчування
та напоїˮ (Food & Beverages) запрошено до участі в Українській торговій місії до
Китайської Народної Республіки.
Суб'єктів малого та середнього підприємництва м. Кропивницького
запрошено до Канадсько-українського проекту підтримки торгівлі та інвестицій
(CUTIS) для участі у Програмі підтримки експорту до Канади U CAN EXPORT, а
також Економічному форумі „Україна-Баварія 2018ˮ м. Мюнхен та міжнародній
виставці „China International Import Expo 2018ˮ.
Розділ VIІІ. Виконання основних показників Програми економічного і
соціального розвитку міста Кіровограда на 2015 рік та основних напрямів
розвитку на 2016 і 2017 роки за 2017 рік
№
з/
п

Показники

1. Обсяг реалізованої промислової
продукції у відпускних цінах
підприємств
2. Обсяг реалізованої промислової
продукції на одну особу
3. Обсяг капітальних інвестицій
4. Обсяг капітальних інвестицій на
одну особу

Один.
виміру

Значення показника
Затверджено
2016
2017
Програмою
рік
рік
на 2017 рік

млн грн
10700

10522,5

11873,0

45148

43800

49687,7

млн грн

1850

1927,7

2583,9

грн

7781,4

8100,0

10982

Обсяг прямих іноземних
інвестицій (у фактичних цінах)

млн дол.
США
%

29,8

18,9

26,7

101,4

76,0

141,3

6.

Обсяг
прямих
іноземних
інвестицій на одну особу

дол США

126,1

80,3

112,5

7.

Обсяг експорту товарів

189,4

243,8

186,8

101
5600
132

91,6
4065
123,4

76,6
6457
158,8

5.

8. Середньомісячна заробітна плата

грн

млн дол.
США
%
грн
%

Директор департаменту – начальник
управління економіки департаменту
з питань економічного розвитку, торгівлі
та інвестицій

А. Паливода

