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В И Р І Ш И Л А:
Взяти до відома звіт щодо виконання Програми економічного і
соціального розвитку міста Кропивницького на 2018 рік та основні напрями
розвитку на 2019 і 2020 роки, затвердженої рішенням Міської ради міста
Кропивницького від 15.02.2018 № 1421 (зі змінами, затвердженими рішенням
Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 № 2278) за 2018 рік, що
додається.
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СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА КРОПИВНИЦКОГО НА 2018 РІК ТА
ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ НА 2019 І 2020 РОКИ ЗА 2018 РІК
РОЗДІЛ І. РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
Підрозділ 1.1. Стале функціонування промисловості
У рамках виконання основних завдань і заходів розділу сталий розвиток
промисловості Програми економічного і соціального розвитку міста
Кропивницького на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки
(далі-Програма) здійснювався щомісячний моніторинг та аналіз роботи
промислових підприємств облікового кола міста.
Станом на 28 грудня 2018 року серед 148 підприємств облікового кола, які
охоплюють 19 галузей, стабільно працює 136, 3 підприємства тимчасово не
працюють, з 9 підприємствами відсутній зв’язок.
За статистичними даними у 2018 році промисловими підприємствами
м. Кропивницького реалізовано промислової продукції на суму 14304,3 млн грн
або на 20,5 % більше, ніж у 2017 році.
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у 2018 році
становив по місту Кропивницькому 48,2 % від загальнообласного обсягу.
Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу
становив 60180,9 грн.
У структурі реалізованої промислової продукції на переробну
промисловість припало 66,3 % загального обсягу; постачання електроенергії,
газу, пари та кондиційованого повітря – 31,5 %.
В обсязі переробної промисловості найбільшу питому вагу займають
галузі виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (50,4 % –
4786,7 млн грн) та машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
устаткування (32,6 % – 3098,0 млн грн).
Підрозділ 1.2. Енергозбереження та енергоефективність
У рамках виконання програмних завдань в місті вживаються заходи
щодо підвищення рівня енергоефективності та розвитку альтернативної
енергетики.
Проведено масштабну роботу щодо впровадження ЕСКО-механізму в
будівлях бюджетних установ міста. Протягом 2018 року Міською радою вже
укладено 14 енергосервісних договорів на загальну суму 4,6 млн грн.
Всі заходи, обумовлені вказаними договорами впроваджені. Очікується, що
загальна економія споживання теплової енергії за 2018 рік (відповідно до умов
договору) складе 497 Гкал.
Одночасно зазначаємо, що Новенською селищною радою укладено
енергосервісний договір на загальну суму 5,7 млн грн, термін впровадження –
15 років. На кінець року інвестором вкладено близько 4 млн грн.
Загальна економія споживання тепла за 2018 рік (відповідно до умов
договору) складе 146,8 Гкал.
Рішенням Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького
від 18 грудня 2018 року № 645 визначено 12 об’єктів бюджетної сфери для
проведення процедури закупівель енергосервісу та розраховано базовий рівень
споживання тепла по кожній будівлі за три останніх роки. Наразі на зазначені
12 будівель оголошено тендер на проведення закупівель енергосервісу.
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Окрім енергосервісу, в будівлях бюджетних установ міста протягом
2018 року в напрямку енергоефективності та енергозбереження здійснено
наступні заходи:
заміна вікон та вхідних дверей на енергозберігаючі;
встановлення енергоефективних світильників;
проведення капітальних ремонтів будівель, які включають в себе заміну
(ремонт) внутрішньої системи теплових мереж із встановленням
теплообмінників та насосів;
проведення капітальних ремонтів із застосуванням енергозберігаючих
технологій (утеплення фасадів, ремонт міжпанельних швів, ремонт (утеплення)
покрівель).
За результатами впроваджених енергоефективних заходів у бюджетній
сфері міста за 2018 рік вдалося зекономити паливо-енергетичних ресурсів на
суму 1756,9 тис. грн, в тому числі: газу – 1,7 тис. куб. м; електричної енергії –
11,7 тис. кВт/год; теплової енергії – 694,3 Гкал.
Промисловими підприємствами облікового кола м. Кропивницького
протягом 2018 року проведено низку заходів у напрямку енергоефективності та
енергозбереження, а саме:
ТОВ «Друкмаш-центр» у вересні 2018 року встановив опалювальний котел,
який працює на альтернативних видах палива (освоєно 132,5 тис. грн). Це
дозволить зменшити витрати у порівнянні з витратами при опаленні природним
газом.
ПрАТ «Швейна фабрика «Зорянка» у листопаді 2018 року завершено
реконструкцію котельні, а саме: встановлено два твердопаливні котли
потужністю 350 кВт кожний, які працюють на агропелетах та пелетах з деревини.
Вартість проекту – 2782,6 тис. грн (власні кошти підприємства).
У ТОВ «Екостайл» успішно реалізовується екологічний проект з дегазації
полігону побутових відходів (далі – ППВ), використовуючи вилучений біогаз для
генерації електричної енергії. Проект здійснюється ТОВ «ЛНК», яке є лідером у
галузі дегазації ППВ. Вже виконано роботи з буріння свердловин
(32 свердловини), прокладено 2 км магістральних труб. Планується пробурити
ще 16 свердловин. Загальний розмір інвестицій становить близько 1,5 млн євро.
Реалізація проекту дасть змогу скоротити викиди в атмосферу звалищного газу,
покращити екологічну ситуацію та стан здоров’я мешканців прилеглих
населених пунктів.
РОЗДІЛ ІІ. РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ
Підрозділ 2.1. Транспорт та розвиток автомобільних доріг.
Згідно з Програмою розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в
місті Кропивницькому на 2017-2021 роки виконано:
капітальний ремонт доріг на загальну суму 37,2 млн.
поточний ремонт доріг – 16,4 млн. грн;
капітальний ремонт тротуарів – 3,9 млн грн;
поточний ремонт тротуарів – 1,1 млн грн;
утримується 67 світлофорних об'єктів – 2,5 млн. грн;
відновлено та нанесено дорожньої розмітки – 2,6 млн. грн;
Реалізація програмних завдань щодо
перевезення пасажирів
автомобільним транспортом здійснюється в двох режимах - у звичайному режимі
руху та у режимі маршрутного таксі.
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Відповідно до затвердженої мережі автобусних маршрутів у місті
обліковується 43 маршрути загального користування.
Працює 36 автобусних маршрутів, з них:
у звичайному режимі руху – 11 маршрутів;
у режимі маршрутного таксі – 25 маршрутів.
Мережа електротранспорту у 2018 році представлена 5 тролейбусними
маршрутами та обслуговується щоденно 23 одиницями тролейбусів (до
2018 року працювало 4 тролейбусні маршрути та обслуговувалися 22 одиницями
транспортних засобів).
За 2018 рік підприємствами-перевізниками перевезено 29 932 403 пас., з
них:
12 942 325 пас. автомобільним транспортом;
16 990 078 пас. електричним транспортом.
Відповідно до Програми розвитку міського пасажирського транспорту
та зв’язку у м. Кропивницькому на 2018 рік, реалізовані наступні заходи:
проведено конкурси з визначення перевізника на міським автобусних
маршрутах;
підприємства-перевізники, що обслуговують міські маршрути обладнано
транспортні засоби пристроями GPS - навігації. Доступ до даних роботи трекерів
надано організатору пасажирських перевезень;
забезпечено перевезення пасажирів усіх пільгових категорій на автобусних
маршрутах спеціальних регулярних рейсів до 28 садово-городніх товариств.
Виконано 3124 рейси та відповідно відшкодовано кошти в сумі 496,0 тис. грн;
виплачена компенсація за перевезення пільгової категорії громадян, які
скористалися безкоштовним проїздом міським електротранспортом в сумі
32280,3 тис. грн;
виплачена компенсація за перевезення пільгової категорії громадян, які
скористалися безкоштовним проїздом міським автомобільним транспортом в
сумі 36859,6 тис. грн;
відшкодовано КФ ПАТ «Укртелеком» кошти за надані послуги
101 особі - інваліду І або ІІ групи по зору за 50 % від абонентної плати за
користування телефонами у сумі 26,1 тис. грн;
придбано 10 нових автобусів на міське комунальне підприємство
«Електротранс» Міської ради міста Кропивницького» на суму 32 700 000 грн;
проведено
закупівлю
паливнозаправного
модулю
на
суму
592,0 тис. грн;
придбано 2 спеціалізованих автомобілів, які обладнані підйомником та
спеціальним кріпленням для перевезення людей з інвалідністю на суму
1796,0 тис. грн.;
5 тролейбусів з автономним ходом за допомогою програми фінансових
установ, а саме ПАТ КБ «Приватбанк» у лізинг. Тролейбуси з автономним ходом
- сучасний вид громадського транспорту яким під час руху не потрібна контактна
мережа. Машини працюють на літій-іонних акумуляторах, живлення яких
вистачає на 20 км руху. Заряд акумуляторів здійснюється під час руху
тролейбуса або стоянки від наявної контактної мережі. Основні технічні
характеристики це низький рівень підлоги, пристосований до пасажирів з
обмеженими можливостями. Кожен тролейбус зможе перевозити загалом
107 пасажирів. Захід виконано.
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Підрозділ 2.2. Розширення інформаційного простору міста
Відповідно до Програми інформатизації та електронного самоврядування
“Електронне місто” на 2016 - 2018 роки (далі - Програма) протягом 2018 року
здійснювалось наступні заходи:
надання послуг по супроводженню програмного забезпечення, глобальної
мережі Internet та хостингу офіційному веб-сайту міської ради на суму
143,1 тис. грн;
створення комплексу технічного захисту інформації на об'єкті
інформаційної діяльності міської ради - 171,8 тис. грн за рахунок загального
фонду;
легалізація програмного забезпечення та антивірусного захисту інформації
- 164,3 тис. грн;
на підвищення ефективності офіційного веб-сайту міської ради здійснені
заходи по створенню нового модулю розмежування комунальних підприємств
міста - 3,0 тис. грн;
послуги з модернізації системи відеонагляду приміщення міської ради 6,4 тис. грн;
створення автоматизованих умов для проведення заходів широкого віщання
потокового відео 70,4 тис. грн, з яких видатки на придбання проектора та
відеокамер по спеціальному фонду склали 54,8 тис. грн;
технічне обслуговування комп'ютерної та оргтехніки - 74,3 тис. грн;
послуги з технічного обслуговування автоматичної системи пожежогасіння
та створення кліматичних умов в технічній кімнаті склали 26,5 тис. грн, з яких
видатки на придбання кондиціонера по спеціальному фонду - 23,5 тис. грн;
для задоволення інформаційних потреб на основі сучасної комп'ютерної
техніки протягом 2018 року виконавчими органами міської ради використані
кошти міського бюджету на загальну суму 1684,2 тис. грн, з яких видатки по
спеціальному фонду становлять 1589,2 тис. грн, було придбано 55 комплектів
автоматизованих робочих місць, 17 системних блоків, 8 моніторів,
36 багатофункціональних пристроїв, 7 принтерів, 6 ноутбуків, 1 сканер та 18
джерел безперебійного живлення; інші інформаційно-технологічні видатки.
Загальний обсяг фінансування Програми за 2018 рік складав в сумі
2372,3 тис. грн, у тому числі загальний фонд - 704,8 тис. грн., спеціальний фонд
1667,5 тис. грн.
Підрозділ 2.3. Мобілізаційна підготовка та охорона громадського
порядку
Відповідно до Програми підтримання постійної мобілізаційної готовності
міста Кропивницького на 2018 рік здійснювалися наступні заходи:
придбання обладнання для забезпечення роботи пункту управління
міського голови та організації приписки і призову громадян міста;
придбання обладнання для заходів по формуванню та життєзабезпеченню
підрозділів територіальної оборони міста;
придбання обладнання для входу до приміщення Кропивницького
міського військового комісаріату автоматичним турнікетом;
матеріальна підтримка підшефних військових частин А0680 та А1840
матеріально-технічними засобами;
придбання обладнання для вжиття заходів щодо дотримання режиму
таємності та прихованості;
придбання обладнання для вжиття заходів щодо підготовки системи
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нормованого забезпечення населення міста.
Видатки з міського бюджету на реалізацію заходів Програми підтримання
постійної мобілізаційної готовності міста Кропивницького на 2018 рік становили
в сумі 678,6 тис. грн.
РОЗДІЛ III. СТАНДАРТИ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
Підрозділ 3.1. Забезпечення підтримки дітей, сім’ї та молоді
Вживалися заходи щодо реалізації сімейної та молодіжної політики.
Відповідно до Програми „Молодьˮ на 2018-2020 роки забезпечувалася
вторинна зайнятість молоді, її працевлаштування у вільний від навчання час у
місті проводяться громадські роботи для підлітків та молоді. У літній період
2018 року було сформовано 4 трудові загони. У благоустрої міста брала участь
121 особа, якій виплачена заробітна плата на загальну суму 198,4 тис. грн.
В рамках програми проведені заходи щодо:
національно – патріотичні виховання;
забезпечення активної участі молоді через роботу Молодіжної ради при
Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького, членами якої є
представники молодіжних громадських організацій міста, студентського
самоврядування;
проведення концертно-розважальних шоу для молоді.
Фактичне фінансування програми склало 356,737 тис. грн.
Для підтримки сімей в місті діє Міська програма підтримки сімей
на 2018–2020 роки.
У 2018 році двом багатодітним жінкам присвоєно почесне звання України
«Мати-героїня», нагородні документи ще на двох багатодітних матерів передані
на погодження до Міністерства соціальної політики України.
На даний час у м. Кропивницькому зареєстровано 885 багатодітних
сімей, в яких виховується 2888 дітей, в тому числі діти, які навчаються за денною
формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих
навчальних закладах - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до
досягнення ними 23 років.
У 2018 році видано 184 посвідчення батьків багатодітної сім’ї,
552 посвідчення дитини з багатодітної сім’ї та продовжено дію статусу
84 багатодітним сім'ям, в яких діти досягли повноліття та навчаються за денною
формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних
закладах та 18 багатодітним сім’я, в яких народилася наступна дитина.
Відповідно до Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей
на 2018–2020 роки, у 2018 році для оздоровлення дітей закуплені путівки до:
дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Жовтень», Кіровоградська
область, Олександрівський район, с. Бірки – 100 путівок;
ТОВ «Дитячий оздоровчий заклад «Бригантина», Кіровоградська область,
Новоархангельський район, смт. Новоархангельськ – 97 путівок;
ТОВ «Курортне об’єднання «Перлина Чорноморця», Одеська область,
м. Білгород-Дністровський – 80 путівок.
Протягом оздоровчих змін в даних закладах перебувало 277 дітей пільгових
категорій міста Кропивницького, а саме:
50 дітей-сиріт, дітей, які залишились без батьківського піклування;
120 дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей;
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86 дітей (учасників бойових дій), батьки яких мають посвідчення учасника
бойових дій та безпосередньо брали участь в антитерористичній операції в
східних областях України, є учасниками АТО (ООС – операції об’єднаних сил)
на час їх перебування в зоні АТО (ООС) або батьки яких загинули, зникли
безвісти, потрапили в полон чи отримали інвалідність під час участі в АТО
(ООС);
4 дитини померлих учасників АТО (ООС);
8 дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи; 8 дітей з
інвалідністю;
1 дитина, яка перебуває на диспансерному обліку;
14 путівок до ТОВ оздоровчий комплекс «Лісова пісня» с. Оникієве,
Маловисківського району придбано для вихованців комунального закладу
«Дитячий будинок «Наш дім» Міської ради міста Кропивницького».
В цілому за рахунок коштів міського бюджету у сумі 1 953,42 тис. грн на
оздоровлення було направлено 291 дитину.
Благодійною організацією благодійним фондом «ЮніБрідж» організовано
оздоровлення та відпочинок 4 вихованців комунального закладу «Дитячий
будинок «Наш дім» Міської ради міста Кропивницького» в Сполучених Штатах
Америки.
Для виховання дітей-сиріт у місті діє міська цільова соціальна програма
реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування на 2018–2020 роки.
У місті функціонує комунальний заклад “Дитячий будинок “Наш дім”, в
якому станом на 01 січня 2019 року виховується 19 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.
У 2018 році до закладу було зараховано 14 дітей, відраховано – 15.
Виховна робота закладу спрямована на розвиток інтелектуальних,
фізичних, творчих здібностей дітей для подальшої безпроблемної їх соціалізації
у сучасному життєвому середовищі.
Протягом року діти безкоштовно відвідували басейн ДЮСШ “Надія”,
льодовий каток «Слайз», сімейно-розважальний центр «КрейзіЛенд».
Фактичне фінансування програми у 2018 році склало 2 099, 5 тис. грн.
З метою розвитку сімейних форм виховання у місті створюються прийомні
сім’ї. Протягом року забезпечено функціонування 4 дитячих будинків сімейного
типу та 26 прийомних сімей, в яких виховується 61 дитина-сирота, дитина,
позбавлена батьківського піклування.
На обліку служби в управлінні з питань захисту прав дітей Міської ради
міста Кропивницького (за первинним обліком) перебуває 379 дітей-сиріт, дітей,
позбавлена батьківського піклування. Із них 258 дітей перебуває під опікою
(піклуванням) громадян, 43 - в прийомних сім’ях, 20 в дитячих будинках
сімейного типу, 18 –в сім’ях родичів, знайомих, 1 – в рідній сім’ї, 39 – перебуває
під державною опікою. Сімейними формами виховання охоплено 89 % від
загальної кількості дітей.
Підрозділ 3.2. Доходи населення. Соціальний захист населення.
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,
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організаціях (юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із
кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за ІV квартал 2018 року
порівняно з відповідним періодом 2017 року на 1423 грн, або на 22,0%, і
становила 7880,0 грн, що майже вдвічі вище рівня мінімальної заробітної плати.
Рівень заробітної плати по місту перевищив середній показник по області
на 1,6%, що більше на 0,1 % минулорічного.
Середня зарплата по місту за січень-грудень 2018 року склала 7289,0 грн,
а її темп росту – 123,5%. Тобто виконання Програми економічного і соціального
розвитку області по м. Кропивницькому за результатами 2018 року забезпечено
на 100 %
Станом на 01.01.2019 заборгованість із заробітної плати по підприємствах
міста Кропивницького зменшилась у порівнянні з початком 2018 року на
54,6 тис. грн, і складає 1234,9 тис. грн., з якої:
майже 80 % складає борг 3-х підприємств щодо яких провадиться справа
про банкрутство (ВАТ «Кіровоградський кар’єр» - 977,6 тис. грн,
ТОВ «Созідатель» - 5,4 тис. грн та ТОВ "Продімпекс" – 1,1 тис.грн).
решта 20 % - борг економічно активних підприємств (КП «Новенське» у
сумі 139,7 тис. грн, Філія "КДОНКК" УДП "Укрінтеравтосервіс" –
108,4 тис. грн та Департамент агропромислового розвитку Кіровоградської ОДА
– 2,7 тис. грн).
Протягом січня-грудня 2018 року проведено 7 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 17 підприємствах-боржниках.
Проведено роботу із виконання програмних завдань щодо посилення
соціального захисту громадян.
Відповідно до Програми соціального захисту та соціальної підтримкм
окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки та з метою надання
соціальної підтримки малозабезпеченим верств населення, вшанування окремих
категорій громадян за 2018 рік надано:
грошову допомогу малозабезпеченим громадянам (3481 особі) на загальну
суму 7137,2 тис. грн;
виплата довічного пансіону (19 Почесним громадянам міста) на загальну
суму 156,8 тис. грн;
вшанування 4 найстарших (надано грошову допомогу та вручено
подарунки) на загальну суму 14,0 тис. грн;
грошова допомога до 32-ї річниці Чорнобильської катастрофи та з нагоди
Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії Чорнобильської АЕС - на
загальну суму – 594,9 тис. грн;
фінансова підтримка 8 громадським організаціям інвалідів та ветеранів на
загальну суму 305,0 тис. грн;
грошова допомога 529 ветеранам війни та праці на загальну суму
621,5 тис. грн.
Загальний обсяг фінансування Програми складала в сумі 9334,6 тис.грн.
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Підрозділ 3.3. Підтримка армії, військовослужбовців і населення,
яке постраждало від окупації під час проведення антитерористичної
операції
Проводилася робота щодо підтримки військовослужбовців і населення,
яке постраждало від окупації під час проведення антитерористичної операції.
Протягом 2018 року відповідно до Комплексної програми підтримки
учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх
сімей на 2017-2019 роки 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 3384,4 тис. грн, а саме:
одноразова матеріальна допомога 2 членам сімей померлих та 3 членам
сімей загиблих під час виконання військових обов’язків в зоні АТО на загальну
суму 125,0 тис. грн;
одноразова матеріальна допомога 33 постраждалим учасникам
антитерористичної операції на загальну суму 155,0 тис. грн;
щомісячна матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових
питань 60 членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції на
загальну суму 347,0 тис. грн;
одноразова матеріальна допомога 1036 учасникам антитерористичної
операції на загальну суму 3108,0 тис. грн;
одноразова матеріальна допомога 5 членам сімей загиблих (померлих) для
встановлення пам’ятників кожному у сумі 11,2 тис. грн. на загальну суму
56,0 тис. грн;
щомісячна матеріальна допомога 49 дітям загиблих учасників
антитерористичної операції, військо полонених, зниклих безвісти які є
мешканцями міста Кропивницького на суму 877,5 тис. грн;
з нагоди Дня незалежності України та Дня захисника України
57 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 228,0 тис. грн;
на відшкодування додаткових витрат для проведення поховання та
поминальних обідів 6 загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції
відповідно до рішень Міської ради міста Кропивницького виділено кошти у сумі
42,35 тис. грн;
з нагоди Міжнародного жіночого дня та Великодня вручено подарунки
членам сімей загиблих учасників АТО на загальну суму 56,8 тис. грн;
до Міжнародного дня захисту дітей, Дня знань, новорічних свят придбано
та вручено подарунки дітям загиблих, військовополонених та зниклих безвісти
учасників АТО на загальну суму 197,4 тис. грн, з яких придбано новорічні
подарунки на суму 154,7 тис. грн.
Міською радою надано 1052 дозволи на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам антитерористичної
операції площею 105 га, з них передано у власність 828 земельних ділянок
орієнтовною площею 82 га.
Безкоштовно оздоровлено 90 дітей, батьки яких є учасниками
антитерористичної операції або загинули під час її проведення на зальну суму
617,7 тис. грн.
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Звільнені від оплати за харчування 775 дітей у дошкільних закладах,
1339 учнів загальноосвітніх навчальних закладів та 46 осіб в закладах
професійної освіти. Використано коштів з міського бюджету на зазначені цілі у
сумі 4580,23 тис. грн.
Надано 50 % пільгу по оплаті за навчання в школах естетичного виховання
66 дітям учасників антитерористичної операції.
Користувачам бібліотек-філій міської централізованої бібліотечної
системи з числа учасників антитерористичної операції та членів їх сімей
надаються 100 % пільги.
У 2018 році використано кошти у сумі 1107,0 тис. грн, для надання
медичної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей.
Підрозділ 3.4. Охорона здоров'я
Виконано комплекс заходів, спрямованих на виконання програмних
завдань щодо поліпшення надання послуг у сфері охорони здоров'я.
У м. Кропивницькому успішно впроваджується медична реформа
первинного рівня надання медичної допомоги населенню. Протягом звітного
періоду проведена наступна робота:
лікувально-профілактичні заклади первинної ланки підключені до мережі
Інтернет та зареєстровані у системі e-Health через медичну інформаційну
систему «Медстар»;
Створено 3 комунальні некомерційні підприємства:
КНП «Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини» Міської ради
міста Кропивницького»
КНП
«Центр
первинної
медико-санітарної
допомоги
№
1
м. Кропивницького» Міської ради міста Кропивницького»;
«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кропивницького»
Міської ради міста Кропивницького».
Даними підприємствами подані заяви щодо укладання договорів з
Національною службою здоров'я.
За січень-грудень 2018 року фактично використано коштів у сумі
20 384,2 тис. грн, у тому числі на :
придбання медичного та іншого обладнання - 10 387,6 тис. грн (субвенція з
держбюджету - 5 566,5 тис. грн);
придбання санітарного автотранспорту - 674,0 тис. грн;
проведення капітального ремонту рентгенологічного обладнання 55,6 тис. грн;
проведення капітального ремонту приміщень закладів - 7 677,9 тис. грн;
проведення реставраційних робіт будівель - 1 589,1 тис. грн.
Протягом звітного періоду придбано:
фіброгастрокоп (КЗ «Центральна міська лікарня м. Кіровограда» 754,0 тис. грн;
обладнання для відділення гострої судинної патології КЗ «Кіровоградська
міська лікарня швидкої медичної допомоги» - 669,6 тис. грн;
2 апарата ультразвукової діагностики (КЗ «Кіровоградська міська лікарня
швидкої медичної допомоги» та «Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни
м. Кропивницького») - 4252,8 тис. грн.
апарат сорбційний (КЗ «Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни
м. Кропивницького» - 435,0 тис. грн.
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два автомобіля (КЗ «Міський пологовий будинок з функціями
перинатального центру II рівня») - 674,0 тис. грн.
рентгенологічний апарат (Кіровоградська дитяча міська лікарня) 3584,0 тис. грн.
Протягом 2018 року за рахунок коштів міського бюджету проведені
капітальні ремонти на загальну суму 8693,0 тис. грн зокрема капітальний ремонт:
фасаду жіночої консультації № 1 КЗ «Міський пологовий будинок з
функціями перинатального центру II рівня», вул. Генерала Жадова, 23, к. 2 1314,1 тис. грн;
відділення консервативної гінекології КЗ "Міський пологовий будинок з
функціями перинатального центру II рівня", вул. Олени Журливої, 1 1486,2 тис. грн;
операційного відділення консервативної гінекології КЗ "Міський
пологовий будинок з функціями перинатального центру II рівня", вул. Олени
Журливої, 1 - 815,2 тис. грн;
пожежної сигналізації у дитячому інфекційному відділенні стаціонару № 1
КЗ "Центральна міська лікарня м. Кіровограда", Фортеця, 21 229,5 тис. грн;
приміщення КЗ "Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини" із
заміною вікон, сел. Гірниче, вул. Лінія 10-а, 61 – 142,1 тис. грн;
фасаду дитячого інфекційного відділення стаціонару № 1 КЗ "Центральна
міська лікарня м. Кіровограда", Фортеця, 21 та благоустрою прилеглої території 1233,1 тис. грн;
приміщення жіночої консультації № 1 КЗ "Міський пологовий будинок з
функціями перинатального центру II рівня", вул. Генерала Жадова, 23, корп. 2 1256,2 тис. грн;
приміщення дитячої міської поліклініки № 1, вул. Шевченка, 36 615,5 тис. грн.
Також здійснено:
благоустрій прилеглої території біля лікувального корпусу КЗ "Міський
пологовий будинок з функціями перинатального центру II рівня", вул. Олени
Журливої, 1 - 504,2 тис. грн;
благоустрій територій навколо жіночої консультації № 1 КЗ "Міський
пологовий будинок з функціями перинатального центру II рівня", вул. Генерала
Жадова, 23, к. 2 - 683,6 тис. грн.
Протягом 2018 року:
Показник смертності населення міста становить 1152,8 на 100 тисяч
населення проти 1219,4 за 2017 рік, показник дитячої смерті серед дітей до 1-го
року склав 3,99 на 1000 народжених дітей проти 10,41 за 2017 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
2018 рік знизився у порівнянні з 2017 роком на 4,1 % і становить 17473,1 на
10 тис. відповідного населення (у 2017 році – 18213,9). Рівень захворюваності
серед дорослого населення нижчий на 11,7% і становить 3709,8 на 10 тисяч
населення проти 4200,9 за 2017 рік.
Серед підлітків поширеність захворювань зменшився на 13,9 % і становить
18333,3 проти 21305,8 за 2017 рік. Також відмічається зменшення на 17,2 %
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захворюваності серед підлітків до 12360,1 проти 14929,1 у 2017 році.
Серед дитячого населення від 0-14 років рівень поширеності хвороб
знизився на 10,1 % до 1744,5 на 1 тис. дитячого населення, рівень захворюваності
знизився на 13,7 % і становить 1474,7 проти 1709,1 у 2017 році.
За 2018 рік показник захворюваності злоякісними новоутвореннями
становить 591,8 на 100 тисяч населення проти 590,1 за 2017 рік.
Підрозділ 3.5. Освіта та наука
У рамках реалізації програмних завдань щодо поліпшення якості надання
освітніх послуг триває модернізація навчальних закладів міста за всіма
напрямками їх діяльності: від спортзалів, опалення – до новітніх кабінетів та
облаштування санітарних кімнат.
У місті реалізується ключова реформа «Нова українська школа» та
науково-педагогічні проекти «На крилах успіху»1 та «Інтелект України».
Для забезпечення права дошкільнят на доступність здобуття дошкільної
освіти, спрощення процедури та вільного доступу до інформації про облік дітей
для вступу в дошкільні заклади міста функціонує електронна реєстрація дітей в
дошкільні заклади через мережу Інтернет. Комплектація дитячих садків дітьми у
2018 році здійснювалася відповідно до електронної реєстрації.
Стабільно функціонують 40 дошкільних закладів освіти різних типів і
форм власності та 8 відділень при навчально-виховних об’єднаннях, в складі
яких працюють 24 дошкільні групи.
Працює розгалужена мережа закладів дошкільної освіти (груп), в яких
виховуються та проходять реабілітацію діти з особливими освітніми потребами.
А саме: 2 заклади для дітей з порушенням зору, 1 з порушенням опорно-рухового
апарату, 1 – санаторний для тубінфікованих дітей.
У 2018 році в комунальному закладі „Навчально-виховне об’єднання № 15
„Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад
комбінованого типу, дитячий юнацький центр „Явір” Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області відкрито 2 дошкільні групи.
Здійснювалася реалізація державної політики у сфері реформування
загальної середньої освіти «Нова українська школа» у Кропивницькому.
Навчально-виховне об'єднання № 25 другий рік є учасником пілотного
проекту по впровадженню нового Державного стандарту початкової освіти,
Навчально-виховний комплекс №26 та навчально-виховне об'єднання №31 є
учасниками науково-педагогічного проекту «Інтелект України», комунальний
заклад «Вікторія-П» працює в рамках інноваційного освітнього проекту «На
крилах успіху».
Сформована мережа закладів загальної середньої освіти, яка забезпечує
конституційне право кожного громадянина на доступну, безоплатну та якісну
освіту.
Існуюча мережа складає 40 закладів загальної середньої освіти міста
(1-призупинено, у зв’язку з відсутністю учнів).
У 2018/2019 н.р. позначається збільшення учнівського контингенту на
797 учнів (24410 – 2017/2018 н.р. та 25207 – 2018/ 2019 н.р ). Збільшились
показники прийому учнів до 1-х класів (2017/2018 н.р. – 2717, 2018/2019 н.р –
3016.). До 10-х класів прийнято 1404 учні (2017/2018 н.р. – 1304).
Запровадження профільного навчання в закладах освіти міста
Кропивницького дало результати: цей навчальний рік приніс нам значно більшу
кількість медалістів, порівняно з попереднім роком (60 у 2017 році, що складало
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5% та 73 у 2018 році, що склало майже 7% від загальної кількості випускників),
що є яскравим свідченням результативності роботи учителів, які змогли
зацікавити дітей своїм предметом, пробудити в них бажання випробувати свої
сили.
Відбулась ініційована міським головою програма модернізації навчальних
закладів міста за всіма напрямками їх діяльності: від спортзалів, опалення – до
новітніх кабінетів та облаштування санітарних кімнат.
У 2018 році відремонтовано 2 сучасних спортивних зали (НВО № 1,
«Мрія») на загальну суму 2,3 млн грн.
Для зберігання теплової енергії в закладах освіти частково замінено
дерев’яні вікна на пластикові в кількості 655 штук.
Виконано капітальний ремонт покрівлі НВО № 6, 18, «Мрія»,
СЗОШ № 1, ДНЗ № 47, приміщень НВО № 34, ДНЗ № 72, замінено вікна в
НВО № 8, 16, 20, 24, 25, ЗОШ № 10, спец. ЗОШ № 3, СЮТ, ремонт системи
опалення та тепломережі в НВО № 19, 32, 35, ДНЗ № 3,17, ЗОШ № 4,
сантехнічних вузлів НВО № 6, 16, 19, їдальнь НВО № 1, ЗОШ № 2, спортивні
майданчики НВО № 34, огорожі НВО № 19, 33, утеплення ДНЗ № 15 на загальну
суму 22,2 млн грн.
Встановлено систему автоматичного регулювання споживання теплової
енергії за рахунок коштів інвесторів в ДНЗ № 2, 3, 60, 62, 67, 70, ЗОШ № 14, 29,
НВО № 8, 24, 26, 32, спец. ЗОШ № 3, БДЮТ.
Для 40 закладів загальної середньої освіти придбано 2465 комплектів
одномісних шкільних парт на суму 3,4 млн грн.
Придбано комп’ютерну техніку на загальну суму 4742,1 тис. грн.
(3 комплекти комп’ютерного обладнання, 7 інтерактивних дощок,
82 проектори, 129 ноутбуків, 38 планшетів, 71 принтерів, 16 телевізорів);
обладнання для кабінету фізики на суму 17,8 тис. грн.
технологічне
обладнання
(холодильники,
пральні
машини,
електром’ясорубки, електроплити, жарочні шафи, електричні котли,
водонагрівачі, овочерізки) на суму 724,6 тис. грн;
спортивне обладнання на суму 393,9 тис. грн;
меблі для класу «Монтесорі» на суму 129,4 тис. грн;
Отримано ігрові набори Six Bricks в кількості 3034 шт.
В рамках проекту Громадського бюджету у 2018 році встановлений
дитячий майданчик в ДНЗ № 22 та НВО № 33.
Спільно з управлінням земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища Міської ради міста Кропивницького виконаний захід по
озелененню частини території ДНЗ № 63 на суму 99,8 тис. грн.
За рахунок коштів міського бюджету та субвенції з державного бюджету
придбано допоміжні навчальні приладдя та пристрої на загальну суму 2,8 млн
грн.
Відкрито інклюзивно-ресурсний центр на базі ЗОШ № 29, який
забезпечено навчальним обладнанням меблями, велотренажерами, тренажерами
для рук, столами, демонстраційними наборами, комплектами звукового
обладнання, акустичною системою, технологічним обладнанням, комп’ютерною
технікою та тренажером для серцево-легеневої реанімації на суму 1,6 млн грн.
Позашкільна освіта представляється у широкому спектрі позашкільних
закладів всього міста. Це:
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3 позашкільні заклади освіти (2495 вихованців); 2 позашкільні заклади
Новенської селищної ради (970 вихованців) та 20 центрів при ЗЗСО
(8890 вихованців).
Влітку 2018 року в місті функціонували 38 дитячих закладів відпочинку з
денним перебуванням при закладах освіти, в тому числі 6 англомовних таборів.
Змістовним відпочинком охоплено 6297 дітей (у 2017 році - 5522), що від
загальної кількості дітей шкільного віку, які підлягають організованому
відпочинку становить 25 %.
Усіма видами харчування охоплено 18561 учнів (74 % від загальної
кількості учнів) закладів освіти м. Кропивницького.
Безкоштовно забезпечені гарячим харчуванням учні:
1- 4 класів – 11046;
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 235;
діти з малозабезпечених сімей – 330;
діти з особливими потребами – 402;
діти, батьки яких є учасниками АТО (ООС) -1339;
діти, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС -104;
діти воїнів-афганців – 18.
У дошкільних закладах освіти звільнені від оплати за харчування на 50%
416 дітей з багатодітних родин, на 100% - 1344 дітей пільгових категорій (з них
258 - вихованці санаторного дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 65
«Лукомор'є»).
У 2018 році було виділено кошти на поставку підручників для учнів 1, 5 і
10 класів. Загальне забезпечення підручниками учнів закладів освіти міста
становить 99 %, а саме 1-4 кл-98%, 5-9 кл.-114%, 10-11 кл. - 87%.
Підрозділ 3.6. Культурний простір та збереження культурної
спадщини
У галузі культури забезпечено проведення культурно-мистецьких заходів
та акцій загальнодержавного, всеукраїнського та міського значення, серед яких заходи для жителів міста до загальнодержавних свят.
Мережа закладів культури налічує 30 установ, зокрема, 6 початкових
спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, 20 бібліотек-філій міської
централізованої бібліотечної системи, 3 музейні заклади, комунальний заклад
Кропивницький культурно - дозвіллєвий центр».
Станом на 01 січня 2019 року в початкових спеціалізованих мистецьких
навчальних закладах (ПСМНЗ) м. Кропивницького навчається 2098 учнів.
Збережено пільги щодо плати за навчання окремих категорій учнів. Враховуючи
всі пільгові категорії дітей, 100 % безоплатно навчаються 390 учнів, на
50 % звільнені від оплати 201 учень.
Міська
централізована
бібліотечна
система
(МЦБС)
налічує
20 бібліотек-філій, якими проведено 1192 масові заходи.
Кількість користувачів бібліотек протягом 2018 року становила 46219 осіб.
Бібліотечний фонд складає 386097 примірників, кількість книговидач 821290.
Продовжують творчу працю та наукову діяльність 3 міські музеї
(Художньо-меморіальний музей О.О. Осмьоркіна, Кропивницький музей
музичної культури ім. К. Шимановського, Літературно-меморіальний музей І.К.
Карпенка-Карого міста Кропивницького).
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Протягом 2018 року музейними закладами проведено 141 захід різного
профілю та спрямування, у тому числі 51 виставка.
Музейні експозиції відвідали 11738 осіб. Співробітниками музеїв
проведено 521 екскурсію.
В рамках заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів
культури у 2018 році виконано:
коригування проектної документації на реставрацію будівлі художньомеморіального музею О.О.Осмьоркіна міста Кропивницького;
роботи з реставрації будівлі 1 корпусу музичної школи № 1
ім. Г.Г.Нейгауза (890,9 тис. грн);
підсилення фундаментів будівлі, виконано ремонт підземних інженерних
комунікацій, улаштування вимощення, доріжок, благоустрій території, виконано
ремонт покрівлі та системи опалення;
капітальний ремонт художньої школи ім. О.О. Осмьоркіна на суму
247,4 тис. грн;
роботи з ремонту системи опалення у дитячій художній школі
ім. О.О. Осмьоркіна (204,0 тис. грн) та бібліотеці-філії № 21 (103,0 тис. грн);
замінено 5 вікон на енергозберігаючі у дитячій школі мистецтв
(41,5 тис. грн) та 4 вікна у музичній школі № 4 (32,6 тис. грн);
виконано заміну вхідних дверей та вікон та у бібліотеках-філіях МЦБС на
загальну суму (87,3 тис. грн).
Придбано технічне та комп’ютерне обладнання на суму 797,7 тис. грн,
музичні інструменти на суму 121,1 тис. грн.
У 2018 році на заходи протипожежного характеру витрачено
284,3 тис. грн.
Підрозділ 3.7. Фізична культура і спорт
Вжито ряд заходів щодо виконання завдань Програми у частині розвитку
фізичної культури і спорту.
У місті Кропивницькому діють 6 дитячо-юнацьких спортивних шкіл,
2 спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву, школа
вищої спортивної майстерності та дитячо-юнацька футбольна школа Академія
футбольного клубу «Зірка», в яких займаються фізичною культурою і спортом
біля 4200 дітей, що становить близько 18 % від загальної кількості дітей
шкільного віку.
Протягом 2018 року на утримання чотирьох комплексних дитячо юнацьких спортивних шкіл, підпорядкованих управлінню молоді та спорту
міської ради, профінансовано 19618,1 тис. грн., у т.ч. на виплату заробітної плати
– 14344,0 тис. грн., на утримання спортивних споруд і енергоносії –
595,5 тис. грн, на проведення навчально-тренувальних зборів і придбання
паливно-мастильних матеріалів – 460,1 тис. грн, капітальні видатки –
3750,3 тис. грн та інші поточні видатки.
Відповідно до Програми розвитку фізичної культури і спорту в
м. Кропивницькому на 2017–2020 роки у звітному періоді за кошти міського
бюджету:
для потреб дитячо-юнацьких спортивних шкіл придбано спортивний
пневматичний пістолет і гвинтівку, татамі для боротьби дзюдо, набої для
відділення кульової стрільби, спортивний інвентар для відділень волейболу,
самбо, велоспорту та інший дрібний інвентар на загальну суму 337,5 тис. грн;
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придбано автомобіль для відділення велосипедного спорту, вартістю
891,0 тис. грн;
виконано капітальний ремонт стрілецького тиру, в якому здійснено
реконструкцію приміщення, облаштовано централізоване водопостачання та
водовідведення, санвузли, роздягальні, мультимедійний тир. На виконання
ремонтних робіт в 2018 році профінансовано 391,8 тис. грн;
виготовлена проектно-кошторисна документація на реконструкцію
футбольного стадіону КДЮСШ № 2. Профінансовано 1215,0 тис. грн;
виконується капітальний ремонт спортивної зали КДЮСШ №2.
Профінансовано 1007,5 тис. грн.
У 2018 році в дитячо-юнацьких спортивних школах міста підготовлено:
2 майстри спорту України міжнародного класу (Владислава Лягаєва та
Віталій Гунько – таеквон-до ІТФ);
23 майстри спорту України;
107 кандидатів у майстри спорту України;
138 спортсменів І розряду;
1292 спортсмени ІІ, ІІІ та юнацьких розрядів.
132 вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста є членами збірних
команд України або кандидатами до збірних з різних видів спорту.
У 2018 році спортсмени міста брали участь у 146 змаганнях різного рівня.
Учні дитячо-юнацьких спортивних шкіл, підпорядкованих управлінню молоді та
спорту Міської ради міста Кропивницького, 598 разів ставали переможцями та
призерами всеукраїнських і міжнародних змагань. Чемпіонами України стали 30
спортсменів. Золоті нагороди Кубку України завоювали 13 атлетів.
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.
З метою залучення до масового спорту широких верств населення спільно
з міським центром фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та обласним
відділенням Національного олімпійського комітету України у звітному періоді
проведено 87 фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходів, у яких
взяли участь близько 10 тис. осіб.
В м. Кропивницькому функціонують 540 спортивних об’єктів, зокрема:
11 футбольних полів, 2 стадіони, 72 спортивні зали, 95 приміщень для занять
фізкультурно-оздоровчою роботою, плавальний басейн, льодова ковзанка,
354 спортивні майданчики, із них за місцем проживання та в місцях масового
відпочинку громадян – 164, у т.ч. 11 зі штучним покриттям.
З метою створення належних умов для занять фізичною культурою та
спортом, у рамках реалізації проектів – переможців громадського бюджету на
2018 рік, збудовано 5 спортивних майданчиків. На дані цілі використано з
міського бюджету 626,276 тис. грн.
Підрозділ 3.8. Споживчий ринок та захист прав споживачів
Проводилася робота по виконанню завдань розділу “Розвиток
внутрішнього споживчого ринку та послуг”.
Мережа стаціонарних підприємств торгівлі м. Кропивницького на
01.01.2019 налічувала 2782 од., з яких, зокрема: 2 гіпермаркети,
24 супермаркетів, 20 торгових центрів, 15 автосалонів, 208 аптечних заклади,
53 АЗС/ГЗС та 189 об’єктів з оптового продажу товарів.

16

Загальнодоступна
мережа
закладів
ресторанного
господарства
міста представлена 460 одиниця на 21,0 тис. посадкових місць.
Мережа підприємств з надання послуг налічувала 660 од.
На території міста працюють 17 готелів на 532 номера (1035 ліжко - місць),
з яких найбільшими є готелі: „Київ”, „Турист”, „Рейкарц”, „Європа”.
Продовжували діяти 22 ринки загальною площею 142019 кв. м на
6000 торгових місць, у тому числі 100 місць для місцевих товаровиробників.
Відповідно до затвердженого графіка, організовано та проведено
13 міських ярмарків.
також більше 70 суб’єктів господарської діяльності міста брали участь у
двох обласних ярмарках з продажу сільськогосподарської продукції, що
проводився на площі Богдана Хмельницького.
Реалізовувалися проекти „Соціальна картка”, якою користуються
26,5 тис. жителів міста та „Муніципальний патруль”, в рамках якого проведено
109 рейдів, за результатами яких складено 224 адміністративні протоколи
стосовно несанкціонованої торгівлі.
У фейсбуці продовжує діяти соціальна сторінка „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.
Підрозділ 3.9. Будівництво та житлова політика
Проводилася робота по виконанню завдань розділу будівництво та
житлова політика.
Підприємствами м. Кропивницького у 2018 році виконано будівельних робіт
на суму 1253,2 млн грн. 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.
У 2018 році у м. Кропивницькому введено в експлуатацію 26,5 тис кв м
загальної площі житла, що на 2,2 % більше ніж у 2017 році.
Завершені роботи на наступних, які передані експлуатуючим організаціям:
«Нове будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Івана Богуна з
точкою підключення по вул. Гетьмана Сагайдачного в м. Кропивницькому»,
профінансовано у 2018 році 899,70 тис. грн, довжина водопроводу 910,0 м;
«Нове будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Балашівській»,
профінансовано 2018 році профінансовано 665,40 тис. грн, довжина 664,0 м;
«Капітальний ремонт приміщення про вул. Бєляєва, 72 під розміщення
молодіжного центру молоді з інвалідністю «Сильні духом» (громадський
бюджет) ремонт внутрішніх приміщень, профінансовано у 2018 році
профінансовано 386,12 тис. грн;
«Капітальний ремонт приміщень КЗ «НВО – «Спеціалізований
загальноосвітній навчальний заклад І ступеня «Гармонія" – гімназія ім. Тараса
Шевченка – центр позашкільного виховання «Контакт», вул. В´ячеслава
Чорновола, 15", профінансовано у 2017 – 2018 роках профінансовано
1 568,82 тис. грн;
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«Капітальний ремонт 1-го поверху будівлі дитячого інфекційного
відділення стаціонару № 1 КЗ «Центральна міська лікарня м. Кіровограда»,
вул. Фортеця, 21», профінансовано у 2017 – 2018 роках 4 557,29 тис. грн.
Продовжується виконання робіт по об’єктах:
«Нове будівництво житлового будинку по вул. Генерала Жадова,
м. Кропивницький (Кіровоград), 102 мікрорайон, позиція 28 (добудова)»,
профінансовано у 2016 -2018 роках 24 301,46 тис. грн, у тому числі інвестором
2 515,70 тис. грн;
«Реконструкція проїжджої частини вулиць Ельворті та Миколи
Левитського (Колгоспної) між вулицями Київська та Братиславська в
м. Кропивницький», профінансовано у 2017-2018 роках 2 751,96 тис. грн;
«Нове будівництво госппобутової каналізації по вулицях Лесі Українки,
Дарвіна, Степняка-Кравчинського» профінансовано у 2017 -2018 роках у 2017 –
2018 роках 1 937,21 тис. грн;
«Реконструкція діючої котельні і теплових мереж від неї по
вул. Металургів, 7-а в смт Нове, м. Кропивницький» профінансовано у 2017 2018 роках 14 146,178 тис. грн;
«Реконструкція будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення
і функціонування ЦНАПу у форматі «Прозорий офіс» профінансовано
2017 – 2018 роках 17 730,30 тис. грн, у тому числі з державного бюджету
16 295,62 тис. грн.
На замовлення Управління, проектними організаціями розробляється
робочий проект на об´єкт «Реконструкція набережної р. Інгул від
вул. Михайлівської до вул. Київської» (підготовлено ТЕО). Профінансовано у
2018 році – 560,000 тис. грн.
Підрозділ 3.10. Екологічна та техногенна ситуація, використання
природних ресурсів
Відповідно до Програми природоохоронних заходів місцевого значення на
2018-2020 роки за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного
середовища передбачено проводилися заходи з охорони і раціонального
використання водних ресурсів, з охорони і раціонального використання
природних рослинних ресурсів, збереження природно-заповідного фонду.
Протягом 2018 року профінансовано на реалізацію заходів:
з охорони і раціонального використання водних ресурсів в сумі
980,0 тис. грн,
з охорони і раціонального використання природних ресурсів –
849,5 тис. грн. За рахунок цих коштів проведено:
заходи з оздоровлення р. Інгул в межах міста, а саме від гідротехнічної
споруди комунального підприємства «Теплоенергетик» через р. Інгул до вулиці
Кропивницького, виконано роботи з підтримання належного санітарного стану
уздовж русла р. Інгул;
очищення річок, як і інших водойм особливо у літній період часу;
комплекс робіт по здійсненню догляду за зеленими насадженнями та
видаленню аварійних дерев на територіях загальноосвітніх та дошкільних
навчальних закладів міста;
роботи з озеленення території навчального закладу ДНЗ № 63 (вулиця
Академіка Тамма, 4-а) відповідно план-схеми озеленення та кошторисного
розрахунку по благоустрою частини території дитячого закладу.
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Для забезпечення стабільності екологічної ситуації, зменшення викидів
забруднюючих речовин в атмосферне повітря, кількості відходів виробництва та
споживання, що утворюються в процесі виробничої діяльності, за власні кошти
підприємствами міста протягом року проведено наступні природоохоронні
заходи:
публічним акціонерним товариством «Ельворті» проведено виробничолабораторний контроль за викидами забруднюючих речовин в атмосферу від
стаціонарних джерел викидів на суму 9,53 тис. грн та здійснено реконструкцію
системи витяжної вентиляції від зварювальних постів на суму 44,1 тис. грн;
комунальним підприємством «Теплоенергетик» здійснено контрольні
виміри скидів у водні об’єкти на суму 1,4 тис. грн, утилізація відходів –
942,0 грн, контрольні виміри викидів в атмосферне повітря від стаціонарних
джерел на суму 4,0 тис. грн.
Підрозділ 3.11. Житлово-комунальне господарство
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.
Відповідно до Програми утримання, благоустрою та розвитку житловокомунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки
відремонтовано:
26 покрівель на багатоповерхівках на суму 14,0 млн. грн.;
12 – частково відремонтовано на суму 6,4 млн. грн;
69 пасажирських ліфтів на суму 3,5 млн. грн. Проведено експертизу
64 ліфтів на суму 228,9 тис. грн;
19 внутрішньодворових доріг на суму 17,8 млн грн. Частково виконано
роботи на 7 об’єктах на суму 6,3 млн. грн. Розроблено проектно-кошторисну
документацію на проведення капітального ремонту 19 об’єктів на суму
294,8 тис. грн;
1 внутрішньобудинкової інженерної мережі на суму 698,8 тис. грн;
49 об'єктів зовнішнього освітлення – 4,677 млн грн (926 світоточок,
27,698 км.
Також:
ліквідовано 118 сміттєзвалищ.
влаштовано 2 пандуса для осіб з інвалідністю на суму 112,6 тис. грн;
придбано комунальну техніку, а саме: машина дорожньої комбінованої
МДКЗ (обладнання для ямкового ремонту УЯР-01, піскорозкидальним,
поливомийним обладнанням, щіткою та снігоочисним відвалом) на шасі
МАЗ-5340С2, а також нове обладнання для покращення якості виконання робіт
на вулицях міста на загальну суму 4,886 млн. грн.
РОЗДІЛ IV. ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО І
СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА
Підрозділ 4.1. Створення
сприятливих умов для надходження
інвестицій
За 9 місяців 2018 року підприємствами та організаціями м. Кропивницького
освоєно 1,5 млрд грн капітальних інвестицій, що становить 35,2 %
загальнообласного обсягу.
На кожного мешканця міста в середньому припало 6064,0 грн капітальних
інвестицій, що на 30,0 % більше ніж у середньому по області.
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Залучення інвестицій відбувається значною мірою за рахунок власних
коштів підприємств,
що дає змогу розширити промислово-торговельний
потенціал міста.
У січні-вересні 2018 року в економіку м. Кропивницького іноземними
інвесторами унесено 6,0 млн дол. США прямих інвестицій (акціонерного
капіталу). Обсяг прямих іноземних інвестицій станом на 01 жовтня 2018 року
збільшився на 19,8 % порівняно з початком 2018 року і становив 32,5 млн дол.
США (44% загального обсягу інвестицій області) та в розрахунку на одну особу
склав 139 дол. В економіку м. Кропивницького вклали капітал інвестори
21 країни світу.
Розуміючи, що інвестиційна діяльність є важливою умовою економічного
зростання міста, у 2016 році було започатковано проведення Муніципального
інвестиційного форуму «TIME to INVEST», який на сьогодні, зарекомендував
себе як бізнес майданчик, що генерує нові можливості для інвестиційного та
зовнішньоекономічного розвитку нашого міста. Це платформа, у рамках якої
предстaвники мiсцевих тa держaвних оргaнiв влaди, неурядових оргaнiзaцiй тa
бiзнес-aсоцiaцiй, ділових кіл, дипломатичних установ, експертної спільноти
обговорюють ключові питання міжнародного співробітництва, знаходять нових
партнерів та відкривають для себе Кропивницький.
30 травня 2018 року проведено галузеву сесію «Експорт як шлях до
інвестицій» Муніципального інвестиційного форуму «TIME to INVEST».
Близько 100 учасників форуму (керівники і топ-менеджери підприємств,
фахівці, що займаються зовнішньоекономічною, а також виробничою,
інноваційною та інвестиційною діяльністю, студентська молодь) отримали
інформацію про те, як завойовувати іноземні ринки, привабити іноземних
інвесторів, отримувати доступ до інвестицій та формувати довіру іноземного
партнера, а також обговорено практичні аспекти здійснення експортних операцій.
28 вересня 2018 року в рамка ділової програми Міжнародної
агропромислової виставки «AGROEXPO-2018» проведено галузеву сесію
«Ресторанний та готельний бізнес: індустрія гостинності» Муніципального
інвестиційного форуму «TIME to INVEST».
Під час заходу учасники форуму дізналися про сучасні тенденції та
креативні новинки готельно-ресторанної галузі, шляхи підвищення ефективності
закладу, мали змогу обмінятися практичним досвідом, отримали об'єктивний
аналіз ринку та ексклюзивну експертну інформацію з перших вуст, отримали
консультації експертів, встановили нові ділові контакти.
За результатами попередніх форумів налагоджено співпрацю з північною
Екологічною Фінансовою Корпорацією «НЕФКО» щодо впровадження
інвестпроекту «Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі
вуличного освітлення в м. Кропивницькому», загальний обсяг інвестицій
(кредиту) - 12,0 млн грн.
Проектом передбачається здійснити модернізацію системи зовнішнього
освітлення міста (встановити LED світильники для зовнішнього освітлення
вулиць міста) та впровадити енергозберігаючі заходи у ЗОШ № 31.
Наприкінці 2018 року отримано перший транш в сумі 3,5 млн грн.
Продовжуються переговори з Європейським Банком Реконструкції та
Розвитку.
13 вересня 2018 року підписано Угоду про підготовку кредитного
фінансування по проекту «Модернізація громадського транспорту», який
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передбачає
придбання
тролейбусів
з
автономним
ходом
та
будівництво/модернізацію суміжної інфраструктури.
Підрозділ 4.2. Управління комунальною власністю
Проводилась робота по забезпеченню управління майном установ,
організацій, підприємств комунальної власності територіальної громади міста.
Станом на 01.01.2019 діяло 1514 договорів оренди нежитлових приміщень,
будівель, споруд. Протягом 2018 року управлінням комунальної власності
укладено та продовжено термін дії 125 договорів оренди нерухомого майна.
Від передачі в оренду нерухомого майна та ЦМК до міського бюджету
надійшло 7498,7 тис. грн. Перевиконання планових показників становить
88,8 тис. грн.
Приватизовано 12 об’єктів комунальної власності територіальної громади
м. Кропивницького групи „А”, шляхом викупу. Від приватизації комунального
майна до міського бюджету перераховано 2281,8 тис. грн.
РОЗДІЛ V. ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА
Підрозділ 5.1. Регуляторна політика та розвиток підприємництва
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.
З метою сприяння розвитку підприємницької діяльності, надання фінансової
підтримки суб’єктам господарювання міста для створення нових робочих місць
продовжує свою дію «Програма розвитку малого і середнього підприємництва
м. Кіровограда на 2016-2020 роки». На фінансування основних напрямків
реалізації програми у 2018 році виділено 266,0 тис. грн.
В рамках Програми міською радою міста Кропивницького надається
фінансова підтримка на розвиток підприємницької діяльності на безповоротній
основі.
У 2018 році у міському бюджеті міста Кропивницького на реалізацію
інвестиційних проектів на умовах співфінансування з Регіональним фондом
підтримки підприємництва у Кіровоградській області передбачались кошти в
сумі 70,0 тис. грн,
Протягом року надійшло 2 звернення від суб'єктів господарювання міста
щодо надання фінансової допомоги на впровадження бізнес-проектів, а саме:
ФОП Куліш Н.В. по проекту «Створення сучасного овочесховища з
використанням новітніх технологій зберігання картоплі та плодоовочевої
продукції для забезпечення потреб власного виробництва та жителів селища
Гірничого овочами за соціально доступними цінами»;
ТОВ “Швейне виробництво “МріяЄ” по проекту “Розширення діючого
виробництва по пошиттю одягу, в тому числі для військових, із застосуванням та
впровадженням інноваційних, енергозберігаючих технологій для виробництва
екологічно безпечної та якісної продукції із залученням діючого виробництва та
використанням сировиних ресурсів країни з метою забезпечення жителів
м. Долинська Долинського району Кіровоградської області та м. Кропивницького
в зв’язку з відсутністю аналогічного виробництва у м. Долинська”.
Рішенням Наглядової ради Регіонального фонду підтримки підприємництва
в Кіровоградській області погоджено проект ФОП Куліш Н.В. та виділено
290, 0 тис. грн. за рахунок коштів РФПП, на зворотній основі, терміном на
36 місяців. З міського бюджету міста Кропивницького виділено 10,0 тис. грн.
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Діє Порядок використання коштів на фінансово-кредитну та інвестиційну
підтримку суб’єктів підприємницької діяльності м. Кропивницького на часткову
компенсацію відсотків за кредитами, які отримані в банківських установах на
реалізацію інвестиційних проектів.
Протягом 2018 року надійшло 1 звернення щодо розгляду заявки
ТОВ «Імекс-ЛТД» для участі у конкурсному відборі. За результатами розгляду
заявки профінансовано 21,9 тис. грн.
РОЗДІЛ VI. ВИКОНАННЯ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРОГРАМИ
ЕКОНОМІЧНОГО
І
СОЦІАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ
МІСТА
КРОПИВНИЦКОГО НА 2018 РІК ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ
НА 2019 І 2020 РОКИ ЗА 2018 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
2017 рік 2018 рік
Програмою
факт
факт*
на 2018 рік

млн грн

13299,0

11873,0

14304,3

грн

56352,0

49687,7

60180,9

млн грн

2540,6

2583,9

3260,0*

грн

10797,5

10982,11

13860,0*

Обсяг прямих іноземних
інвестицій (у фактичних цінах)

млн дол.
США
%

22,7

27,1

32,5*

101,8

119,3

143,2*

Обсяг
прямих
іноземних
6.
інвестицій на одну особу

дол США

96,5

114,2

139,0*

221,6

186,8

220,4

105,3
7100
117,2

76,6
6457
158,8

118,0
7880,0
122,0

5.

7.

Обсяг експорту товарів

8. Середньомісячна заробітна плата

млн дол.
США
%
грн
%

*очікуване
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торгівлі та інвестицій
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