ІНФОРМАЦІЯ
ПРО СТАН ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО І
СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО НА 2021 РІК
ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ НА 2022 І 2023 РОКИ
за січень-березень 2022 року
І. Основні дані
Програма економічного і соціального розвитку міста Кропивницького на
2021 рік та основні напрями розвитку на 2022 і 2023 роки затверджена
рішенням міської ради від 25 березня 2021 року № 173 (далі - Програма).
Програму розміщено на офіційному вебсайті Кропивницької міської ради у
підрозділі "Рішення Міської ради" розділу: "Публічна інформація" та підрозділі
"Програма економічного і соціального розвитку" розділу "Економіка".
З метою належної організації виконання Програми та контролю за її
виконанням видано розпорядження міського голови від 28 травня 2021 року
№ 93.
У рамках Програми забезпечено реалізацію 42 міських галузевих програм.
ІІ. Виконання основних завдань Програми
Ціль 1. Конкурентоспроможна економіка
1.1. Промисловість
Виконавчими органами міської ради забезпечується координація роботи із
керівництвом підприємств реального сектору економіки, вживаються
відповідні заходи щодо оперативного врегулювання окремих проблемних
питань у їх діяльності тощо.
Економічний потенціал у м. Кропивницькому у мирний період
забезпечують:
4 великі підприємства, чисельність працюючих яких понад 250 осіб,
чистий дохід понад 50 млн євро в рік;
3016 підприємств, які здійснюють господарську діяльність, з них
316 середніх підприємств (понад 50 працівників із чистим доходом до
50 млн євро в рік);
та понад 13 тис. ФОПів.
До 24 лютого 2022 року переважна їх більшість здійснювала діяльність в
стабільному стані.
З початку дії воєнного стану в країні запроваджено щотижневий
моніторинг стану роботи всіх підприємств промисловості.
Станом на 01 квітня 2022 року на території громади працюють в
звичайному режимі або працюють не в повній мірі (здійснюють відпуск готової
продукції, приймають насіння, завершують раніше укладені договори) понад
67,0% промислових підприємств (96 з 142 од.).
Основний потенціал промислового комплексу міста Кропивницького
становлять підприємства харчової промисловості та машинобудування.
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Серед 22 підприємств галузі виробництва харчових продуктів працює
20 підприємств (90,9%), що є особливо важливим для забезпечення
продовольчої безпеки міста та області.
У галузі виробництва машин і устаткування налічується 21 підприємство,
більшість з яких мають сільськогосподарське спрямування та розпочали
виробництво завдяки початку посівної кампанії, з них працюють
19 підприємств (90,5%).
Підприємства промисловості залучалися до:
створення матеріального резерву продовольчої продукції;
надання благодійної допомоги (продовольчі непродовольчі товари, тара,
пісок, бетонні блоки тощо), транспортних послуг тощо.
Забезпечено щоденну координацію роботи щодо:
1) виконання мобілізаційних завдань для ЗСУ;
2) релокації підприємств із зони бойових дій до м. Кропивницького: за
оперативною інформацією підтверджено релокацію 6 суб'єктів господарювання
з 4 регіонів України (м. Харків, м. Херсон, м. Констянтинівка Донецької
області, м. Сєвєродонецьк Луганської області);
3) визначення проблемних питань у впровадженні діяльності в умовах
воєнного стану, які потребують вирішення на обласному чи державному рівнях;
4) потреби у товарах критичного імпорту, необхідних для забезпечення
безперервного їх функціонування в умовах воєнного стану, для підготовки у
разі необхідності відповідних пропозицій обласній військовій адміністрації.
Проблеми роботи промислових підприємств:
забезпечення паливно-мастильними матеріалами та різке зростання цін на
них;
порушення логістики, як наслідок недостатність сировини/комплектуючих,
відсутність доступу до налагоджених каналів збуту товарів/послуг;
брак кваліфікованих кадрів у зв'язку з мобілізацією або зміною місця
проживання працівників;
зменшення кількості замовлень порівняно з довоєнним періодом.
У січні-березні 2022 року зовнішньоторговельний оборот товарів склав
161,1 млн дол. США (зменшився на 6,2% порівняно з січнем-березнем
2021 року), у тому числі:
експорт – 117,1 млн дол. США (зменшився на 2,7%);
імпорт – 44,1 млн дол. США (зменшився на 9,9%).
Позитивне
сальдо
зовнішньої
торгівлі
товарами
склало
73,0 млн дол. США.
В умовах воєнного стану обсяг експорту товарів має тенденцію до
скорочення через порушення логістичних зв’язків, тимчасового припинення
роботи підприємств-експортерів. Починаючи з березня 2022 року
спостерігається зменшення обсягу експорту за такими основними товарними
групами, частка яких в загальному обсязі експорту складає більше 66,0%:
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продукти рослинного походження – на 11,3%;
готові харчові продукти – на 19,5%;
машини та механізми – на 23,4%.
Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань:
забезпечено щоденну координацію роботи промислових підприємств
створено матеріальний резерв продовольчої продукції
визначено проблеми діяльності промислових підприємств у воєний час, та
які потребують вирішення на обласному та державному рівнях;
забезпечено
щоденний
моніторинг
потреби
продовольчих
та
непродовольчих товарів, необхідних для забезпечення безперервного
функціонування в умовах воєнного стану.
1.2. Енергозбереження та енергоефективність
Для забезпечення виконання програмних завдань вживалися заходи,
спрямовані на підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження.
Відповідно до Положення про систему енергетичного менеджменту в
бюджетній сфері міста Кропивницького, затвердженого рішенням виконавчого
комітету Кропивницької міської ради від 24.09.2019 № 549 забезпечується
щоденний (щомісячний) моніторинг споживання енергоресурсів будівлями
бюджетної сфери міста за допомогою програмного забезпечення "Енергоплан",
який запроваджено з 2016 року.
Згідно зі звітами, згенерованими ПЗ "Енергоплан", економія паливноенергетичних за І квартал 2022 року у порівнянні з відповідним періодом
2021 року склала: природного газу 16%, електроенергії – 21,7%, тепла – 19,8%,
холодної води – 28,7%.
До порталу відкритих даних забезпечено вносення інформації про
споживання ресурсів комунальними підприємствами, установами (закладами)
та організаціями міської ради, яка генерується програмним продуктом
"Енергоплан".
У 2022 році продовжується впровадження заходів з енергосервісу у
будівлях бюджетної сфери міста.
На даний час у стадії впровадження знаходяться 19 енергосервісних
договорів на суму 109,3 млн грн (18 будівель освіти та 1 – охорони здоров’я),
які були укладені у 2018-2021 роках.
Завдяки таким заходам протягом січня-березня 2022 року у будівлях
бюджетної сфери зекономлено майже 8 млн грн.

Інформацію про стан укладання енергосервісних договорів по місту
Кропивницькому також розміщена на офіційному сайті міської ради за
посиланням:
http://kr-rada.gov.ua/site/uploads/files/Ekonomika/stan-uklad-energogovoriv_20-12-2019.pdf
Знаходиться на контролі питання модернізації
централізованої системи теплопостачання міста.

(переоснащення)
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Місто Кропивницький стало учасником проєкту USAID з енергетичної
безпеки (USAID ESP). У рамках проекту, на підставі підписаного меморандуму
про співпрацю між міською радою, КП "Теплоенергетик" Кропивницької
міської ради" та компанією Tetra Tech розроблятиметься Схема
теплопостачання міста, яка буде адаптована до можливостей та потреб усіх
категорій енергоспоживачів міста. Виконавцем вищезазначених робіт є
компанія "UTA", якою на здійснюється збір та аналіз вихідних даних,
опитувальників цільової аудиторії.
21 лютого 2022 року міською радою з Державною установою "Фонд
Енергофективності" укладено Меморандум для здійснення заходів з
підвищення енергоефективності житлових будівель, де створено ОСББ у
рамках реалізації програми "Енергодім". Результатом буде економія
споживання енергетичних ресурсів та витрат на комунальні послуги,
поліпшення зовнішнього вигляду будівель, продовження строку експлуатації,
підвищення рівня комфорту та умов проживання.
Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань:
продовжено виконання укладених енергосервісних договорів;
зекономлено у будівлях бюджетної сфери майже 8,0 млн грн;
укладено Меморандум для здійснення заходів з підвищення
енергоефективності житлових будівель, де створено ОСББ у рамках реалізації
програми "Енергодім".
1.3. Інвестиційна діяльність
Реалізація завдань і заходів, спрямованих на створення сприятливих умов
для залучення іноземних інвестицій в економіку громади, коштів міжнародних
фінансових організацій здійснювалась в умовах введення воєнного стану в
країні та запровадження низки обмежувальних заходів.
З початку 2021 року:
передбачено вжиття заходів, спрямованих на активізацію роботи із
залучення додаткових фінансових ресурсів на реалізацію пріоритетних
проєктів, покращення інвестиційної привабливості громади на виконання
розпорядженням міського голови від 21 січня 2022 року № 5 "Про організацію
роботи із залучення інвестицій у розвиток громади";
скорочено видатки, які передбачені у загальному фонді державного
бюджету та головним розпорядникам коштів державного бюджету на 2022 рік,
за державними програмами інвестиційного спрямування відповідно до
постанов Кабінету Міністрів України від 04 березня 2022 року № 199 "Питання
надання у 2022 році застрахованим особам одноразової матеріальної допомоги
у зв'язку із втратою частини заробітної плати (доходу), робота (економічна
діяльність) яких тимчасово зупинена внаслідок проведення бойових дій під час
воєнного стану в Україні", від 10 березня 2022 року № 245 "Про спрямування
коштів до резервного фонду державного бюджету".
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За результатами проведених зустрічей, в тому числі з представниками
місцевого бізнесу, у рамках реалізації першої хвилі Програми покращення
Індексу конкурентоспроможності міст (далі – ПІКМ) за підтримки Програми
USAID "Конкурентоспроможна економіка України" розроблено Дорожню
карту з покращення бізнес-клімату в громаді, яка затверджена розпорядженням
міського голови від 07 лютого 2022 року № 10.
Повний текст Дорожньої карти доступний для перегляду та завантаження
на офіційному вебсайті міської ради у підрозділі "Документи" розділу
"Підприємництво".
Реалізація значної частини заходів з поліпшення бізнес-клімату можлива
також після завершення воєнного стану, оскільки стосується баз даних, доступ
до яких в умовах воєнного стану закритий або обмежений.
23 лютого 2022 року для власників та представників бізнесу презентовано
безкоштовну веб-платформу "Діловий Кропивницький онлайн (BusinessKroponline)", розроблену в рамках реалізації проєкту "Застосування та
імплементація Угоди про асоціацію між ЄС та Україною у сфері торгівлі /
EU4Business: Конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП", що
впроваджується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ).
Веб-платформа містить:
актуальну інформацію про підприємства з позначенням їх на інтерактивній
карті та можливістю оформлення онлайн замовлення чи доставки товарів і
послуг;
посилання на офіційні інтернет-ресурси, що містять корисну інформацію
для бізнесу та споживачів тощо.
Учасники заходу отримали навички роботи в особистому кабінеті
платформи, дізналися про останні тенденції у впровадженні Digital процесів у
бізнесі, діючі програми підтримки бізнесу від міської ради.
Загальна сума фінансової допомоги склала 757,0 тис. грн.
Партнером міської ради у реалізації проєкту виступила Кіровоградська
регіональна торгово-промислова палата.
Проте, скористатись цим механізмом в умовах воєнного стану немає
змоги, оскільки на веб-платформі зосереджено максимальна кількість даних
про суб’єкта господарювання і зважаючи на це доступ до платформи закрито.
Продовжується співпраця з Агентством США з міжнародного розвитку
(USAID) по Проєкту "Енергетична безпека".
В рамках проєкту міській раді і КП "Теплоенергетик" надається грантова
підтримка у вигляді методологічної допомоги у розробці комплексної схеми
теплопостачання Кропивницького.
Виконавцем вищезазначених робіт є компанія "UTA", якою на даний час
здійснюється збір та аналіз вихідних даних, опитувальників цільової аудиторії.
Підготовлено та подано проєктну заявку "Посилення ефективності
маркетингу МСП Кропивницької громади" для участі в конкурсі на отримання
фінансової допомоги в рамках проєкту "EU4Business: конкурентоспроможність
та інтернаціоналізація МСП", що фінансується ЄС та урядом Німеччини і
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впроваджується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
За інформацією експертів вищезазначеного проєкту у зв’язку з
впровадженням воєнного стану в країні оголошення результатів грантового
конкурсу перенесено на післявоєнний період.
Воєнні дії на території країни уповільнюють роботу щодо спряння
реалізації важливих для громади інвестиційних проєктів, зокрема таких як:
1) створення індустріального парку "Ростагропром" – на даний час
здійснюється підготовка документації ПП "Компанія Росток-Агро" на земельну
ділянку площею 22 га, для подальшої її реєстрації в Державному земельному
кадастрі з присвоєнням кадастрового номеру (реєстр ДЗК працює в
обмеженому режимі, що уповільнює проведення вищезазначеної реєстрації);
будівництво аквапарку – на даний час тимчасово призупинено пошуки
внутрішніх та/або зовнішніх інвесторів з країн Європейського Союзу у рамках
співпрацї з Асоціацією публічно-приватного партнерства "C.R.E.A.M Europe
PPP Alliance" в Україні.
Продовжується робота щодо пошуку міст-побратимів. Опрацьовується
питання налагодження побратимських відносин з м. Фамалікау (Португальська
Республіка) та м. Білефельд (Федеративна Республіка Німеччина), що
сприятиме економічній, науково-технічній та культурно-гуманітарній співпраці
між містами.
Забезпечено координацію роботи та проведення ряду заходів онлайн та
офлайн (культурно-масових та спортивних заходів, лекцій, книжкових
виставок, конкурсів) з нагоди відзначення Дня Європи в Україні з метою
інформування громадськості про ЄС, формування позитивної громадської
думки щодо євроінтеграційного курсу України.
Кредитний рейтинг Кропивницького залишається на рівні uaА, прогноз
"негативний" відповідно до рішення рейтингового комітету незалежного
рейтингового агентства "Кредит-Рейтинг" від 28 лютого 2022 року, яким всіх
емітентів та їх боргових інструментів, що підтримуються даним агентством,
внесено до Контрольного списку з негативним прогнозом через ризики у
зв'язку з війною, розв'язаною російською федерацією проти України.
Здійснено організаційні заходи щодо координації роботи з підвищення
професійної компетенції співробітників міської ради, які взяли участь онлайн у
низці інформаційно-роз'яснювальних заходів з питань посилення інвестиційної
спроможності громади, в тому числі в умовах воєнного стану, та проєктного
менеджменту.
Забезпечено інформаційну підтримку виконавчих органів міської ради,
підприємств, установ, організацій громади про оголошені донорами проєкти
(програми) на отримання міжнародної технічної допомоги та фінансових
ресурсів міжнародних фінансових організацій, в тому числі через створену
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офіційну сторінку департаменту у соціальній мережі "Facebook". Крім того,
надано консультативно-методичну допомогу щодо форми та змісту проєктних
заявок для залучення додаткових фінансових ресурсів на соціальноекономічний розвиток громади в умовах воєнного стану.
Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань:
вжито заходи щодо залучення додаткових фінансових ресурсів у вигляді
міжнародної технічної допомоги (забезпечено реалізацію 2 проєктів, завершено
реалізацію 1 проєкту, подано 1 заявку);
забезпечено координацію роботи зі створення індустріального парку на
території громади;
активізовано роботу щодо пошуку міст-побратимів;
забезпечено проведення урочистостей з нагоди відзначення Дня Європи в
Україні;
забезпечно підвищення професійної компетенції співробітників міської
ради;
надано інформаційну та консультативно-методичну підтримку виконавчим
органам міської ради, підприємствам, установам, організаціям громади.
1.4. Формування конкурентного середовища
Проводилася робота з надавачами державної допомоги, які уповноважені
розпоряджатися ресурсами держави та місцевими ресурсами.
Підготовлено та направлено Антимонопольному комітету України
інформацію про чинну державну допомогу, надану протягом 2021 року по
місту.
Відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі" головні
розпорядники коштів міського бюджету, підприємства, установи та організації,
що належать до комунальної власності територіальної громади міста
Кропивницького, під час здійснення публічних закупівель товарів, робіт і
послуг використовують систему електронних закупівель "PROZORO".
На виконання рішення Виконавчого комітету міської ради від 18.12.2018
№ 641 та з метою забезпечення проведення аналізу здійснення закупівель
запроваджено моніторинг проведених Замовниками закупівель товарів, робіт та
послуг за кошти міського бюджету. Узагальнена інформація оприлюднюється
на офіційному вебсайті міської ради у розділі "Публічна інформація" на
сторінці "Звіти", яка оновлюється до 15 серпня та 15 лютого відповідно.
1.5. Підприємництво
Регуляторна діяльність міською радою та Виконавчим комітетом міської
ради здійснювалася відповідно до:
Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності";
постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1151
"Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня
2004 року № 308";
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рішення міської ради від 25 листопада 2021 року № 937 "Про
затвердження Плану діяльності міської ради з підготовки проєктів
регуляторних актів на 2022 рік";
рішення Виконавчого комітету міської ради від 23 листопада 2021 року
№ 763 "Про затвердження Плану діяльності виконавчого комітету міської ради
з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік";
інших нормативно-правових актів, що регулюють взаємовідносини у сфері
господарської діяльності.
Відповідно до вищезазначеного плану діяльності міської ради на
офіційному сайті міської ради у підрозділі "Регуляторна політика" розділу
"Публічна інформація" оприлюднено 1 проєкт регуляторного акта – рішення
Кропивницької міської ради "Про внесення змін та доповнень до рішення
міської ради від 11 червня 2019 року № 2568" разом з аналізом регуляторного
впливу для надання пропозицій та/або зауважень юридичними і фізичними
особами, їх об’єднаннями.
Протягом І кварталу 2022 року регуляторні акти – рішення міської ради та
Виконавчого комітету міської ради не приймалися. Станом на 01 квітня
2022 року чинними є 35 регуляторних актів, з них 19 рішень міської ради та
16 рішень Виконавчого комітету міської ради.
Повний перелік чинних регуляторних актів доступний для перегляду та
завантаження на офіційному сайті міської ради у підрозділі "Регуляторна
політика" розділу "Публічна інформація".
Забезпечено координацію роботи щодо здійснення базових, повторних та
періодичних відстежень результативності дії регуляторних актів відповідно до
графіку на 2022 рік, затвердженого міським головою 17 грудня 2021 року.
За даними Центру надання адміністративних послуг у форматі "Прозорий
офіс" міста Кропивницького з початку року та в умовах воєнного стану різниця
між кількістю фізичних осіб підприємців, які зареєстровано і яким припинено
реєстрацію, склала мінус 90 суб’єктів підприємницької діяльності, в той час як
кількість юридичних осіб зросла на 14 суб'єктів господарювання.
Показники
Зареєстровано СПД, од.
Припинено СПД, од.
Баланс

Січень-березень 2022 року
Юридичні особи
ФОПи
17
128
3
218
+14
-90

У містві активізовано роботу щодо налагодження стабільної роботи
суб’єктами господарювання різних форм власності.
Запроваджено щотижневий моніторинг стану роботи всіх підприємств
промисловості. Станом на 01 квітня 2022 року на території громади працюють
в звичайному режимі або працюють не в повній мірі (здійснюють відпуск
готової продукції, приймають насіння, завершують раніше укладені договори)
понад 67,0% промислових підприємств (96 з 142 од.).
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У сфері споживчого ринку практично всі заклади ресторанного
господарства у березні 2022 року призупинили свою роботу через
запровадження комендантської години (до 17 год) та обмеження в торговельній
мережі реалізаціїї алкогольних напоїв.
Відповідно до розпорядчих документів начальника обласної військової
адміністрації та за участі керівництва міської ради бізнес у сфері споживчого
ринку поступово почав відновлювати свою роботу.
В умовах воєнного стану та в зв’язку із переміщенням населення із зони
бойових дій до м. Кропивницького заклади готельного господарства та інші
суб'єкти господарювання, які надають послуги із тимчасового проживання,
починаючи із березня 2022 року працюють із повним завантаженням.
В умовах ситуації, що склалася, суб'єкти господарювання громади
продовжують наповнювати бюджет громади. За звітний період надійшло:
ПДФО – 350,8 млн грн, що на 19,7% більше порівняно з відповідним
періодом минулого року;
єдиного податку – 65,5 млн грн, що на 18,0% більше;
податок за землю – 33,0 млн грн, що на 6,1% менше;
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 4,8 млн грн,
що на 6,0% більше;
туристичний збір – 159,5 тис. грн, що на 19,6% більше.
Серед важливих заходів в умовах воєнного стану є сприяння релокації
підприємств з територій, де ведуться бойові дії та/або є загроза бойових дій
зони бойових дій, до громади.
Для цього із місцевими суб’єктами господарювання відпрацьовано
наявність вільних виробничих площ, які можуть бути запропоновані для
розміщення потужностей вищезазначених суб'єктів господарської діяльності,
сформовано і постійно актуалізується їх перелік. Зазначена інформація:
направляється обласній військовій адміністрації;
розміщена на сайті міської ради та офіційній сторінці міської ради у
соціальній мережі "Facebook" та департаменту з питань економічного розвитку;
надається при зустрічах з представниками підприємств, які мають наміри
перемістити свої виробничі потужності на територію громади.
З початку запровадження урядової Програми релокації підприємств станом
на 01 квітня 2022 року опрацьовано 20 заявок суб'єктів господарювання, які
мають наміри перемістити свої підприємства в область, в основному це харчова
та машинобудівна галузі.
Пропозиції щодо вільних виробничих площ оперативно надавались
обласній військовій адміністрації.
За оперативною інформацією підтверджено релокацію 6 суб'єктів
господарювання з 4 регіонів України (м. Харків, м. Херсон, м. Констянтинівка
Донецької області, м. Сєвєродонецьк Луганської області).
Міською радою на постійній основі вживаються заходи щодо
налагодження контактів з релокованими підприємствами з метою надання їм
всебічної допомоги.
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Відповідно до Програми розвитку малого і середнього підприємництва у
м. Кропивницькому на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням міської ради від
02 лютого 2021 року № 97, у бюджеті громади на 2022 рік передбачені кошти
на надання фінансової підтримки на розвиток підприємницької діяльності,
а саме:
реалізацію інвестиційних проєктів на умовах співфінансування з РФПП у
сумі 100,0 тис грн (відповідно до договору про спільну діяльність щодо
фінансової підтримки суб'єктів малого та середнього підприємництва між
департаментом з питань економічного розвитку та РФПП від 13 січня 2022 року
№ 1);
відшкодування відсотків за кредитами, які отримані в банківських
установах на реалізацію інвестиційних проєктів, у сумі 100,0 тис. грн.
Станом на 01 квітня 2022 року звернень від місцевих суб'єктів
господарювання не надходило.
З метою проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед
підприємств громади розповсюджується брошура "Програми підтримки
бізнесу" про умови надання та використання фінансової допомоги місцевим
суб'єктам господарювання.
Зазначена інформація розміщена на офіційному сайті міської ради та
офіційній сторінці департаменту з питань економічного розвитку у соціальній
мережі "Facebook", розповсюджується в паперовому та електронному вигляді
серед зацікавлених установ і організацій.
23 лютого 2022 року для власників та представників бізнесу презентовано
безкоштовну веб-платформу "Діловий Кропивницький онлайн (BusinessKroponline)", розроблену в рамках реалізації проєкту "Застосування та
імплементація Угоди про асоціацію між ЄС та Україною у сфері торгівлі /
EU4Business: Конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП", що
впроваджується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ).
Веб-платформа містить:
актуальну інформацію про підприємства з позначенням їх на інтерактивній
карті та можливістю оформлення онлайн замовлення чи доставки товарів і
послуг;
посилання на офіційні інтернет-ресурси, що містять корисну інформацію
для бізнесу та споживачів тощо.
Учасники заходу отримали навички роботи в особистому кабінеті
платформи, дізналися про останні тенденції у впровадженні Digital процесів у
бізнесі, діючі програми підтримки бізнесу від міської ради.
Загальна сума фінансової допомоги склала 757,0 тис. грн.
Партнером міської ради у реалізації проєкту виступила Кіровоградська
регіональна торгово-промислова палата.
Проте скористатись цим механізмом в умовах воєнного стану неможливо,
оскільки на веб-платформі зосереджено максимальна кількість даних про
суб’єкта господарювання і зважаючи на це доступ до платформи закрито.
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За результатами проведених зустрічей з представниками місцевого бізнесу
у рамках реалізації першої хвилі Програми покращення Індексу
конкурентоспроможності міст (далі – ПІКМ) за підтримки Програми USAID
"Конкурентоспроможна економіка України" розроблено Дорожню карту з
покращення бізнес-клімату в громаді, яка затверджена розпорядженням
міського голови від 07 лютого 2022 року № 10.
Повний текст Дорожньої карти доступний для перегляду та завантаження
на офіційному сайті міської ради у підрозділі "Документи" розділу
"Підприємництво".
Реалізація значної частини заходів з поліпшення бізнес-клімату можлива
також після завершення воєнного стану, оскільки стосується баз даних, доступ
до яких в умовах воєнного стану закритий або обмежений.
Підприємці міста постійно залучаються до виставково-ярмаркових заходів.
У першому кварталі 2022 року у зв'язку із запровадженням воєнного стану в
країні проведено одну святкову торгівлю до Дня закоханих. У заході взяли
участь 5 суб'єктів господарювання.
На головній сторінці офіційного сайту міської ради у розділі "Бізнесу",
зосереджується актуальна інформація та корисні посилання для суб’єктів
господарювання з питань змін у законодавстві, реєстрації та ведення
підприємницької діяльності, місцевих податків та зборів, вільних земельних
ділянок та виробничих площ, в тому числі комунальної власності, участі у
міжнародних, державних, міських програмах підтримки підприємництва, в
тому числі в умовах воєнного стану, тощо.
У звітному періоді забезпечено надання консультативної та методичної
допомоги місцевим підприємствам, установам, організаціям громади з
вищезазначених питань.
Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань:
забезпечено відкритий доступ до інформації про впровадження
регуляторної діяльності міською радою та її виконавчим комітетом;
запроваджено моніторинг:
динаміки державної реєстрації/припинення юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців;
стану роботи підприємств промисловості та сфери споживчого ринку;
податкових надходжень до бюджету громади;
підтверджено релокацію 6 суб'єктів господарювання з 4 регіонів України;
вжито заходи щодо залучення додаткових фінансових ресурсів у вигляді
міжнародної технічної допомоги (забезпечено реалізацію 1 проєкту, завершено
реалізацію 1 проєкту, подано 1 заявку з підтримки бізнесу в громаді);
проведено один виставково-ярмарковий захід;
надано інформаційну, консультативну та методичну допомогу місцевим
підприємствам, установам, організаціям громади.
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1.6. Туризм
У місті вживаються заходи щодо реалізації програмних завдань у
туристичній галузі.
У рамках Програми розвитку туристичної галузі міста Кропивницького на
2020-2022 роки, яка затверджена рішенням міської ради від 14.02.2020 № 3121,
було заплановано реалізацію заходів у 2022 році за кошти міського бюджету на
суму 245 тис. грн.
З початку 2022 року проводилась підготовка до офіційного відкриття
туристично-інформаційного центру міста Кропивницького та підписання
меморандуму про співробітництво між Кропивницькою міською радою та
Національною туристичною організацією України.
З 24 березня 2022 року, без офіційного відкриття, Туристичноінформаційний центр міста Кропивницького запрацював як Єдиний
інформаційний центр для внутрішньо переміщених осіб та культурно-творчий
простір для маленьких гостей і мешканців нашого міста. У центрі проводяться
майстер-класи для дітей (віком від 6 років) у супроводі дорослих на
різноманітну тематику.
Працює офіційний туристичний веб портал міста Кропивницького
kroptravel.gov.ua та на сторінці в інстаграм – kroptravel.
Кошти з Програми розвитку туристичної галузі міста Кропивницького на
2020-2022 роки в першому кварталі 2022 року не використовувалися.
Кількісні та якісні показники реалізації програмних завдань:
забезпечено роботу офіційного туристичного вебпорталу міста
Кропивницького як Єдиного інформаційного центру для гостей і мешканців
міста;
забезпечено збільшення надходжень туристичного збору до бюджету міста
на 19,6% порівняно з січнем-березнем 2021 року (159,5 тис.грн);
створюються належні комфортні умови для проведення дозвілля
мешканців та гостей міста.
Ціль 2. Розвиток людського капіталу та підвищення якості
життя населення
2.1. Доходи населення. Соціальний захист населення
Для виконання програмних завдань щодо підвищення доходів громадян
вживалися відповідні заходи, використовувалися різні механізми.
Відповідно до заходів Програми зайнятості населення м. Кропивницького
на 2021-2023 роки для додаткового стимулювання мотивації до праці та
матеріальної підтримки безробітних проводиться робота по організації
громадських робіт.
Затверджено переліки видів громадських робіт та роботодавців, за участю
яких планується організація громадських робіт протягом 2022 року (рішення
виконавчого комітету міської ради від 28.12.2021 № 975).
Через ведення воєнного стану в країні у січні-березні 2022 року не
здійснювалася реалізація заходів з організації громадських робіт за рахунок
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коштів бюджету Кропивницької міської територіальної громади.
За даними Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості до
загальнодержавних оплачуваних громадських робіт було залучено
124 безробітних (за січень-березень 2021 року – 232 особи).
Вживалися заходи щодо зменшення заборгованостіпо заробітній платі:
проведено 3 виїзні засідання міської робочої групи з питань дотримання
законодавства про працю на ТОВ "Антарктида-17", ДП "КХП № 2" та
ТОВ "Крупяний тік", які допустили заборгованость із виплати заробітної плати
перед найманими працівниками;
направлено клопотання до Першого віце-прем’єр-міністра
України міністра економіки України Юлії Свириденко щодо сприяння у вирішенні
питання погашення заборгованості із заробітної плати у ДП "КХП № 2" (лист
від 24.01.2022 № 408/21-13-13).
За даними Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості:
на обліку перебувало 2,1 тис. безробітних громадян з міста
Кропивницького та Кропивницького району (станом на 01.04.2021 – майже
4,4 тис. осіб), у т.ч.:
629 – особи з додатковими гарантії у працевлаштуванні, з яких
працевлаштовано 46 осіб;
184 - особи з інвалідністю, з яких працевлаштовано 14 осіб;
122 - військовослужбовці, які брали участь в антитерористичній операції, з
яких працевлаштовано 36 осіб;
10 - внутрішньо переміщені особи, що отримали довідку про взяття на
облік, з яких працевлаштовано 2 особи;
статус безробітного мали 205 осіб, з них 49 осіб - молодь віком до
35 років (станом на 01.04.2021 – 353 особи);
охоплено професійним навчанням та перенавчанням 96 осіб, що складає
36,6 % від громадян, що мали статус безробітних (станом на 01.04.2021 –
76 осіб);
виплачено допомоги по безробіттю – 21,7 млн грн (станом на 01. 04.2021 –
30,4 млн грн);
надійшла інформація від 380 роботодавців про 1,4 тис. вакансій. Станом на
01.04.2022 у місті Кропивницькому та Кропивницькому районі налічувалося
312 актуальних вакансій (станом на 01.04.2021 – 535 вакансій).
За січень-березень 2022 року працевлаштовано 258 безробітних
(у січні-березні 2021 року – 395 осіб), з них: 142 жінки та 116 чоловіків.
Рівень працевлаштування безробітних громадян, які перебували на обліку
(з урахуванням залишку на 01.01.2022) становив 12,7%.
Здійснювалася реалізація заходів у рамках Програми соціального захисту
та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2022 роки
(зі змінами), у рамках якої профінансовано заходи у сумі 7,9 млн грн від
передбачених 41,4 млн грн.
Протягом І кварталу 2022 року вжито ряд заходів:
проведено 3 засідання комісії з розгляду питань щодо надання одноразової
адресної грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького. У результаті
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погоджено надати допомогу 214 громадянам із 249 розглянутих заяв,
відмовлено - 10, направлено на доопрацювання 25 звернень громадян;
забезпечено надання:
а) грошової допомоги 295 громадянам міста на загальну суму 0,8 млн грн,
зокрема:
одноразової допомоги - 87 громадянам на загальну суму 130,7 тис. грн, з
яких профінансовано 50,0 тис. грн;
адресної допомоги - 5 членам сімей військовослужбовців, які загинули в
Республіці Афганістан, для
вирішення
соціально-побутових питань на
загальну суму 18,0 тис.грн;
з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших
держав - 120 учасникам бойових дій в Республіці Афганістан, 6 сім’ям
загиблих учасників бойових дій в Республіці Афганістан на загальну суму
150,0 тис.грн;
грошової допомоги - 2 громадянам міста, яким виповнилося 100 і більше
років, на загальну суму 4,0 тис. грн;
допомоги на оренду та найм житла для тимчасового проживання 65 особам, які відселені з 1 та 2 секцій житлового будинку по вул. Космонавта
Попова, буд. 24, корп. 1 внаслідок надзвичайної ситуації через вибух газу на
загальну суму 520,0 тис. грн;
допомоги на поховання деяких категорій осіб відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 №99 "Про затвердження Порядку
надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю
волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого" 16 особам, на загальну суму 16,0 тис. грн;
б) соціальних послуг з підтриманого проживання, соціальної інтеграції та
реінтеграції особам, які проживають у Кропивницькому міському соціальному
гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на
суму 453 тис.грн;
в) реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю комунальним закладом
"Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у
місті Кропивницькому ради" на суму 1,06 млн грн.
На реалізацію заходів Комплексної програми підтримки учасників
антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей на
2017-2022 роки (із змінами) (далі – Комплексна програма) було передбачено на
2022 рік кошти міського бюджету у сумі 19,6 млн грн.
У січні-березні 2022 року профінансовано заходи Комплексної програми
на загальну суму 2,06 млн грн, зокрема:
надана грошова допомога 142 учасникам АТО, ООС на загальну суму
428,0 тис. грн;
забезпечено безкоштовне харчування дітей, батьки яких є учасниками
АТО, ООС, в закладах освіти міста – на 1,4 млн грн;
надано медичну допомогу учасникам АТО, ООС, членам їх сімей, членам
сімей загиблих (померлих) учасників АТО, ООС – на 209,1 тис. грн.
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У місті забезпечено надання пільг дітям учасників та загиблих учасників
АТО, ООС, зокрема:
6 дітям надано 100% пільги по оплаті за навчання в мистецьких школах
міста Кропивницького;
94 дітям - 50% пільги по оплаті за навчання.
Користувачам бібліотек-філій міської централізованої бібліотечної системи
міста Кропивницького з числа учасників АТО, ООС та членів їх сімей надається
100% пільга.
У січні-березні 2022 року до Кропивницького міського центру соціальних
служб (далі - Центр) надійшло 280 повідомлень про внутрішньо переміщені
сім’ї, з яких у 112 сімей здійснено оцінку потреб та надано інформаційні
послуги. За результатами проведеної роботи виявлено та поставлено на облік 60
сімей зазначеної категорії, які опинилися у складних життєвих обставинах. З
ними проводиться відповідна робота.
Для попередження посттравматичного стресового розладу, вжиття заходів
соціальної підтримки найбільш вразливих категорій населення, Центром
проводиться різнопланова робота, зокрема:
а) надано:
60 консультацій внутрішньо переміщеним особам;
першу психологічну допомогу - 40 особам, які тимчасово зупинялися у
м. Кропивницькому, та мешканцям міста.
допомогу групи взаємопідтримки для 26 внутрішьо переміщених осіб, які
тимчасово мешкають у гуртожитку для дітей-сиріт м. Кропивницького.
психологічні, консультаційні та юридичні послуги, гуманітарну допомогу
336 сім"ям та 82 особам, що перебували на обліку Центру та опинилися у
складних життєвих обставинах. Фахівцями із соціальної роботи Центру
складено 151 акт оцінки потреб сім’ї-осіб.
повний комплекс соціальних послуг членам 5 сімей, що перебувають на
обліку і постраждали від домашнього насильства. З них 2 сім’ї перебувають
під соціальним супроводом.
б) здійснено:
2 виїзди мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які
постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі,
яка створена у 2021 році (рішення Виконавчого комітету міської ради від
08.06.2021 №342);
відвідування осіб, які звільнилися з установ відбування покарань,
проведено початкову оцінку потреб 6 осіб;
в) постійно проводиться інформування сімей, до складу яких входить троє
та більше дітей, з яких не менш, як одна дитина не досягла двох років; сімей, до
складу яких входять двоє і більше дітей, з яких не менш, як одна дитина має
інвалідність про можливість отримання додаткової соціальної підтримки в
рамках реалізації спільного з міжнародним надзвичайним фондом допомоги
дітям при Організації Об’єднаних Націй проекту щодо додаткових заходів
соціальної підтримки найбільш вразливих категорій населення;
г) проведено профілактичний тиждень "Мій вибір – моє життя", за участі
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212 учнів загальноосвітніх закладів міста. Під час проведення профілактичних
заходів розповсюджено 182 буклети та 182 листівки.
Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань:
на реалізацію міських програм соціального захисту та соціальної
підтримки окремих категорій населення міста з міського бюджету виділено
майже 12,7 млн грн.
2.2. Охорона здоров’я та здоровий спосіб життя
Вжито комплекс заходів, спрямованих на виконання програмних завдань
щодо поліпшення надання послуг у сфері охорони здоров'я, та реалізації
заходів програми розвитку галузі охорони здоров'я м. Кропивницького на 20212025 роки (рішення міської ради від 02.02.2021 № 92).
У січні-березні 2022 року на реалізацію заходів Програми освоєно коштів з
міського бюджету у сумі 27,0 млн грн (передбачено – 95,3 млн грн) за рахунок
яких забезпечено:
безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів
у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними
категоріями захворювань, у тому числі учасників АТО/ООС – 1 266,7 тис. грн;
дітей віком від 3-х років, хворих на фенілкетонурію, препаратами
дієтичного харчування – 146,5 тис. грн;
дітей з інвалідністю підгузками – 7,6 тис. грн;
осіб з інвалідністю технічними засобами (кало-, сечоприймачами та ін.) –
511,2 тис. грн;
пільгові категорії населення безкоштовним зубопротезуванням та
лікуванням стоматологічних захворювань, у тому числі учасників АТО/ООС –
417,2 тис. грн;
надання стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги учасникам
АТО/ООС та членам їх сімей – 167,6 тис. грн;
продуктами харчування та лікарськими засобами ветеранів війни у разі
стаціонарного лікування – 12,5 тис. грн;
проведення медичного огляду призовників та допризовників – 866,5 тис.
грн;
проведення медичних оглядів та тестування працівників закладів освіти –
138,0 тис. грн;
підтримку комунальних некомерційних підприємств – 22 547,9 тис. грн;
зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста –
179,0 тис. грн.
Усі заклади охорони здоров'я уклали договори з Національною службою
здоров'я України та беруть активну участь у реалізації урядової програми
реімбурсації "Доступні ліки". Пацієнти безкоштовно чи з доплатою отримують
лікарські засоби за програмою "Доступні ліки".
У закладах охорони здоров'я міста працює 34 лікаря-інтерна та 25 лікарів –
молодих спеціалістів. З метою залучення та закріплення молодих спеціалістів
для роботи в медичних закладах міста та створення належних для них умов
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проживання міською радою розглядається питання щодо виділення службового
житла молодих спеціалістів – лікарів.
Для забезпечення надання медичної допомоги хворим на COVID-19 або з
підозрою за рахунок коштів НСЗУ, міського бюджету та власних коштів
КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради" придбано та
централізовано отримано:
медичне обладнання (киснева станція) на суму 3,2 млн грн;
засоби індивідуального захисту – 1,2 млн грн;
медикаменти – 2,66 млн грн.
У ковідному госпіталі проліковано 604 хворих на COVID-19, з них
60 дітей.
У бюджеті Кропивницької міської територіальної громади передбачено
видатки на проведення реконструкції та капітального ремонту закладів охорони
здоров'я на загальну суму 10,8 млн грн.
У І кварталі 2022 року виготовлено проєктно-кошторисну документацію
на реконструкцію кисневої станції та встановлення ємності для рідкого кисню
стаціонару № 2 КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради"
(вул. Салганні піски, 14) на суму 179,0 тис. грн.
Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань:
поліпшено матеріально-технічну базу закладів охорони здоров’я
комунальної власності та якості надання послуг у лікувальних закладах міста.
2.3. Якість, конкурентоспроможність і доступність освіти
У місті проводилася системна робота щодо забезпечення реалізації заходів
Програми розвитку освіти міста Кропивницького на 2021-2025 роки (рішення
міської ради від 02.02.2021 № 95):
здійснено прогнозування розвитку мережі закладів освіти міста;
забезпечено надання якісної, сучасної та доступної загальної середньої
освіти за проєктом "Нова українська школа";
забезпечено стабільне функціонуванн 108 закладів освіти, з них:
40 закладів загальної середньої освіти, 39 - дошкільної освіти, 4 - професійної
(професійно-технічної) освіти, 5 - позашкільної освіти та 20 центрів при
закладах загальної середньої освіти;
охоплено позашкільною освітою 50% від загальної кількості дітей
шкільного віку, які проживають у місті Кропивницькому;
запроваджено нові електронні системи у закладах освіти:
електронну реєстрацію у заклади дошкільної освіти, до 1-х та 10-х класів
та до гуртків позашкільної освіти;
електронні платежі за харчування по QR коду;
електронні журнали у закладах загальної середньої освіти міста;
програмну електронну інформаційну платформу для шкіл"My School" (на
даний час впроваджується у 3 навчальних закладах міста);
створено мобільний додаток "Освітній навігатор", який можна
завантажити в Google Play та App Store (реєстрація дітей у садочки, школи,
профільні класи та гуртки, повна інформація про харчування в садочках і
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школах Кропивницького);
запрацював перший в місті Міжшкільний ресурсний центр (далі - МРЦ),
наповнений найсучаснішим обладнанням. у якому працюють 4 майстерні, та
розпочато роботи з капітального ремонту майстерень в НВО № 16 для
відкриття МРЦ № 2.
Для організації навчання учнів під час карантинних заходів заклади
загальної середньої освіти міста Кропивницького використовувалося
асинхронне та синхронне навчання.
Опрацьовано питання щодо проведення вакцинації працівників закладів
освіти для протидії коронавірусної хвороби COVID-19. Вакциновано майже
7,0 тис. працівників освіти, у тому числі з міських комунальних закладів – до
5,0 тис. оосіб.
На здійснення заходів щодо протидії поширенню COVID-19 з міського
бюджету використано 630,0 тис. грн на придбання засобів індивідуального
захисту, антисептичних, дезінфікуючих та миючих засобів, та інших товарів.
Протягом 2021 року:
ліквідовано ІІІ ступінь у 11 закладах (надано статус "гімназія"), об’єднано
4 заклади (створено НВО "Мрія", НВО "Науковий ліцей"), приведено у
відповідність до нового законодавства назви 3 закладів (ліцей "Сокіл",
СЗШ №1, НРЦ (НВО СЗОШ № 3);
відкрито 878 груп за 7 напрямами позашкільної освіти (художньоестетичного;
еколого-натуралістичного;
туристсько-краєзнавчого;
фізкультурно-спортивного;
науково-технічного;
дослідницькоекспериментального та національно-патріотичного);
підготовлено проєкти рішень міської ради щодо створення Міжшкільного
ресурсного центру та перейменування 5 закладів загальної середньої освіти;
забезпечено безперешкодний доступ дітей з вадами опорно-рухового
апарату, які пересуваються на візках, до приміщень закладів освіти (56 закладів
освіти міста забезпечені пандусами, 25 - мають вільний доступ (немає східців
до приміщення) та всі заклади мають кнопку виклику);
відкрито інклюзивні групи у 17 навчальних закладах міста та відповідно до
заяв батьків - інклюзивні класи при 21 навчальному закладі для більш повного
задоволення потреб населення в отриманні дошкільної освіти дітьми з
особливими потребами у 2020/2021 навчальному році;
проведено роботу щодо створення мережі старшої школи з чітким
визначенням профілізації кожного закладу;
забезпечено впровадження 7 освітніх проєктів:
"Дистанційне навчання. Калейдоскоп цифрових інструментів для вчителя".
Проведено 30 вебінарів https://padlet.com/ksenia_antonova3/kaledoskop;
"Інтерактивний вернісаж педагогічних знахідок – 2021 "Дистанційне
навчання – старт із сьогодення в майбутнє";
"Математичний інтенсив: осінній, весняний";
Воркшоп "Майстерня лайфхаків: від ідеї до втілення";
Кропивницький Освітній Хаб "Я-педагог! Впевнений старт!";

19
Інформаційний дайджест "Інституційний аудит. Якісне освітнє середовище
закладу освіти";
Інтенсив - курс "Особливості організації інклюзивного освітнього
середовища в закладах освіти".
Надавалася
консультативна
допомога
щодо
впровадження
компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного
підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх технологій за різними
напрямами.
У рамках Програми розвитку освіти на 2021 рік вживалися заходи щодо
придбання шкільних меблів та комп’ютерної техніки; капітального ремонту
закладів освіти, зокрема забезпечено:
технологічним обладнанням харчоблоки у закладах середньої освіти 31,6 тис. грн, та дошкільної освіти -1,0 тис. грн;
поточний ремонт тепло- та водомережі - 135,4 тис. грн;
освітлення закладів –
26,6 тис. грн;
придбання меблів - 4,3 тис. грн;
адміністрування сайтів та платформ управління освіти - 53,5 тис. грн;
протипожежні заходи - 104,4 тис. грн;
охорону закладів освіти - 48,2 тис. грн;
фінансове забезпечення позашкільної освіти – 13,4 млн грн.
У рамках програми "Спроможна школа для кращих результатів"
здійснювалася реалізація 2 проєктів на загальну суму 7,4 млн грн (з них кошти
міського бюджету - 2,2 млн грн) за рахунок коштів субвенції, а саме:
"Капітальний ремонт приміщень майстерні в комунальному закладі
"Навчально-виховне об'єднання "Загальноосвітній навчальний заклад
І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий юнацький центр "Лідер";
"Капітальний ремонт (усунення аварійного стану перемичок та заміна
віконних
блоків)
гуртожитку
КЗ
"Навчально-виховне
об'єднання
"Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів, ліцей "Сокіл", центр
позашкільного виховання міської ради".
На покращення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої
освіти витрачено кошти у сумі 5 млн грн (придбано технологічне обладнання,
комп’ютерну техніку, кухонне приладдя та обладнання, меблі, обладнання для
спортивної зали та інше), зокрема, оновлено харчоблоки в 4 закладах освіти:
ДНЗ№ 2, НВО № 25, 4 та в Гірничій гімназії.
У рамках проекту "Нова Українська школа" для 36 закладів загальної
середньої освіти було придбано 1860 комплектів одномісних шкільних парт,
96 двомісних шкільних парт, комп’ютерну техніку на загальну суму
1,4 млн грн (85 ноутбуків та 8 персональних комп’ютерів).
У рамках "Громадського бюджету" забезпечено реалізацію 4 проєктів:
"Інтерактивна сенсорна кімната - чарівний світ щасливої дитини" (ДНЗ № 35),
"Інноваційна фізична лабораторія" (НВО № 35), "Допоможи дітям побачити"
(ДНЗ № 29), "Спортивно-ігрове містечко "Ластівка" (ДНЗ № 37) на загальну
суму 1,2 млн грн.
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Профінансовано з міського бюджету на реалізацію заходів Програми
розвитку освіти міста Кропивницького кошти у сумі понад 86 млн грн.
Прийнято звернення депутатів Кропивницької міської ради до Кабінету
Міністрів України щодо забезпечення належних умов оплати праці шкільних
кухарів (рішення міської ради від 25.11.2021 № 919).
Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань:
У закладах освіти поліпшено якість надання освітніх послуг та стан
матеріально-технічної бази навчальних закладів, а саме:
досягнуто випускниками шкіл міста найкращих показників в області за
результатами ЗНО (126 учнів отримали золоті та срібні медалі, 4 випускники 200 балів по ЗНО;
збільшено кількість інклюзивних класів (до 60) та груп (до 25) при
закладах освіти;
забезпечено пільгове безкоштовне харчування дітей у закладах дошкільної
та загальної середньої освіти;
зекономлено 3 млн грн за рахунок провадження енергосервісу у
12 закладах освіти;
забезпечено обладнанням та предметами довгострокового використання;
встановлено вперше для 10 закладів автоматично-пожежну сигналізацію
на суму 3,7 млн грн;
здійснювалася реалізація 7 освітніх проєктів, проведено 30 вебінарів;
надано консультативну допомогу щодо впровадження компетентнісного,
особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання
здобувачів освіти і нових освітніх технологій за 7 напрямами та проведено
25 онлайн засідань;
виконано капітальний ремонт у 12 закладах освіти на суму 3,6 млн грн;
відкрито перший в місті Міжшкільний ресурсний центр;
у рамках "Громадського бюджету" реалізовано 4 проєкти на загальну суму
1,2 млн грн;
виплачено 6 іменних стипендій міського голови для обдарованої молоді
(56,1 тис. грн).
2.4. Підтримка дітей, сім’ї та молоді
У рамках виконання завдань Програми у місті Кропивницькому вживалися
заходи з реалізації сімейної та молодіжної політики, спрямованої на охоплення
сімейними формами виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування.
Вживаються заходи щодо реалізації міських галузевих програм:
міської програми "Молодь" на 2021-2023 роки (рішення міської ради від
02.02.2021 № 88);
міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2021-2023 роки
(рішення міської ради від 02.02.2021 № 90);
міської програми підтримки сімей на 2021-2023 роки (рішення міської
ради від 02.02.2021 № 89).
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З початку 2022 року у рамках цих програм організовано та проведено ряд
заходів, з них зокрема:
організовано та проведено спільно з Кіровоградським осередком
Всеукраїнського молодіжного об’єднання "Молоді патріоти" тематичну
інсталяцію "З Україною в Серці", заходи до Дня батька, Дня захисту дітей, Дня
сім’ї, Дня матері;
проводилася робота щодо видачі документів, які підтверджують статус
батьків багатодітної сім'ї і дитини з багатодітної сім'ї та їх право на отримання
пільг згідно із Законом України "Про охорону дитинства" та іншими
законодавчими актами. Прийом пакетів документів від багатодітних сімей та
видача підготовлених управлінням молоді та спорту посвідчень батьків та
дитини з багатодітної сім’ї здійснювався адміністраторами Центру надання
адміністративних послуг міста Кропивницького.
За січень-березень 2022 року видано 20 посвідчень батьків багатодітної
сім’ї та 61 посвідчення дитини з багатодітної сім’ї. Продовжено строк дії
посвідчень 21 сім’ї.
Станом на 01 червня 2022 року:
зареєстровано 996 багатодітних сімей, в яких виховується 3283 дитини, 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
(станом на 01 січня 2022 року – 999 сімей та 3335 дітей відповідно);
в комунальному закладі "Дитячий будинок "Наш дім" Кропивницької
міської ради" виховується 15 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування. З 01 березня 2022 року вихованці перебувають у м. Душники-Здруй
(Республіка Польща);
Кропивницьким міським центром соціальних служб:
отримано 280 повідомлень про внутрішньо переміщені сім’ї, з яких у 11
сімей здійснено оцінку потреб та надано інформаційні послуги., поставлено на
облік 60 сімей зазначеної категорії, які опинилися у складних життєвих
обставинах. З ними проводиться відповідна робота.
надано 60 консультацій внутрішньо переміщеним особам у рамках
кризового консультування з метою попередження посттравматичного
стресового розладу;
проведено роботу групи взаємопідтримки для 26 внутрішьо переміщених
осіб, які тимчасово мешкають у гуртожитку для дітей-сиріт м. Кропивницького;
знаходяться на обліку:
336 сімей та 82 особи з числа тих, що опинилися у складних життєвих
обставинах, яким було надано психологічні, консультаційні та юридичні
послуги, а також надавалась гуманітарна допомога. Фахівцями із соціальної
роботи Центру за І квартал 2022 року було складено 151 акт оцінки потреб
сім’ї-осіб.
5 сімей, члени яких постраждали від домашнього насильства. З них 2 сім’ї
перебувають під соціальним супроводом. Членам сімей надано повний
комплекс соціальних послуг, проведено роботу із запобігання та протидії
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домашньому насильству. Мобільною бригадою соціально-психологічної
допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або
насильства за ознакою статі здійснено 2 виїзди;
здійснено відвідування осіб, які звільнилися з установ відбування
покарань, проведено початкову оцінку потреб 6 осіб та надано необхідні
соціальні послуги;
постійно проводиться інформування сімей, до складу яких входить троє та
більше дітей, з яких не менш, як одна дитина не досягла двох років; сімей, до
складу яких входять двоє і більше дітей, з яких не менш, як одна дитина має
інвалідність, про можливість отримання додаткової соціальної підтримки в
рамках реалізації спільного з міжнародним надзвичайним фондом допомоги
дітям при Організації Об’єднаних Націй проекту щодо додаткових заходів
соціальної підтримки найбільш вразливих категорій населення;
проведено профілактичний тиждень "Мій вибір – моє життя за участі
212 учнів загальноосвітніх закладів міста. Під час заходу розповсюджено по
182 буклети та листівки.
Забезпечено реалізацію державної політики з питань соціального та
правового захисту дітей.
На виконання заходів Міської програми соціально-правового захисту
дітей, профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації
сімейних форм виховання на 2020 – 2022 роки заплановано 262,3 тис. грн.
У рамках цієї програми проводилися наступні заходи:
профілактичні рейди з пошуку дітей, які жебракують та займаються
бродяжництвом, обстеження умов проживання дітей, що перебувають у
складних життєвих обставинах.
У результаті:
виявлено 10 дітей, які залишилися без піклування батьків, та надано цим
дітям статус дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;
влаштовано 6 дітей до сімейних форм виховання;
направлено 10 клопотань до органів національної поліції про притягнення
батьків до адміністративної відповідальності за неналежне виконання
батьківських обов’язків;
направлено 6 позовів до судів міста про позбавлення батьківських прав та
відібрання дитини без позбавлення батьківських прав;
Запроваджено та функціонує нова форма сімейного виховання дітей патронат над дитиною, завданням якої є забезпечення захисту прав дітей, які
через складні життєві обставини тимчасово не можуть проживати разом з
батьками.
На обліку Управління станом на 01 квітня 2022 року перебувало
383 дитини-сироти та дитини, позбавлені батьківського піклування.
Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань:
сімейними формами виховання охоплено 89% від загальної кількості дітей.
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2.5. Фізична культура і спорт
Вживавалися заходи щодо виконання завдань Програми у частині
розвитку фізичної культури і спорту.
У січні-березні 2022 року Програмою розвитку фізичної культури і
спорту в місті Кропивницькому на 2021 - 2024 роки передбачено на 2022 рік
2,0 млн грн на проведення навчально-тренувальної роботи, спортивних
заходів та змагань, профіннасовано 241,8 тис. грн.
У рамках Програми забезпечено проведення навчально-тренувальної та
спортивної діяльності в дитячо-юнацьких спортивних школах, участь
спортсменів міста у змаганнях різних рівнів, здійснення фізкультурноспортивної та оздоровчої роботи.
У місті забезпечено діяльність 6 дитячо-юнацьких спортивних шкіл,
2 спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву,
школа вищої спортивної майстерності та дитячо-юнацька футбольна школа
Академія футбольного клубу "Зірка", в яких займаються фізичною культурою і
спортом більше 4 тис. дітей.
На утримання 4 комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
профінансовано з міського бюджету 6,6 млн грн.
З вихованцями дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста працюють
204 тренерів-викладачів, із яких 40 тренер має вищу тренерську категорію, 11 Заслужені тренери України, 11 осіб – Заслужені працівники фізичної культури і
спорту України.
Незважаючи на запровадження військового стану в Україні, відсутність
можливості для повноцінного проведення навчально-тренувальних занять через
військову агресію росії, обмеження щодо проведення та фінансування
спортивних змагань кропивницькі спортсмени демонструють високі результати
на змаганнях різних рівнів.
У січні-березні 2022 року:
спортсмени міста Кропивницького брали участь у 17 змаганнях;
учні дитячо-юнацьких спортивних шкіл 66 раз ставали переможцями та
призерами всеукраїнських і міжнародних змагань;
представниця КДЮСШ № 2 Владислава Лягаєва стала чемпіонкою світу з
таеквон-до (ІТФ) серед жінок, а її одноклубниця Наталя Конюх завоювала
срібну медаль;
проведено 18 спортивних змагань, фізкультурно-оздоровчих і спортивномасових заходів з метою залучення до масового спорту широких верств
населення в місті Кропивницькому, у яких взяли участь майже 900 жителів та
гостей міста.
Результати:
забезпечено функціонування 561 спортивного об’єкту;
забезпечено участь спортсменів у 17 змаганнях (1 учасниця - чемпіонка
світу, 1 – завоювала срібло);
проведено 18 фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходів, у
яких взяли участь до 0,9 тис. осіб;
з міського бюджету на реалізацію заходів галузевої Програми виділено
понад 240 тис. грн.
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2.6. Культурний простір та збереження культурної спадщини
У рамках виконання програмних завдань у місті проводилася робота з
реалізації основних заходів Програми розвитку культури в м. Кропивницькому
на 2021-2025 роки (рішення міської ради від 02.02.2021 № 96).
У січні-березні 2022 року у рамках галузевої програми освоєно з різних
джерел фінансування кошти у сумі 104,9 тис. грнна організацію проведення
культурно-масових заходів та поповнення бібліотечних фондів.
Забезпечено збереження мережі закладів культури, налагодження
співпраці з громадськими організаціями, творчими об’єднаннями, національнокультурними товариствами. У місті повноцінно функціонують 11 закладів
культури.
З початку 2022 року організовано та проведено ряд культурно-масових
заходів та заходів з нагоди загальнодержавних свят, відбувся VI-й
Всеукраїнський фестиваль-конкурс української академічної музики "Класикпроєкт", присвячений пам`яті Юлія Мейтуса; продовжено співпрацю закладів
культури з представниками творчих спілок та громадськими організаціями
області та міста.
Учні мистецьких шкіл стали учасниками та переможцями міжнародних та
всеукраїнських фестивалів, конкурсів (5 Гран-прі та 160 призових місць).
Бібліотеками-філіями Міської централізованої бібліотечної системи
проведено 185 масових заходів, з них 7 - онлайн, серед них: дні краєзнавства,
бібліографії, відкритих дверей, сімейного читання; серія героїко-патріотичних
заходів, пізнавальні ігри, диспути, акції, творчі майстерні, семінари, конкурси,
викладки літератури, виставки, інсталяції тощо.
Біблотечні заклади є хабами цифрової освіти за національним проєктом
"Дія. Цифрова освіта", де користувачі мають змогу навчатися на онлайнплатформі. Бібліотекарі надають консультації у додатку "Дія" щодо отримання
державних послуг онлайн.
Міською централізованою бібліотечною системою міста Кропивницького
(далі – МЦБС) такі заходи:
поповнено бібліотечні фонди на 1436 примірників;
відбулися різноманітні заходи, зокрема присвячені відомому письменнику
Євгену Маланюку, до Міжнародного дня рідної мови тощо;
створено новий розділ "Бібліограф рекомендує", де розміщуються
бібліографічні огляди книг різної тематики, які є у фондах бібліотечної
системи, зокрема новинки від Українського інституту книги;
регулярно поповнюється розділ "Цифрові продукти", де користувачі
можуть ознайомитися з онлайн-виставками, презентаціями, вікторинами,
відеофільмами, буктрейлерами та іншими цифровими напрацюваннями
бібліотек-філій;
організовано та проведено заходи з підвищення кваліфікації: практикум
"Дизайн-мислення для бібліотек: перші етапи", воркшоп "Буктрейлери та
відеопоезія: секрети відеомонтажу" за участі 2171 особи.
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Музейними закладами міста проведено 18 заходів різного профілю та
спрямування, у тому числі 3 виставки, серед яких: тематична пересувна
виставка "Єдиним сном, єдиним болем… "Поезії Євгена Маланюка в
ілюстраціях заслуженого художника України Андрія Надєждіна". Музейні
експозиції відвідали 485 осіб. Співробітниками музеїв проведено 32 екскурсії.
Результати:
забезпечено підвищення якості надання послуг культури населенню;
поповнено бібліотечні фонди МЦБС міста Кропивницького на понад
1,4 тис. книг українською мовою;
проведено 235 просвітницько-мистецьких заходів;
забезпечено збереження та належне використання культурної спадщини.
2.7. Комунікації з громадськістю
З метою налагодження взаємодії Кропивницької міської ради з
інститутами громадянського суспільства, створення сприятливого середовища
для діяльності ІГС, підтримки їх ініціатив проводилася робота щодо реалізації
заходів програми сприяння розвитку громадянського суспільства в місті
Кропивницькому на 2020-2022 роки "Діалог".
Рішенням виконавчого комітету міської ради
від 25.01.2022 № 40
затверджено орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на
2022 рік та забезпечено його щомісячне корегування. Документ розміщений на
офіційному вебсайті міської ради у розділі Громадянам - Громадська участь Консультації з громадськістю - Нормативно-правова база за посиланням:
http://kr-rada.gov.ua/konsultatsiyi-z-gromadskistyu/normativno-pravova-bazakonsultacii/.
Забезпечено ефективні механізми участі інститутів громадянського
суспільства у формуванні та реалізації державної, регіональної та місцевої
політики, вирішенні актуальних питань громади.
Протягом січня-березня 2022 року:
проведено 23 консультації з громадськістю, із них 4 – електронні, за участі
3,1 тис.осіб;
забезпечено залучення представників інститутів громадянського
суспільства (далі - ІГС) до складу:
24 оргкомітетів, експертних та робочих груп, консультативно-дорадчих
органів при виконавчих органах міської ради;
Громадської ради при Виконавчому комітеті Кропивницької міської ради
(35ІСГ). Представники Громадської ради долучалися до організації у
проведенні державних свят та заходів;
забезпечено сприяння реалізації прав громадян на проведення мирних
акцій та зібрань. До міської ради надійшло 13 повідомлень про
проведення масових акцій на вулицях міста. З організаторами акцій
проводилися співбесіди та попереджувальні дії з питань антиконституційного
характеру, необхідності дотримання протиепідемічних вимог;
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налагоджено взаємодію з поліцією діалогу, Кропивницького відділу поліції
ГУНП в Кіровоградській області, які забезпечували охорону громадського
порядку під час проведення акцій за участі участь 500 осіб з 13 організацій;
налагоджено співпрацю з організаціями, що надають волонтерську
допомогу, та проведено 5 таких зустрічей у кількогсті 50 осіб. Інформацію про
такі організації розміщено на офіційному вебсайті міської ради, сторінці відділу
комунікацій з громадськістю.
З метою підвищення рівня толерантності у суспільстві, гармонізації
міжнаціональних відносин проведено ряд заходів, зокрема у січні 2022 року:
у
Кіровоградській
регіональній
торгово-промисловій
палаті відбулися урочисті збори новоствореної громадської організації "Рада
азербайджанців в Кіровоградській області" за участі представників
громадської спілки "Рада Азербайджанців України", азербайджанської
спільноти міст Кропивницького, Полтавської та Одеської областей,
Кропивницької міської ради, Кіровоградської обласної державної адміністрації,
вищих навчальних закладів міста, інститутів громадянського суспільства.
Міського голову Андрія Райковича було відзначено Почесною грамотою
громадської спілки "Рада Азербайджанців України" та пам'ятним подарунком;
на території Великої хоральної синагоги біля пам’ятного знаку "Жертвам
Голокосту" відбулося покладання квітів з нагоди Міжнародного дня пам’яті
жертв Голокосту за участі перших осіб обласної та міської влади.
У місті забезпечено підтримку ініціатив ІГС, спрямованих на пропагування
міжконфесійного миру і злагоди, сприяння проведенню доброчинних та
милосердницьких заходів. До міської ради надійшло 8 повідомлень від
релігійних організацій щодо проведення проповідницької роботи, благодійних
та милосердницьких акцій. Релігійним організаціям надано необхідні
роз'яснення, забезпечено охорону громадського порядку.
Проводиться моніторинг досліджень ІГС щодо відкритості та прозорості
діяльності міської ради. Серед найвідоміших:
"Рейтинг прозорості 100 найбільших міст України" (Програма "Transparent
cities/Прозорі міста", яку проводить українське представництво глобального
руху Transparency International);
"Індекс демократичності міст" (проект USAID "Громадяни в дії", який
реалізовує Український незалежний центр політичних досліджень);
"Індекс публічності місцевого самоврядування", вимірювання якого
здійснювала мережа партнерів, створена з ініціативи Громадянської мережі
"ОПОРА";
"Прозорість та фінансове здоров’я 50 найбільших міст та 22 регіонів"
(проект "Транспарентність, фінансове здоров’я та конкурентоспроможність
муніципалітетів", що реалізовується словацькою недержавною неприбутковою
організацією INEKO - Інститут економічних і соціальних реформ та
українським аналітичним центром МЦПД - Міжнародний центр перспективних
досліджень).
Для покращення роботи у цьому напряму підготовлено рекомендації
виконавчим органам міської ради.
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Налагоджено діалог громадян та влади у вирішенні різноманітних
соціально важливих проблем через вебплатформу "Єдина платформа місцевої
електронної демократії" (скорочено – e-DEM). Платформа надає громадянам
легкий і зручний доступ до використання кількох інструментів електронної
демократії: сервісів "Місцеві електронні петиції", "Громадський бюджет",
"Електронні консультації з громадськістю". Забезпечено розміщення
4 повідомлень про електронні консультації та звітів про їх проведення.
Забезпечено підвищення професійного рівня й інституційної спроможності
ІГС та органів місцевого самоврядування щодо використання механізмів участі
громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної та місцевої
політики, вирішення актуальних питань громади.
За ініціативи Асоціації малих міст України для фахівців органів місцевого
самоврядування та представників ІГС організовано та відбулися 5 вебінарів,
інформаційну сесію в режимі онлайн та онлайн консультацію щодо подачі
заявок на участь у відборі нових членів міжнародної програми "Відкритий
Уряд - місцевий рівень" (OGP Local), Національний форум "Безпечні та
спроможні громади майбутнього" за участі 150 осіб.
Відповідно до рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради
від 25 січня 2022 року № 39 "Про надання фінансової підтримки інститутам
громадянського суспільства на виконання (реалізацію) програм (проєктів,
заходів) щодо розвитку громадянського суспільства у 2022 році"
4 громадським організаціям - переможцям конкурсу програм (проєктів, заходів)
ІГС "Дієві ініціативи" на 2022 рік, що проводився в рамках програми сприяння
розвитку громадянського суспільства в місті Кропивницькому на 20202022 роки "Діалог" було виділено кошти у сумі 199,8 тис. грн.
У зв’язку з введенням в країні воєнного стану робота щодо укладання
договорів з даними громадськими організаціями призупинена.
Результати:
проведено 23 консультації з громадськістю, із них 4 - електронних;
5 зустрічей з представниками ІГС;
організовано заходи з нагоди державних та памятних свят;
розміщено 6 інформаційних матеріалів на вебсайті міської ради на сторінці
"Громадянам".
Ціль 3. Сталий розвиток міста
3.1. Посилення фінансової основи місцевих бюджетів
З початку 2022 року продовжується робота щодо забезпечення
моніторингу стану надходження до бюджету Кропивницької міської
територіальної громади податків, зборів, платежів у розрізі видів, аналіз причин
їх зменшення порівняно з відповідним періодом 2021 року та вжиття заходів
щодо виправлення ситуації в умовах запроваджених карантинних заходів та
воєнного стану.
Бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік
затверджено рішенням Кропивницької міської ради від 16 грудня 2021 року
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№ 1059 (зі змінами, внесеними рішеннями міської ради) та в умовах воєнного
стану за поданням фінансового управління міської ради внесені зміни до
рішення про бюджет громади на підставі рішення виконавчого комітету міської
ради.
Рішенням виконавчого комітету КМР від 22 лютого 2022 року № 104
затверджені заходи щодо забезпечення виконання бюджету Кропивницької
міської територіальної громади на 2022 рік, які доведені головним
розпорядникам для безумовного виконання. Зокрема доручено головним
розпорядникам розробити та затвердити заходи, спрямовані на підвищення
енергоефективності та енергозбереження, із забезпеченням зменшення
споживання енергоресурсів та в межах доведених лімітів у натуральних
обсягах; забезпечити врахування в бюджетному процесі під час виконання
бюджетних програм гендерного аспекту та застосування гендерно
орієнтованого підходу; забезпечити підвищення результативності використання
коштів бюджету розвитку за рахунок їх спрямування на завершення розпочатих
об’єктів та пріоритетні напрями розвитку міста.
Крім того,рекомендовано Головному управлінню державної податкової
служби у Кіровоградській області вжити усіх необхідних заходів щодо
забезпечення надходження до бюджету Кропивницької міської територіальної
громади податків та зборів (обов’язкових платежів), стягнення яких
контролюється податковими органами, у затверджених міською радою обсягах,
та погашення податкової заборгованості із платежів до бюджету громади.
Фінансовим управлінням здійснюється щоденний моніторинг доходної
частини бюджету громади для здійснення прогнозування та аналізу надходжень
податків і зборів.
За І квартал 2022 року до бюджету Кропивницької міської територіальної
громади надійшло податкових та неподаткових надходжень у сумі
508,3 млн грн, що на 19,1 % більше ніж за відповідн6ий період 2021 року
(+78,5 млн грн),
Основні податкові надходження до бюджету громади забезпечили податок
на доходи фізичних осіб (відрахування 64 %) – 350,8 млн грн, темпи росту
119,7,0 %, місцевих податків і зборів залучено 103,8 млн грн, з них:
єдиний податок – 65,5 млн грн, зростання на 18 % до І кварталу минулого
року,
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 4,8 млн грн
(зростання на 6 %), плата за землю – 33,0 млн грн (зниження на 6,1%);
акцизний податок надійшов у сумі 29,9 млн грн, у тому числі:
відрахування частки від виробленого в Україні та ввезеного на митну
територію України пального – 10,4 млн грн.
Втрати бюджету громади за березень 2022 року акцизного податку на
пальне склали 3,1 млн грн, у зв’язку з тимчасовим запровадженням на період
воєнного стану 0 ставки.
Від роздрібної реалізації підакцизних товарів надійшло 19,5 млн грн,
планові показники недовиконані на 3,7 млн грн, у зв’язку з прийняттям
оперативним штабом при цивільно-військовій адміністрації Кіровоградської
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області рішення про заборону з 27 лютого по 21 березня 2022 року продажу
алкогольних напоїв, порівняно з відповідним періодом 2021 року надходження
акцизного податку зменшилися на 4,9 млн грн.
Видатки бюджету територіальної громади проведені у сумі 536,0 млн грн
(19,4 % від затверджених річних бюджетних призначень).
Найбільшу питому вагу із обсягу видатків бюджету територіальної
громади займає фінансування бюджетних програм освіти – 348,8 млн грн, на
охорону здоров’я направлено 26,8 млн грн, на культуру та спорт –
14,0 млн грн, на соціальний захист – 42,7 млн грн, з них на компенсаційні
виплати за пільговий проїзд – 30,0 млн грн.
Відповідно до горизонтального вирівнювання місцевих бюджетів з
бюджету територіальної громади до державного бюджету вилучено реверсну
дотацію в сумі 13,6 млн грн.
Повернуто позик по зовнішніх та внутрішніх зобов’язаннях минулих років
на виконання інвестиційних проєктів – 6,3 млн грн.
Протягом І кварталу п.р. запозичення до бюджету не здійснювалися,
місцеві гарантії не надавалися.
З метою недопущення незаконного, нецільового та неефективного
використання бюджетних коштів здійснювався контроль на кожній стадії
бюджетного процесу, за результатами якого фінансовим управлінням складено
3 попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства.
Інформація до звіту про виконання бюджету територіальної громади за
І квартал п.р., інформації про виконання бюджету розвитку головними
розпорядниками коштів в розрізі видатків та об`єктів, місячні інформації про
виконання бюджету оприлюднені на вебсайті міської ради у розділі "Публічна
інформація"– "Бюджет міста"; інформація до звіту про виконання бюджету за
І квартал п.р. - в інформаційному дайджесті КМР "Кропивницький Вечірній".
Діє Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у
м. Кропивницькому на 2021-2024 роки, яка затверджена рішенням міської ради
від 02.02.2021 № 100.
Згідно з обсягами фінансування Програми на реалізацію проєктівпереможців конкурсу "Громадський бюджет" бюджетом Кропивницької міської
територіальної громади у 2022 році було передбачено 5,0 млн грн.
У січні-березні 2022 року проводилася робота щодо реалізації соціальних
проєктів на загальну суму 566,2 тис.грн:
"Інтерактивна реабілітація для дітей з інвалідністю" (адреса:
вул. Бєляєва, 72, КЗ "Центр комплексної реабілітації для дітей з
інвалідністю Фортечної районної у м. Кропивницькому ради");
"Активне життя - запорука довголіття" (адреса: вул. Шевченка, 1
(аудиторні приміщення Центральноукраїнського державного педагогічного
університету імені Володимира Винниченка).
Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань:
створення ефективного механізму взаємодії виконавчих органів та
громадян в бюджетному процесі;
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залучення громадськості до процесу прийняття рішень на місцевому рівні;
формування довіри громадян до міської влади;
вирішення проблем за різними напрямами, які найбільше хвилюють
жителів міста.
3.2.Використання земельних ресурсів та удосконалення
земельних відносин
У рамках виконання програмного завдання щодо ефективного
використання земельних ресурсів та удосконалення земельних відносин
проводилася робота із реалізації заходів Програми розвитку земельних
відносин у місті Кропивницькому на 2020-2022 роки (рішення міської ради від
14.02.2020 № 3140). Фінансування заходів з землеустрою, передбачених
Програмою, здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.
У 2022 році для цих потреб передбачено кошти у сумі 736,4 тис. грн, з
яких у січні-березні 2022 року профінансовано 14,7 тис. грн.
Інформація щодо земельних ділянок оприлюднюєтьсяся на безоплатній
основі на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері земельних відносин.
Відповідно до частини 2 статті 4 Земельного кодексу України (далі –
Кодекс), завданням земельного законодавства є регулювання земельних
відносин з метою забезпечення права на землю громадян, юридичних осіб,
територіальних громад та держави, раціонального використання та охорони
земель.
З метою регулювання земельних відносин, забезпечення прав на землю
громадян і юридичних осіб, раціонального використання та упорядкування
земель міста Кропивницькою міською радою з початку 2022 року вживаються
заходи, зокрема підготовлено та прийнято значна кількість рішень із земельних
питань.
У зв’язку із воєнними діями на території України продаж земельних
ділянок та набуття права користування ними через електронні аукціони не
можливий.
На даний час продовжується робота по вишукуванню нових земельних
ділянок комунальної власності, які можна було б підготувати для продажу на
земельних торгах (аукціоні), та розробленню землевпорядної документації.
Очікувані результати:
підвищення ефективності та екологічної безпеки використання земельних
ресурсів;
забезпечено надходження від плати за землю у сумі 32,8 млн грн.
3.3. Дорожньо-транспортна інфраструктура
У місті проводилася робота щодо забезпечення функціонування у
належному стані дорожньо-транспортної інфраструктури.
Розроблено та затверджено Програму розвитку міського пасажирського
транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому на 2021-2024 роки (рішення міської
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ради від 16.12.2021 № 1062 (зі змінами)), якою передбачені заходи щодо:
утримання та розвитку рухомого складу авто- та електротранспорту (на
здійснення лізингових платежів, на викуп 10 автобусів середньої місткості
МАЗ 206086 та 10 тролейбусів з автономним ходом «Дніпро-Т203»,
забезпечення стабільної роботи транспорту передбачено у міському бюджеті на
2022 рік 84,8 млн грн);
проведення розрахунків з підприємствами електро-, автомобільного
транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян у транспорті
загального користування;
забезпечення перевезень осіб з інвалідністю службою "Соціальне таксі" та
спеціальним автобусом тощо.
Для задоволення потреб в пасажирських перевезеннях в місті створена
дієва мережа міських маршрутів, яка сформована з 48 автобусних та
10 тролейбусних маршрутів.
Для обслуговування автобусної маршрутної мережі використовуються в
середньому 176 автобусів: 20 – великої місткості, 16 – середньої місткості та
140 мікроавтобусів. Для перевезення осіб з обмеженими фізичними
можливостями задіяно 78 одиниць транспортних засобів.
Протягом січня-березня 2022 року забезпечено:
реалізацію державної політики, спрямованої на забезпечення сталого
соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення
міста;
відшкодування компенсації за безкоштовне перевезення пільгових
категорій населення у сумі 31,8 млн грн, у т. ч.: електротранспортом
КП "Електротранс" – 19,0 млн грн (передбачено – 46,7 млн грн);
автомобільним транспортом – 12,8 млн грн (передбачено – 33,3 млн грн);
надання послуг "Соціальне таксі" 357 пасажирам (осіб з інвалідністю);
перевезення 24 дітей з інвалідністю та дітей з обмеженими фізичними
можливостями, які проходять реабілітацію та навчання в КЗ "Центр соціальної
реабілітації (денного догляду) дітей з інвалідністю" спеціалізованим автобусом
марки "АТАМАН А-096н6 (здійснено 140 рейсів);
перевезення тролейбусами – 4,3 млн пасажирів, що на 10% більше обсягу
за січень-березень 2021 року, автомобільним транспортом – 2,5 млн пасажирів,
що на 24,1% більше обсягу січня-березня 2021 року.
Однак, на результати діяльності автомобільного та електротранспорту
мали негативний вплив карантинні обмеження та ведення в Україні з 25 лютого
2022 року воєнного стану (Указ Президента України "Про введення воєнного
стану в Україні", затверджений Законом України від 24.02.2022 року №2102ІХ), було запровадженоня випуск транспорту на маршрути міста.
З метою забезпечення надання пільг на послуги зв’язку пільговим
категоріям населення звільнено особи з інвалідністю І та ІІ груп по зору на 50%
від абонентської плати за користування квартирними телефонами" (рішення
виконкому міської ради від від 12.04.2022 року № 191).
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У рамках Комплексної програми розвитку житлово-комунального
господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на
2021-2025 роки (рішенням міської ради від 02.02.2021 № 105) передбачено
проведення робіт з капітального ремонту доріг, вулиць, провулків.
У січні-березні 2022 року з міського бюджету профінансовано заходи з:
1) виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення
експертизи на капітальний ремонт внутрішньодворових доріг та поточний
ремонт доріг – на загальну суму 37,9 тис. грн;
2) роботи із влаштування зупинок громадського транспорту та проведення
технічного нагляду – на 132,1 тис.грн;
3) утримання та поточний ремонт технічних засобів регулювання
дорожнього руху – 839,5 тис.грн;
4) на відшкодування вартості спожитої електроенергії для утримання
світлофорних об’єктів та проведення експертизи ПКД світлофорного об’єкту
на загальну суму 92,6 тис.грн.
Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань:
забезпечено виконання робіт з утримання доріг та вулиць і доріг
комунальної власності та дорожньої інфраструктури міста;
забезпечено безкоштовне перевезення пільгових категорій населення та
відшкодовано перевізникам за їх перевезення 31,8 млн грн;
надано 357 особам з інвалідністю послуги "Соціальне таксі";
виконано 140 рейсів спеціалізованим автобусом "ATAMAN", яким
перевозилися 24 дитини з особливими потребами;
перевезено всіма видами транспорту міста 6,8 млн пасажирів;
забезпечено надходження транспортного податку у сумі 246,8 тис. грн.
3.4. Споживчий ринок та захист прав споживачів
У місті проводилася робота по виконанню програмних завдань щодо
розвитку споживчого ринку та сфери надання послуг, захисту прав споживачів.
Забезпечено організацію та проведення торговельного обслуговування
мешканців, внутрішньо-переміщених осіб та гостей міста до різних подій.
Проведено ряд організаційних заходів, спрямованих на впорядкування
торговельної діяльності, зокрема у невстановлених місцях.
Здійснено обстеження ринків міста щодо дотримання адміністрацією
ринків Правил благоустрою міста, протипожежних, санітарно-гігієнічних та
протиепідемічних вимог.
Організовано та проведено міські тематичні та святкові ярмарки з продажу
продовольчих та непродовольчих товарів.
У місті Кропивницький функціонує 1080 об'єктів торгівлі, а саме:
404 продовольчі магазини та супермаркети, 431 непродовольчий магазин та
торгові центри, 1 змішаний гіпермаркет, 179 аптечних закладів, 49 АЗС,
16 ринків, 20 закладів готельного господарства, 170 об'єктів побутового
обслуговування населення.
У період воєнного часу (з 24 лютого 2022 року) запроваджено постійний
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моніторинг роботи підприємств сфери обслуговування.
Станом на 11 квітня 2022 року працюють майже всі продовольчі магазини,
що складає 98 % від загальної кількості, за невеликим винятком окремих
кіосків і павільйонів;
86% непродовольчих магазинів (369 од.), за винятком деяких ювелірних
магазинів та магазинів, які отримували товар із окупованих областей;
всі АЗС (49 од.);
176 аптечних закладів із 179 (3 – закрились на ремонт);
15 ринків із 16 (ринок "Бєляєвський" на ремонті);
89% об’єктів побутового обслуговування (151 од.) від загальної кількості,
у їх числі 17 готелів (2 - не працюють, 1 - на ремонті);
третина закладів ресторанного господарства (62 од.). Найбільш негативно
вплинув воєнний стан на роботу цих закладів, які через запровадження
комендантської години (до 17 год) та обмеження в торгівлі алкогольними
напоями практично всі у березні 2022 року призупинили свою роботу.
На звернення начальника обласної військової адміністрації та керівництва
міської ради бізнес у сфері торгівлі і ресторанного господарства, аптеки
поступово відновили свою роботу.
В умовах воєнного стану та в зв’язку із переміщенням населення із зони
бойових дій до м. Кропивницького заклади готельного господарства та інші СГ,
які надають послуги із тимчасового проживання, починаючи із березня
2022 року працюють із повним завантаженням.
Надходження туристичного збору до міського бюджету зросли на 19,6% і
склали 159,5 тис. грн.
Результат:
забепечено постійний монуторинг роботи підприємств галузі у сфері
обслуговування та надання послуг з питання дотримання карантинних та
санітарних норм та заходів;
забезпечено зростання обсягів надходжень туристичного збору до міського
бюджету на 19,6%.
3.5. Будівництво
У січні-березні 2022 року вживалися заходи щодо виконання програмних
завдань щодо будівництва, реалізації житлової політики, створення ринку
доступного житла із залученням інвестиційних ресурсів, підготовки
містобудівної документації.
Для цього, зокрема, розроблено проєкт Комплексної програми пільгового
житлового кредитування на 2021-2023 роки у м. Кропивницькому (далі Програма).
За умовами Програми її учасниками можуть бути мешканці міста, що
перебувають на черзі при виконавчому комітетові міської ради, віком до
40 років, у тому числі учасники АТО/ООС, внутрішньо переміщені особи, що
мають відповідний статус та перебувають на черзі в Кіровоградському
регіональному управлінні "Держмолодьжитла" та які виявили бажання
придбати квартири у багатоквартирному житловому будинку по вул. Генерала
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Жадова, м. Кропивницький, мікрорайон 102, позиція 16. По даному новому
житловому об’єкту у 2021 році отримано технічні умови для розробки
проектно-кошторисної документації.
Планується забезпечити мешканців міста, у тому числі учасників АТО,
ООС та переселенців пільговим житлом.
Забезпечено ведення обліку громадян міста, які потребують поліпшення
житлових умов відповідно до законодавства та перебувають на квартирному
обліку.
Станом на на 01 липня 2022 року перебувають 3103 сім’ї та одинаків:
у загальній черзі перебуває 2621 сім’я;
у першочерговій черзі - 931 сім’я, з них 340 з числа учасників бойових
дій, які брали участь в АТО/ООС;
у позачерговій черзі - 484 сім’ї, з них - 14 з числа осіб з інвалідністю
внаслідок війни 3 групи, які брали участь в АТО/ООС.
У 2022 році 3 сімї отримали службові квартири.
У рамках програми капітального будівництва, реконструкції та
капітального ремонту об’єктів комунального господарства та соціальнокультурного призначення міста Кропивницького на 2022-2024 роки (із змінами)
на реалізацію заходів з будівництва, реконструкції та капітального ремонту
об’єктів комунальної власності та соціальної сфери міста у 2022 році
передбачалися кошти бюджету розвиту у сумі 125,9 млн грн.
У січні – березні 2022 року використано майже 0,6 млн грн на капітальний
ремонт приміщень травматологічного пункту КНП "Міська лікарня швидкої
медичної допомоги Міської ради міста Кропивницького", вул. Короленка, 56
(0,5 млн грн) та двох закладів освіти (0,06 млн грн).
У рамках заходів бюджетної програми "Заходи із запобігання та ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації у будівлі або споруді житлового призначення за
рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету" у 2022 році передбачено
кошти резервного фонду в сумі 1,5 млн грн на виконання невідкладних
(першочергових) аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації у житловому будинку по вул. Космонавта Попова, 24,
корп. 1 в м. Кропивницькому. У січні–березні 2022 року на відновлювальні
роботи даного житлового будинку використано 0,8 млн грн.
У рамках реалізації галузевих програм: Програми розроблення
містобудівної документації Кропивницької міської територіальної громади на
2022-2024 роки та Програми ведення містобудівного кадастру у складі
управління містобудування та архітектури Кропивницької міської ради на 20222024 роки проводиться робота щодо розроблення містобудівної документації та
ведення містобудівного кадастру.
Підготовлено зміни до містобудівної документації - детального плану
території кварталу міста в межах вулиць Героїв України, Генерала Жадова та
Юрія Коваленка (рішення міської ради від 04 лютого 2022 року № 1101).
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Результат:
забезпечено ведення обліку громадян міста, які потребують поліпшення
житлових умов відповідно до законодавства;
здійснювався капітальний ремонт 4 обєктів міста (1заклад охорони
здоровя, 2 заклади освіти та 1 житловий будинок);
внесено зміни до детального плану одного із кварталів міста.
3.6. Житлово-комунальне господарство
З метою виконання програмних завдань щодо поліпшення якості надання
житлово-комунальних послуг протягом січня-березня 2022 року вживалися
заходи щодо забезпечення міста тепло-, водопостачанням, водовідведенням,
проведення ремонтних робіт житлового фонду, виконання робіт по
поліпшенню рівня благоустрою міста.
На реалізацію заходів, у рамках Комплексної програми розвитку житловокомунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті
Кропивницькому на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради
02.02.2021 № 105 із змінами забезпечено фінансування з міського бюджету
25,8 млн грн, зокрема на:
фінансову підтримку комунальних підприємств – 2,6 млн грн;
виготовлення ПКД та проведення експертизи на проведення капремонту
внутрішньодворових доріг – 14,8 тис.грн;
благоустрій міста – 18,1 млн грн;
забезпечення діяльності теплового господарства міста – 4,2 млн грн;
утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 0,96 млн грн.
Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань:
забезпечено діяльність житлово-комунального господарства та надання
послуг споживачам громади
3.7. Управління комунальною власністю
Проводиться робота по виконанню заходів Програми управління
комунальним майном на 2020-2022 роки (зі змінами) стосовно забезпечення
управління майном установ, організацій, підприємств комунальної власності
територіальної громади міста.
У січні-березні 2022 року вжито ряд заходів щодо забезпечення:
а) надходжень коштів до бюджету громади у запланованих обсягах від
оренди та приватизації комунального майна.
Станом на 31.03.2022 в управлінні комунальної власності Кропивницької
міської ради обліковувалося 198 чинних договорів оренди нежитлових
приміщень, будівель, споруд, в тому числі 114 договори оренди укладені на
платній основі, орендодавцем за якими є Управління.
Відповідно до статті 13 Закону України "Про оренду державного та
комунального майна" передача нежитлових приміщень комунальної власності
та продовження договорів оренди об’єктів, які віднесені до Переліку першого
типу, відбувається за результатами проведення аукціону виключно в
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електронній торговій системі ProZorro. Продажі (далі - ЕТС). Підготовлено
8 аукціонів, з них відбулося - 5.
Міською радою затверджено перелік об'єктів комунальної власності
м. Кропивницького, які підлягають приватизації (нежитлові приміщення), в
кількості 5 об’єктів.
Відповідно до повноважень щодо приватизації державного житлового
фонду міською радою проводиться робота по прийняттю заяв, звернень,
надаються консультації з питань приватизації державного житлового фонду.
Надійшло 17 звернень від фізичних осіб, з яких 10 осіб звернулись щодо
приватизації житлового фонду, 7 - відносно видачі дублікатів свідоцтва про
право власності. На всі звернення надані роз`яснення, консультації, оформлені
та видані 7 дублікатів свідоцтва про право власності та 10 свідоцтв про право
власності на квартиру. Від приватизації громадянами 2 квартир (будинків)
плата за послуги склала 500 грн.
Проводилася робота з визнання в установленому порядку об’єктів
нерухомого майна безхазяйним майном та відумерлою спадщиною:
по 12 об’єктах до судів подано заяви про визнання спадщини відумерлою;
по 1 справі закрито провадження у зв’язку з наявністю спадкоємця;
по 220 об’єктах нерухомості, які містять ознаки відумерлої спадщини чи
безхазяйного майна ведеться перевірка.
Постійно ведеться робота з юридичного захисту об’єктів комунальної
власності, вживаються досудові заходи до орендарів-боржників та осіб, що
неправомірно використовують комунальне майно, а за необхідності
вживаються заходи судового захисту.
Орендарям направлено 5 претензій-вимог сплати заборгованості по
орендній платі на загальну суму 405,6 тис. грн, з яких сплачено 241,3 тис. грн.
Подано Кропивницькою окружною прокуратурою за матеріалами та в
інтересах міської ради 2 позовні заяви. Задоволено позовні вимоги на загальну
суму 285,2 тис. грн, сплачено орендарями 157,9 тис. грн.
У провадженні судів загальної юрисдикції перебуває 87 судових справ, з
яких за заявою Управління про визнання спадщини відумерлою – 12 справ, та
встановлення юридичних фактів – 98 судових справи, участь у яких
забезпечується Управлінням.
Протягом звітного періоду 2022 року підготовлено 6рішень виконкому
міської ради - по списанню фізично та економічно застарілого майна та
автомобільної техніки, 3 рішення міської ради - про передачу з балансу на
баланс майна.
Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань:
укладено та продовжено термін дії 14 договорів оренди нерухомого майна,
із них 3 - продовжено без аукціону;
забезпечено надходження до міського бюджету на загальну суму
1,44 млн грн від передачі в оренду нерухомого майна та ЦМК, від оренди та
приватизації комунального майна;
перераховано до державного бюджету 219,7 тис. грн податку на додану
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вартість;
проведено інвентаризацію об’єктів нерухомості Кропивницької міської
територіальної громади 19 об’єктів нерухомого майна;
здійснено державну реєстрацію права власності на 8 об’єктах нерухомого
майна.
3.8. Мобілізаційна підготовка, цивільний захист населення
Для виконання основних завдань Програми проведено організаційну
роботу, зокрема розроблено та затверджено Міську програму профілактики та
протидії злочинності "Безпечне місто" на 2021-2023 роки (рішення міської ради
від 02.02.2021 № 93 із змінами).
З початку 2022 року забезпечено реалізацію заходів, зокрема:
підготовлено та прийнято ряд рішень міської ради:
від 04 лютого 2022 року № 1111 "Про звернення депутатів Кропивницької
міської ради восьмого скликання до Президента України, Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони
України щодо внесення змін до Закону України "Про державний бюджет
України на 2022 рік» з метою забезпечення виконання Закону України "Про
основи національного спротиву"
від 05 березня 2022 року № 1231 "Про звернення мешканців
Кропивницької міської територіальної громади до Президента США,
Президента Франції, канцлера Німеччини, Прем’єр-міністра Великобританії,
Генерального секретаря НАТО, урядів та парламентів країн-членів НАТО,
послів та дипломатичного корпусу усіх держав НАТО з вимогою про закриття
неба над Україною"
від 05 березня 2022 року № 1230 "Про звернення депутатів Кропивницької
міської ради до Президента США, Президента Франції, канцлера Німеччини,
Прем’єр-міністра Великобританії, Генерального секретаря НАТО, урядів та
парламентів країн-членів НАТО, послів та дипломатичного корпусу усіх
держав НАТО з вимогою про закриття неба над Україною".
Забезпечено дію інших галузевих цільових програм:
Програми територіальної оборони та підтримання постійної мобілізаційної
готовності міста Кропивницького на 2022-2024 роки (рішення міської ради від
25.11.2021 № 9449 із змінами);
Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на
2022-2024 роки (рішення міської ради від 25.11.2021 № 932 із змінами);
Комплексної програми діяльності міської дружини міста Кропивницького
на 2022-2024 роки (рішення міської ради від 16.12.2021 р.№ 1063 із змінами).
У рамках виконання програмних завдань проведено роботу, спрямовану на
посилення контролю за станом дотримання правопорядку в громадських місцях,
створення сприятливих умов для охорони та захисту територіальної оборони
міста та його населення.
Протягом січня–березня 2022 року у м.Кропивницькому:
створено необхідні умови для здійснення заходів воєнного стану та
загальної мобілізації;
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забезпечено підготовку приміщень підрозділів Сил ТРО та забезпечення
оособового складу обмундируванням, посудом та паливно-мастильними
матеріалами;
забезпечено сприяння організації заходів шляхом забезпечення
Кропивницького міського ТЦК та СП бланками облікових документів,
канцелярськими приладдями та паливно-мастильними матеріалами;
зареєструвано 1248 надзвичайних подій, які призвели до порушень сталих
умов життєдіяльності міста, з них 78 пожеж;
виділено кошти з резервного фонду міського бюджету у сумі 2,3 млн грн на
вжиття заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у житловому
будинку по вул. Космонавта Попова, 24, корп. 1 в м. Кропивницькому для:
а) проведення аварійно-відновлювальних робіт - 1 466,3 тис. грн;
б) надання допомоги громадянам, які відселені з аварійної першої та другої
секції житлового будинку, на оренду та найм житла для тимчасового
проживання до закінчення аварійно-відновлювальних робіт, - 852,0 тис. грн;
забезпечено супроводження проведення аварійно-відновлювальних робіт
по ліквідації наслідків даної надзвичайної ситуації місцевого рівня через
реалізацію заходів у рамках виконання Комплексної програми розвитку
житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті
Кропивницькому у сумі 2 495 тис. грн.
На утримання муніципальних формувань з охорони громадського порядку
та інші заходи використано кошти з міського бюджету у сумі 2,1 млн грн.
Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань:
посилено контроль за станом дотримання правопорядку в громадських
місцях;
створено сприятливі умови для охорони та захисту територіальної оборони
міста та його населення;
створено умови для здійснення заходів воєнного стану та загальної
мобілізації.
3.9. Розвиток інформатизації та системи електронних послуг
З метою виконання програмних завдань у частині забезпечення потреб
населення якісними телекомунікаційними послугами проведена певна робота.
У рамках Програми цифрового розвитку на 2022-2024 роки, яка
затверджена рішенням міської ради 04.02.2022 № 1097, впроваджуються заходи
з розвитку фіксованого широсмугового інтернету, розробки, підтримки та
впровадження інформаційних сайтів, забезпечення інформаційної безпеки
система електронного документообігу АСКОД для створення єдиного
інформаційного простору та загального структурованого сховища документів
міської ради.
У рамках програми реалізації вимог Закону України "Про адміністративні
послуги" на 2019-2021 роки (рішення міської ради від 31.01.2019 № 2280 із
змінами) у ЦНАПі забезпечено якісне надання адміністративних послуг,
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зокрема за січень-березень 2022 року в електронній системі керування чергою
зареєстровано 17 тис.відвідувачів та 3896 заяв з питань надання
адміністративних послуг з них:
1850 звернень з надання адміністративних послуг виконавчими органами
Кропивницької міської ради;
1422 звернень з надання адміністративних послуг територіальними
органами виконавчої влади;
569 звернень з надання адміністративних послуг Управління Державної
міграційної служби в Кіровоградській області;
17 звернень з надання адміністративних послуг Регіонального сервісного
центру МВС в Кіровоградській області;
38 заяв з надання комплексної послуги "є-Малятко".
У березні 2022 року започатковано Формування реєстру жилих приміщень
для внутрішньо переміщених осіб міста Кропивницького.
Департаментом надання адміністративних послуг Кропивницької міської
ради та Управлінням Державної міграційної служби України в Кіровоградській
області укладено Регламент Технічної взаємодії щодо прийняттям Центром
заяв-анкет для внесення інформації до Єдиного державного демографічного
реєстру, видачі паспорта громадянина України, паспорта громадянина України
для виїзду за кордон, посвідки на постійне проживання та посвідки на
тимчасове проживання, а також укладено Договір доручення на часткову
обробку персональних даних, надання уповноваженим суб’єктам доступу до
інформації Єдиного державного Демографічного реєстру.
У ЦНАПі забезпечено:
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень";
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців
відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань",
формування
та
ведення
реєстру
територіальної
громади
м.Кропивницького;
здійснення реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб
відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця
проживання в Україні";
передання інформації та вносення в установленому чинним
законодавством порядку відомостей про реєстрацію та зняття з реєстрації місця
проживання до Єдиного державного демографічного реєстру відповідно до
Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи,
що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний
статус".
За січень-березень 2022 року ЦНАПом:
1) зареєстровано та опрацьовано:
378 заяв про реєстрацію права власності;
105 заяв про реєстрацію іншого речового права;
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48 заяв про реєстрацію обтяження;
2) видано 41 інформаційну довідку;
3) здійснено 1050 реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців, зокрема через Єдиний портал державних послуг "Дія"
оброблено 427 електронних заяв у сфері державної реєстрації бізнесу;
4) видано 56 витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
5) надано майже 2450 консультацій з питань державної реєстрації речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень; та державної реєстрації юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців;
До ЦНАПу звернулось 9245 осіб, з них з питань:
реєстрації та/або зняття з реєстрації місця проживання - 2954 осіб;
отримання довідки про реєстрацію місця проживання - 5199 осіб.
За зверненнями громадян внесено дані до реєстру територіальної громади
6291 осіб.
Забезпечено надходження до місцевого бюджету:
адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; проведення
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; за
реєстрацію місця проживання особи - на загальну суму 333,6 тис.грн;
плати за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців - 9,5 тис. грн.
Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань:
забезпечено безперебійний доступ населення, інших категорій
користувачів до інформації, розміщеної на вебсайті міської ради;
створено умови для жителів міста для прийому у зонах впевненого
прийому цифрового телесигналу програм 31 телеканалу, які мають ліцензії на
мовлення у цифрових мультиплексах;
забезпечено якісне надання адміністративних послуг, зокрема
зареєстровано 17,0 тис. відвідувачів та зареєстровано 3,9 тис. заяв з питань
надання адміністративних послуг;
забезпечено надходження до місцевого бюджету за проведення державної
реєстрації понад 343 тис. грн.
Ціль 4. Поліпшення екології
4.1. Охорона довкілля
Відповідно до Програми природоохоронних заходів місцевого значення
на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Кропивницької міської ради
від 02 лютого 2021 року № 101 (з урахуванням змін та доповнень), за рахунок
коштів фонду охорони навколишнього природного середовища передбачено
проведення заходів з охорони і раціонального використання природних
рослинних ресурсів, раціонального використання і зберігання відходів
виробництва і побутових відходів та науки, інформації і освіти, підготовки
кадрів, оцінки впливу на довкілля, стратегічної екологічної оцінки, організації
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праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій
природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму
забезпечення охорони навколишнього природного середовища.
Протягом 1 кварталу 2022 року на проведення заходів з охорони і
раціонального використання природних рослинних ресурсів використано
374,9 тис. грн., за рахунок яких:
виконано комплекс робіт з видалення аварійних дерев у кількості
33 одиниці згідно з актами обстеження зелених насаджень, що підлягають
видаленню на територіях загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів.
виконано роботи з озеленення частини територій комунального закладу
"Гімназія імені Олени Журливої" по вул. Авіаційній, 64 , саме висаджено
зелені насадження - кущі у кількості 138 одиниць, відповідно до плану-схеми
озеленення.
З метою здійснення контролю за додержанням природоохоронного
законодавства протягом 1 кварталу 2022 року проведено відповідну роботу
з підприємствами, установами та організаціями щодо виконання переліку
природоохоронних заходів на зменшення негативного впливу на довкілля та
забезпечення стабільності екологічної ситуації., зокрема, які є основними
забруднювачами атмосферного повітря щодо виконання природоохоронних
заходів та які найбільше утворюють та накопичують відходів І-ІV класів.
Відповідно до вимого Закону України "Про оцінку впливу на довкілля"
розглянуто листи з питань оголошення про початок громадських обговорень
звіту з оцінки впливу на довкілля, та про намір проведення планової діяльності,
яка підлягає оцінці впливу на довкілля підприємствами міста.
Опубліковано 18 інформаційних матеріалів на сторінці Facebook
управління земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища міської ради з питань охорони навколишнього природного
середовища, а саме: "Всесвітній день водно-болотних угідь", "Реалізація
проєкту "Чисте повітря для України", "Збережемо первоцвіт!", "Година Землі",
"Кліщі", "Недопалки від сигарет погіршують екологічний стан довкілля",
"Міжнародний день птахів", "Екологічні наслідки спалювання сухої трави",
"Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухами", "Всесвітній день
охорони навколишнього середовища", "Всесвітній День Матері-Землі", "Сезон
тиші" тощо.
Результат:
забезпечено охорону навколишнього природнього середовища міста та
екологічно безпечне життя населення громади.

Розділ VI. Виконання основних показників програми економічного і
соціального розвитку міста Кропивницького на 2021 рік та основні
напрями розвитку на 2022 і 2023 роки за січень-березень 2022 року
ІНФОРМАЦІЯ
про виконання основних показники економічного і соціального розвитку
міста Кропивницького на 2021-2023 роки
у січні – березні 2022 року
№ з/п

Показники

1.

Обсяг реалізації промислової
продукції по облікованому
колу
Обсяг реалізованої
промислової продукції на
одну особу населення
Темп зростання роздрібного
товарообороту підприємств юридичних осіб
Обсяг експорту товарів

2.

3.

4.

5.

6.
7.

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

Одиниця
виміру

2022 рік,
прогноз

млрд грн

20,7

%

110,4

тис. грн

89,7

Січень- % виконання
березень програмного
2022 року
показника
*
х
*

*
%
млн дол.
США
%
грн

х

109,5
532,3

117,1

22,0

105,6
13 286

97,3
*

х

%

106,0

*

х

осіб

3060

411

13,4

%

1,6

0,75

х

*- відсутні статистичні дані по м.Кропивницькому
_________________

