ІНФОРМАЦІЯ
ПРО СТАН ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО І
СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО НА 2021 РІК
ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ НА 2022 І 2023 РОКИ
за січень-червень 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 веб-сайті 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 41 міської галузевої програми.
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 сприяння у врегулюванні окремих проблемних питань у
їх діяльності тощо.
Для цього запроваджено і здійснюється щотижневий моніторинг стану
роботи 142 підприємств промисловості міста.
Станом на 24 червня 2022 року працює 114 підприємств (80,3%), з них:
67 підприємств (47,2 % від загальної кількості) працюють у звичайному
режимі;
47 підприємства (33,1 % від загальної кількості) – на умовах неповного
використання виробничих потужностей (неповного робочого тижня, перебої у
роботі);
не працює – 28 підприємства (19,7 % від загальної кількості), частина із
яких припинила свою діяльність у попередні роки.
Спільно із керівництвом підприємств сформовано і постійно оновлюється
перелік вільних площ на території громади для можливого переміщення
виробничих потужностей промислових підприємств з окупованих територій.
Виконачими органами міської ради супроводжується процес створення
індустріального парку "Ростагропром", відповідно до рішень міської ради від
12 жовтня 2021 року:
№ 836 "Про надання ПП "Компанія Росток-Агро" дозволу на розроблення
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду по
вул. Аджамській, 27";
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№ 873 – "Про погодження Концепції індустріального парку
"Ростагропром".
До обласної військової адміністрації на розгляд конкурсної комісії
направлено інвестиційний проєкт "Облаштування інженерної інфраструктури
промислової зони із створення індустріального парку", для відбору в конкурсі
проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку.
Більшість промислових підприємств міста Кропивницького впровадили
системи управління якістю продукції ISO 9001 та систематично її
підтверджують.
У промислових підприємствах харчової промисловості впроваджено
систему безпечності харчових продуктів НАССР (ISO 22000) або її принципи.
Починаючи з березня 2022 року спостерігається зменшення обсягу
експорту товарів (продуктів рослинного походження, готових харчових
продуктів, машин та механізмів) через порушення логістики, тимчасового
припинення роботи підприємств-експортерів.
У січні-червні 2022 року зовнішньоторговельний оборот товарів склав
286,4 млн дол. США (зменшився на 13,3% порівняно з січнем-червнем
2021 року), у тому числі: експорт – 198,6 млн дол. США (зменшився на 15,6%);
імпорт – 87,7 млн дол. США (зменшився на 10,3 %).
Позитивне
сальдо
зовнішньої
торгівлі
товарами
склало
110,9 млн дол.США.
В товарній структурі експорту найбільшу частку складають: жири та олії
тваринного та рослинного походження – 44,6% до загального обсягу; продукти
рослинного походження – 29,3%; готові харчові продукти – 8,6%; машини та
механізми – 13,1%.
Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань:
забезпечено роботу понад 80 % промислових підприємств в умовах
воєнного стану;
забезпечено виробництво і поставки основних груп продовольчих товарів
на внутрішній ринок України і області;
створено матеріальний резерв продовольчої продукції для потреб
населення міської громади;
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.
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
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щоденний (щомісячний) моніторинг споживання енергоресурсів в будівлях
бюджетної сфери міста за допомогою програмного забезпечення "Енергоплан",
який запроваджено з 2016 року.
Згідно зі звітами, згенерованими ПЗ "Енергоплан", економія паливноенергетичних за перше півріччя 2022 року у порівнянні з відповідним періодом
2021 року склала: природного газу - 18%, електроенергії – 25%, холодної води –
27%.
До порталу відкритих даних забезпечено вносення інформації про
споживання ресурсів комунальними підприємствами, установами (закладами)
та організаціями міської ради, яка генерується програмним продуктом
"Енергоплан".
На даний час у стадії впровадження знаходяться 18 енергосервісних
договорів на суму 109,3 млн грн (18 будівель освіти), які були укладені у 20182021 роках.
Завдяки таким заходам протягом січня-червня 2022 року у будівлях
бюджетної сфери зекономлено майже 8 млн грн.
Інформацію про стан укладання енергосервісних договорів по місту
Кропивницькому також розміщено 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 (переоснащення)
централізованої системи теплопостачання міста.
Місто Кропивницький є учасником проєкту USAID з енергетичної безпеки
(USAID ESP). У рамках проекту, на підставі підписаного меморандуму про
співпрацю між міською радою, КП "Теплоенергетик" та компанією Tetra Tech
розробляється Схема теплопостачання міста, яка буде адаптована до
можливостей та потреб усіх категорій енергоспоживачів міста. Виконавцем
вищезазначених робіт є компанія "UTA".
На даний час дію проєкта USAID з енергетичної безпеки (USAID ESP)
щодо розроблення схеми теплопостачання міста Кропивницького, виконавцем
якого є компанія Tetra Tech, призупинено у зв’язку з воєнними діями на
території України (форс-мажорні обставини).
Разом з тим, компанією "UTA" (Urban Technology Alliance) продовжується
робота щодо розроблення зазначеної схеми теплопостачання. Наразі ведуться
розрахунки стосовно підбору оптимальних варіантів для досягнення цільових
показників стану теплопостачання міста.
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".
Протягом січня-червня 2022 року ДУ "Фонд енергофективності" схвалено
заявки 2 ОСББ міста ("Злагода-Люкс", вул.Вокзальна, 22, 24, 26, корп. 1,2 та
"Травень", вул. Юрія Олефіренка, 10) на проведення комплексу
енергозберігаючих заходів з теплоізоляції стін, горищ, дахів будинків, заміни
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вікон, дверей тощо на загальну вартість майже 32,4 млн грн.
Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань:
зекономлено у будівлях бюджетної сфери 18% природного газу, 25%
електроенергії та 27% холодної води на майже 8,0 млн грн;
продовжується впровадження заходів з енергосервісу у 18 будівлях освіти
міста.
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 2022 року видано розпорядження міського голови від 21 січня
2022 року № 5 "Про організацію роботи із залучення інвестицій у розвиток
громади", яким перед виконавчими органами міської ради поставлено завдання
щодо вжиття відповідних заходів щодо залучення додаткових фінансових
ресурсів на реалізацію пріоритетних проєктів, покращення інвестиційної
привабливості громади.
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".
Воєнні дії на території країни уповільнюють роботу щодо сприяння
реалізації важливих для громади інвестиційних проєктів.
01 червня 2022 року забезпечено участь керівництва та профільних
фахівців департаменту в інформаційній сесії на тему "Організація проєктної
діяльності під час воєнного стану", організаторами якої виступила Програма
"U-LEAD з Європою", що спільно фінансується ЄС та його країнами-членами.
В рамках заходу обговорено особливості розробки та реалізації проєктних
пропозицій для швидкого реагування на грантові конкурси під час воєнного
стану, презентовано чинні грантові конкурси та програми, доступні для участі
організаціям громадянського суспільства. Матеріали інформаційної сесії
направлено зацікавленим місцевим установам та організаціям.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196
"Деякі питання державного фонду регіонально розвитку" виконавчим органам
міської ради направлено інформацію про умови підготовки та відбору
інвестиційних проєктів та участі їх у конкурсному відборі інвестиційних
програм та проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2023 році, а саме:
Реконструкція площі Героїв Майдану, м. Кропивницький;

5
Капітальний ремонт благоустрою КЗ "НВО №33 ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ",
вул. Микитенка 35/21, м. Кропивницький;
Капітальний ремонт приміщень КНП "Центральна міська лікарні" Міської
ради міста Кропивницького", вул. Салганні піски,14, м. Кропивницький;
Реконструкція
набережної р. Інгул
від
вул. Михайлівської до
вул. Вокзальної (І черга об’єкта будівництва), м. Кропивницький;
Реконструкція стадіону "Юність" комунального закладу "Комплексна
дитячо-юнацька спортивна школа № 2" за адресою місто Кропивницький
вул. Курганна, 64". (Коригування);
"Облаштування інженерної інфраструктури промислової зони із створення
індустріального парку".
Листом надано гарантію по всіх проєктах щодо передбачення у міському
бюджеті на 2023 рік співфінансування у розмірі не менше 10%.
Відпрацьовувалось питання з підприємствами міста щодо надання вільних
приміщень, які можуть бути запропоновані ними для розміщення потужностей
суб'єктів господарської діяльності з територій, де ведуться бойові дії та/або є
загроза бойових дій.
Зазначена інформація направляється обласній військовій адміністрації,
розміщена на сайті міської ради та офіційній сторінці у фейсбук та сторінці
департаменту з питань економічного розвитку (13 квітня, 05 травня 2022 року)
та надається при зустрічах з представниками підприємств, які мають наміри
перемістити свої виробничі потужності на територію міста.
Спільно із виконавчими органами міської ради та керівництвом
підприємством сформовано оновлений перелік вільних земельних ділянок за
формою ("Greenfield"), об'єктів нерухомості за формою ("Brownfield"),
"Виробничих приміщень" (для оренди) та "Офісних приміщень". Інформація
може бути використана підприємствами зацікавленими в приміщеннях для
роботи, в налагодженні логістичних маршрутів, зокрема і під час їх релокації.
На постійній основі забезпечується інформаційна підтримка 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 офіційну сторінку департаменту у соціальній мережі "Facebook".
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
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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
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);
розроблено Дорожню карту з покращення бізнес-клімату в громаді;
презентовано безкоштовну веб-платформу "Діловий Кропивницький
онлайн (BusinessKrop-online)";
забезпечено координацію роботи зі створення індустріального парку на
території громади;
підготовлено 6 інвестиційних проєктів та подано їх для участі у
конкурсному відборі інвестиційних програм та проєктів регіонального
розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку у 2023 році,
визначено 20 вільних виробничих площ, які знаходяться на території міста
Кропивницького, і пропонуються релокованим підприємствам.
1.4. Формування конкурентного середовища
Відповідно до 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 здійснюється моніторинг проведених закупівель товарів, робіт та послуг
за кошти міського бюджету. Узагальнена інформація оприлюднюється на
офіційному вебсайті міської ради у розділі "Публічна інформація" на сторінці
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"Звіти", яка оновлюється до 15 серпня та 15 лютого відповідно.
Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 28 лютого
2022 року №169 (із змінами) "Деякі питання здійснення оборонних та
публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану" та від
02 березня 2022 року №185 (із змінами) "Деякі питання здійснення публічних
закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб
функціонування держави в умовах воєнного стану" в умовах воєнного стану діє
новий спрощений формат закупівель.
На період дії воєнного стану подання повідомлень про нову і чинну
державну допомогу призупинено.
1.5. Підприємництво
Для сприяння розвитку підприємництва на території міської громади у
І півріччі 2022 року вжито відповідні заходи.
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. Дорожня карта розроблена за
результатами проведених зустрічей, в тому числі з представниками місцевого
бізнесу.
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.
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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.
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
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.
На реалізацію Програми розвитку малого і середнього підприємництва у
м. Кропивницькому на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням міської ради від
02.02.2021 № 97 (із змінами), 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;
відшкодування відсотків за кредитами, які отримані в банківських
установах на реалізацію інвестиційних проєктів, у сумі 100,0 тис. грн.
Станом на 01.07.2022 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.
На головній сторінці офіційного сайту міської ради створено рубрику
"Бізнесу", де 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.
Спільно з банківськими установами міста координується робота щодо
участі субєктів господарювання у пільговому кредитуванні (відшкодуванні
відсотків за кредитами). Станом на 01.07.2022 у рамках державної програми
"Доступні кредити 5-7-9%" видано 280 кредитів місцевим суб'єктам
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господарювання для розвитку вже наявного у них бізнесу (у січні-червні
2022 року - 27).
У звітному періоді забезпечено надання консультативної та методичної
допомоги місцевим підприємствам, установам, організаціям громади з
вищезазначених питань.
В умовах воєнного стану приділено увагу сприянню суб'єктам
господарювання в релокації бізнесу до м.Кропивницького. З початку
запровадження урядової Програми релокації підприємств станом на 01.07.2022
опрацьовано 63 заявки суб'єктів господарювання, які мають наміри перемістити
свої підприємства в область, в основному це харчова та машинобудівна,
металообробна, хімічна та інші галузі (деревообробна, легка, фармацевтична,
поліграфічна тощо).
Пропозиції щодо вільних виробничих площ оперативно надаються
обласній військовій адміністрації, керівникам підприємств м. Кропивницького.
За оперативною інформацією підтверджено релокацію 22 суб'єктів
господарювання (СГ) із 7 регіонів України.
За спеціалізацією релоковані підприємства і установи розподіляються
таким чином: 3 підприємства займаються ремонтом та технічним
обслуговуванням транспортних засобів; по 2 - оптовою торгівлею деталями та
приладдям для автотранспортних засобів та оптовою торгівлею
сільськогосподарськими машинами й устаткуванням; 1 - дослідженням та
розробкою в галузі природничих наук та інженерії; іншими видами діяльності 7 суб'єктів господарювання. Також релоковані 7 вищих навчальних закладів.
За географічною складовою найбільше суб’єктів господарювання
переміщено із Донецької області, а також із Харкова та Херсона, зокрема: з
Донецької області – 10 (з них 4 – освіта); з Харкова – 3; Луганської області – 2;
Запорізької області – 2 СГ; Херсона – 3 (освіта); Миколаєва – 1; Києва – 1.
Виконавчими органами міської ради на постійній основі вживаються
заходи щодо налагодження контактів з релокованими підприємствами з метою
надання їм всебічної допомоги.
Регуляторна діяльність міською радою та виконавчими органами міської
ради здійснювалася відповідно до:
рішення міської ради від 25.11.2021 № 937 "Про затвердження Плану
діяльності міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік";
рішення Виконавчого комітету міської ради від 23.11.2021 № 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.
У І півріччі 2022 року регуляторні акти – рішення міської ради та
Виконавчого комітету міської ради не приймалися. Станом на 01 липня
2022 року чинними є 35 регуляторних актів, з них 19 рішень міської ради та
16 рішень Виконавчого комітету міської ради.
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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 17.12.2021.
За даними Центру надання адміністративних послуг у форматі "Прозорий
офіс" міста Кропивницького з початку 2022 року та в умовах воєнного стану
різниця між кількістю фізичних осіб підприємців, які зареєстровано і яким
припинено реєстрацію, склала мінус 136 суб’єктів підприємницької діяльності,
в той час як кількість юридичних осіб зросла на 33 суб'єкти господарювання:
Показники
Зареєстровано СПД, од.
Припинено СПД, од.
Баланс

Січень-червень 2022 року:
Юридичні особи
ФОПи
45
201
12
337
+33
-136

Запроваджено щотижневий моніторинг стану роботи підприємств
промисловості. Станом на 01 липня 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
понад 80% промислових підприємств (114 од. із 142 од.).
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 запрацювали.
В умовах ситуації, що склалася, суб'єкти господарювання громади
продовжують наповнювати бюджет громади. У січні-червні 2022 року
надійшло:
ПДФО – 784,4 млн грн, що на 25,7% більше порівняно з відповідним
періодом 2021 року;
єдиного податку – 121,2 млн грн, що на 14,4% більше;
плати за землю – 72,9 млн грн, що на 8,0% менше;
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 13,2 млн
грн, що на 7,4% більше;
туристичного збору – 0,6 млн грн, що у 2,2 раза більше.
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Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань:
забезпечено відкритий доступ до інформації про впровадження
регуляторної діяльності міською радою та її виконавчим комітетом;
підтверджено релокацію 22 суб'єктів господарювання з 7 регіонів України;
надано інформаційну, консультативну та методичну допомогу місцевим
підприємствам, установам, організаціям громади.
1.6. Туризм
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.
З метою реалізації заходів міської програми літнього оздоровлення для
дітей "Літо-2022: разом до Перемоги" у червні 2022 року на базі туристичноінформаційного центру міста Кропивницького було продовжено чергову серію
творчих занять для дітей, більшість яких є вимушено переміщеними особами.
Центр відвідали більше 100 дітей-переселенців з Харкова, Херсона,
Северодонецька,
Маріуполя,
Рубіжного,
Краматорська,
Бердянська,
Лисичанська, Гірника, Костянтинівки, Слов’янська ті інших окупованих міст
Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей.
Здійснюється системне інформаційне наповнення сторінки в інстаграм –
kroptravel та офіційного туристичного веб порталу міста Кропивницького
kroptravel.gov.ua, де публікуються підбірки корисних матеріалів для жителів
міста та внутрішньо-переміщених осіб.
Туристично-інформаційним центром надано інформаційну підтримку
близько 200 внутрішньо-переміщеним особам стосовно:
механізму отримання державної фінансової допомоги для внутрішньо
переміщених осіб;
наявних та працюючих закладів харчування, розміщення, освіти та
дозвілля;
актуальних рейсів до регіонів західної України чи у зворотньому напрямку
та інших можливих рейсів з міста Кропивницького;
отримання довідки внутрішньо переміщеної особи;
штабів допомоги, що функціонують в місті;
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місць та контактів отримання психологічної та медичної допомоги для
дітей та дорослих;
будь-якої іншої інформації, що стосується внутрішньо-переміщених осіб за
індивідуальним запитом.
У рамках програми розвитку туристичної галузі міста Кропивницького
на 2020-2022 роки у першому півріччі 2022 року використано
19,9 тис. грн на оплату послуг хостингу та адміністрування офіційного
туристичного веб порталу міста Кропивницького kroptravel.gov.ua.
Забезпечено сплату податків з туристичного збору суб'єктами
господарювання до бюджету громади у сумі 641,1 тис.грн.
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
у 2,2 рази порівняно з січнем-червнем 2021 року;
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 (із змінами) для додаткового стимулювання мотивації до
праці та матеріальної підтримки безробітних вживаються заходи щодо
організації громадських робіт.
Прийняті рішення Виконавчого комітету міської ради від 14.02.2022
№ 330 "Про внесення доповнень до рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради від 28 грудня № 975 "Про організацію громадських
робіт протягом 2022 року", яким передбачено розширення переліку
громадських робіт, до виконання яких будуть залучатись ВПО, та рішення від
12.07.2022 № 418 "Про перерозподіл видатків по департаменту з питань
економічного розвитку Кропивницької міської ради за бюджетними
програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень на 2022 рік",
яким передбачено виділення фінансування на організацію громадських робіт.
Постійно проводяться співбесіди з керівниками промислових підприємств
облікового кола міста Кропивницького з питання щодо недопущення
використання найманої праці та наголошується на відповідальності
роботодавців за роботу працівників без укладання трудових договорів.
Спільно з Кіровоградським міськрайонним центром зайнятості проведено
міні-ярмарок вакансій з роботодавцями та представниками бізнесу міста, що
мають потребу у працівниках, в тому числі і ВПО.
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Через
ведення
воєнного
стану
в
країні
у
січні-червні
2022 року не здійснювалася реалізація заходів з організації громадських робіт
за рахунок коштів бюджету Кропивницької міської територіальної громади.
За даними Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості до
загальнодержавних оплачуваних громадських робіт було залучено
174 безробітних (за січень-червень 2021 року – 245 осіб).
Вживалися заходи щодо зменшення заборгованості по заробітній платі:
проведено 3 виїзні засідання міської робочої групи з питань дотримання
законодавства про працю у ТОВ "Антарктида-17", ДП "КХП № 2" та
ТОВ "Круп’яний тік", які допустили заборгованость із 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). Станом на 01.07.2022 року за статистичними
даними заборгованість із зарплати не обліковується.
Протягом січня-червня 2022 року:
до місцевого бюджету надійшло 250,3 тис. грн по примусовому стягненню
коштів з роботодавців за порушення трудового законодавства;
здійснюється постійний контроль за дотриманням суб’єктами
господарювання громади законодавства про працю в частині виплати
заробітної плати не нижче законодавчо встановленого мінімального рівня;
запроваджено та здійснюється щотижневий моніторинг стану погашення
заборгованості із заробітної плати у підприємствах, які діють на території
міської громади. Керівниками підприємств, в яких існує заборгованість із
заробітної плати, розроблено та надано графіки погашення заборгованості у
відповідності до реальних фінансово-економічних умов;
проведено 3 виїзні засідання міської робочої
групи та заслухано
3 суб’єктів господарювання, які мають заборгованість із заробітної плати перед
найманими працівниками;
проведено обстеження ТОВ "Солде-Прінт" з питань дотримання
законодавства про працю та складено відповідну довідку;
охоплено 83 суб’єкти підприємницької діяльності інформаційнороз’яснювальною роботою та розповсюджено 69 інформаційних буклетів.
В засобах масової інформації та на сайті міської ради в рубриці "Новини",
"Переселенцям", на сторінках Facebook міської ради, департаменту з питань
економічного розвитку, відділу праці, інших інтернет-ресурсах розміщено
31 інформацію щодо переваг офіційного працевлаштування та відповідальності
роботодавців за допуск працівників до роботи без оформлення з ними трудових
відносин; про дотримання роботодавцями під час карантину та воєнного стану
вимог законодавства про працю та використання ними віддалених форм
роботи: дистанційної та надомної; своєчасної та в повній мірі оплати праці
найманих працівників, додержання мінімальних державних гарантій в оплаті
праці.
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За даними Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості:
1) станом на 01.07.2022 року у м.Кропивницькому:
на обліку знаходиться 1822 особи, що мають статус безробітних громадян,
з них молодь до 35 років – 532 особи;
соціальну допомогу по безробіттю отримують 1628 осіб;
зареєстровано понад 220 актуальних вакансій;
направлено на професійне навчання 97 осіб з числа жителів міста;
2) з 24.03.2022 року:
стали на облік 636 внутрішньо переміщених осіб (далі - ВПО), них надано
статус безробітнього – 322, з яких працевлаштовано – 141 (в охороні здоровя –
36, харчовій промисловості – 17, ЖКГ – 10, торгівлі – 10, освіті – 6);
професійним навчанням охоплено 13 ВПО;
прийнято заяви від 55 роботодавців щодо компенсації витрат на оплату
праці за працевлаштування 115 ВПО. Загалом отримано документів на виплату
даної компенсації на суму 1,95 млн грн, виплачено - 832 тис.грн. Серед
кропивницьких роботодавців, які взяли активну участь у працевлаштуванні
ВПО та отримали компенсацію оплати праці від держави - ОКВП "ДніпроКіровоград" - 13 осіб, Філія – Кіровоградське обласне управління
АТ "Державний Ощадний банк України" - 11 осіб, ГО "Територія Успіху" 10 осіб, ПП ПВФ "Ацинус" - 7 осіб, Корпорація "ХХІ Століття" – 5 осіб,
ПП "Астарта Груп" – 5 осіб, ТОВ "Три Стар" - 4 особи, ПрАТ Швейна фабрика
"Зорянка" – 4 особи;
3) протягом першого півріччя 2022 року:
надійшла інформація від 439 роботодавців про 1,6 тис. вакансій;
працевлаштовано 856 осіб, з них – 621 безробітний.
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 понад 18,9 млн грн від
передбачених 46,3 млн грн.
Протягом січня-червня 2022 року вжито ряд заходів:
проведено 6 засідань комісії з розгляду питань щодо надання одноразової
адресної грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького. У результаті
погоджено надати допомогу 488 громадянам із 539 розглянутих заяв,
відмовлено - 23, направлено на доопрацювання 28 звернень громадян;
забезпечено надання:
а) грошової допомоги:
295 громадянам міста на загальну суму 0,8 млн грн, зокрема:
одноразової - 87 громадянам на загальну суму 130,7 тис. грн, з яких
профінансовано 50,0 тис. грн;
адресної - 5 членам сімей військовослужбовців, які загинули в Республіці
Афганістан, та 102 особам з інвалідністю 1 і 2 груп по зору для вирішення
соціально-побутових питань на загальну суму 262,8 тис. грн;
адресної - 120 учасникам бойових дій в Республіці Афганістан, 6 сім’ям
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загиблих учасників бойових дій в Республіці Афганістан з нагоди Дня
вшанування учасників бойових дій на території інших держав на загальну суму
150,0 тис.грн;
1328 вдовам
(вдівцям) померлих ліквідаторів наслідків
аварії на
Чорнобильській
АЕС,
ліквідаторам
наслідків
аварії
на
Чорнобильській АЕС І, ІІ, ІІІ категорій у зв'язку з 36-ми роковинами
Чорнобильської катастрофи на загальну суму 1328,0 тис. грн;
9 особам з нагоди Дня пам’яті жертв політичних репресій на загальну суму
13,5 тис. грн;
80 учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, жертвам
нацистських переслідувань з нагоди 77-ї річниці перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні на загальну суму 120,0 тис. грн;
адресної - 6 громадянам міста, яким виповнилося 100 і більше років, на
загальну суму 12,0 тис. грн;
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" - 48 особам, на
загальну суму 48,0 тис. грн;
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 1040,0 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 947,7 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 2,2 млн грн.
Забезпечено діяльність Кропивницького міського центру обліку та
тимчасового перебування бездомних осіб, на утримання якого виділено кошти
міського бюджету у сумі 1,2 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-червні 2022 року профінансовано заходи Комплексної програми на
загальну суму майже 5,5 млн грн, зокрема:
надана грошова допомога учасникам АТО, ООС, членам сімей загиблих
(померлих) на загальну суму 3,2 млн грн, а саме:
одноразова грошова допомога 161 учаснику ООС, 7 постраждалим
учасникам АТО, ООС, 6 військовополоненим, які визволені з полону, та
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34 членам сімей загиблих (померлих) на загальну суму 1768,0 тис. грн;
щомісячна грошова допомога 99 членам сімей та 73 дітям загиблих
(померлих), зниклих безвісти для вирішення соціально-побутових питань на
загальну суму 1297,0 тис. грн;
на відшкодування додаткових витрат для проведення поховання
52 загиблих військовослужбовців у сумі 107,94 тис. грн та придбано квіткову
продукцію на загальну суму 12,0 тис. грн;
забезпечено безкоштовне харчування дітей, батьки яких є учасниками
АТО, ООС, в закладах освіти міста – на 1,5 млн грн;
надано медичну допомогу учасникам АТО, ООС, членам їх сімей, членам
сімей загиблих (померлих) учасників АТО, ООС – на 787,0 тис. грн;
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.
Відповідно до рішення Кропивницької міської ради від 12.05.2022 №1250
та з метою увічнення памяті про загиблих героїв у місті перейменовано
12 вулиць, 2 провулки та 1 проїзд.
На обліку в департаменті соціальної політики міської ради перебуває
15281 внутрішньо переміщена сім’я, а це - 22382 особи. Кропивницька міська
територіальна громада прийняла у себе громадян з 13 областей України: міста
Києва та Київської, Донецької, Харківської, Луганської, Херсонської,
Миколаївської, Запорізької, Чернігівської, Одеської, Дніпропетровської,
Сумської, Житомирської, Волинської областей.
Департаментом забезпечено надання 35 видів соціальних допомог для
ВПО. Звернулися за призначенням 11 видів державних допомог понад 15 тис.
переселенців, призначено - 15,1 тис. Допомог на суму майже 154 млн грн.
Забезпечено надання державної підтримки власникам житла, які безплатно
прихистили переселенців.
Через ЦНАП отримано 1272 заяви від 858 жителів Кропивницького –
власників житла, на компенсацію витрат за тимчасове розміщення ВПО. Від
березня 2022 р. компенсацію призначено 817 власникам житла, які прихистили
2594 переселенців на загальну суму понад 1,2 млн грн.
Тимчасовий прихисток переселенцям також надають міські комунальні
заклади соціального спрямування: соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, та "Центр комплексної
реабілітації для дітей з інвалідністю", у яких облаштовано максимально
комфортні умови проживання, надається психологічна, юридична, гуманітарна,
домедична допомоги. Особлива увага приділяється роботі з дітьми
переселенців, людям похилого віку та особам з інвалідністю.
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21 червня 2022 року у Кропивницькому на базі ЦНАПу відкрито центр
підтримки переселенців "ЯМаріуполь", де маріупольці можуть отримати
психологічну, медичну, юридичну, гуманітарну допомогу, вирішити будь-яке
питання.
У місті створено та працює гуманітарний штаб, який допомагає ВПО з
розселенням та харчуванням.
Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань:
на реалізацію міських програм соціального захисту та соціальної
підтримки окремих категорій населення міста з міського бюджету виділено
понад 24,4 млн грн, у т.ч. 4,4 млн грн - на підтримку ВПО;
створено гуманітарний штаб для надання допомоги ВПО та забезпечено
надання даній категорії 35 видів соціальних допомог.
2.2. Охорона здоров’я та здоровий спосіб життя
Вживається комплекс заходів, спрямованих на виконання програмних
завдань щодо поліпшення надання послуг у сфері охорони здоров'я, та
реалізації
заходів
програми
розвитку
галузі
охорони
здоров'я
м. Кропивницького на 2021-2025 роки (із змінами).
На реалізацію заходів галузевої програми з міського бюджету виділено
кошти у сумі 58,4 млн грн (передбачено – 95,3 млн грн).
Всі заклади охорони здоров’я комунальної власності міста в умовах
воєнного стану працюють у режимі підвищеної готовності, забезпечуючи
безвідмовне надання медичної допомоги як мешканцям міста, так і внутрішньо
переміщеним особам відповідно до умов укладених договорів з Національною
службою здоров'я України про медичні гарантії.
Продовжується вдосконалення мережі закладів охорони здоров'я міста
Кропивницького, яке проводиться з 2018 року, зокрема:
завершено реорганізацію дитячої поліклініки шляхом приєднання до
дитячої міської лікарні;
передано функції гемодіалізного відділення з міської лікарні № 2 до
поліклінічного об’єднання.
У рамках програми медичних гарантій заклади охорони здоров'я міста
надають паліативну медичну допомогу та реабілітацію. При можливості її
удосконалюють.
Для забезпечення надання медичної допомоги хворим на COVID-19 або
з підозрою КНП "Центральна міська лікарня" придбано необхідні засоби
захисту, обладнання та медпрепарати, зокрема придбано за рахунок коштів
НСЗУ, міського бюджету та власних коштів на загальну суму 2,7 млн грн
(засоби індивідуального захисту та медикаменти).
Крім того, за рахунок централізованих поставок отримано кисневу
станцію.
Протягом першого півріччя 2022 року у КНП "Центральна міська
лікарня" проліковано 699 хворих на COVID-19; створено резерв медикаментів
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та засобів індивідуального захисту; проведено 233,1 тис. щеплень, у тому
числі зроблено перше щеплення 112,5 тис. особам.
У бюджеті громади передбачено видатки у сумі 15,2 млн грн на
проведення реконструкції та капітального ремонту закладів охорони здоров'я;
покращення лікувально-діагностичної бази закладів охорони здоров'я.
У закладах охорони здоров'я первинної ланки надається медична
допомога хворим на туберкульоз у межах повноважень.
Налагоджено взаємозв’язок з лікарями другого рівня надання медичної
допомоги щодо їх подальшого обстеження та консультування. Забезпечено
інформування населення з питань профілактики туберкульозу, своєчасного
обстеження і звернення до лікарів.
У рамках державної програми медичних гарантій КНП "Поліклінічне
об’єднання" уклало на 2022 рік договір з Національною службою здоров'я
України на діагностику, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту
людини (та підозрою на ВІЛ).
Заклади охорони здоров'я міста беруть активну участь у реалізації
урядової програми реімбурсації "Доступні ліки".
У січні-червні 2022 року у сфері охорони здоров'я вжито ряд заходів:
отримано висновки щодо доступності приміщень усіма 3 закладами
охорони здоров'я міста, що надають первинну медичну допомогу;
придбано обладнання та засоби захисту на загальну суму 26 млн грн:
обладнання закладами охорони здоров'я, що надають вторинну
амбулаторну медичну допомогу, за рахунок коштів Національної служби
здоров'я України;
медичне обладнання (набір ендоскопічного обладнання та 4 апарати
штучної вентиляції легень);
засоби індивідуального захисту;
забезпечено роботу 6 пунктів щеплень від COVID-19 у 3 закладах
охорони здоров'я первинної ланки;
завершено реконструкцію приймального відділення КНП "Міська лікарня
швидкої медичної допомоги";
проведено капітальний ремонт рентгенкабінету КНП "Центральна міська
лікарня" за адресою: вул. Салганні піски, 14;
виготовлено проєктно-кошторисну документацію на реконструкцію
кисневої станції та встановлення ємності для рідкого кисню стаціонару № 2
КНП "Центральна міська лікарня" за адресою: вул. Салганні піски, 14;
виконано закладами охорони здоров'я протипожежні заходи;
надано 596 ВІЛ-пацієнтам антиретровірусну терапію;
виділено службове житло для 3 сімей лікарів із числа внутрішньо
переміщених осіб.
У закладах охорони здоров'я міста працює 30 лікарів-інтернів та
28 лікарів – молодих спеціалістів.
Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань:
поліпшено матеріально-технічну базу закладів охорони

здоров’я
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комунальної власності та якість надання послуг у лікувальних закладах міста.
2.3. Якість, конкурентоспроможність і доступність освіти
Забезпечено реалізацію 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 функціонування 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;
запроваджено і використовуються нові електронні системи у закладах
освіти:
електронна реєстрація 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;
програмна електронна інформаційна платформа для шкіл"My School" (на
даний час впроваджується у 3 навчальних закладах міста).
В умовах правового режиму воєнного стану заклади освіти в повному
обсязі забезпечували права дітей з числа тимчасово переміщених осіб на
продовження здобуття освіти.
Для здобувачів освіти, які вимушені були змінити місце навчання,
незалежно від місця їхнього проживання, в закладах освіти було організоване
навчання в дистанційній формі або в будь-якій іншій формі, що найбільш
безпечна для його учасників.
Аналіз перспективної мережі закладів загальної середньої освіти свідчить
про спроможність шкіл приймати на навчання дітей з тимчасово окупованих
територій.
Для створення безпечних умов перебування у освітніх закладах
здобувачів та працівників здійснюється обстеження укриттів закладів та їх
облаштування на випадок повітряної тривоги.
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.
У січні-червні 2022 року:
відкрито 878 груп за 7 напрямами позашкільної освіти (художньоестетичного;
еколого-натуралістичного;
туристсько-краєзнавчого;
фізкультурно-спортивного;
науково-технічного;
дослідницько-
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експериментального 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 (65 закладів
освіти міста забезпечені пандусами, 43 - мають вільний доступ (немає східців
до приміщення) та всі заклади мають кнопку виклику);
відкрито інклюзивні групи у 16 закладах дошкільної освіти міста та
відповідно до заяв батьків - інклюзивні класи при 19 закладах загальної
середньої освіти для більш повного задоволення потреб населення в отриманні
дошкільної освіти дітьми з особливими потребами у 2021/2022 навчальному
році;
проведено роботу щодо створення мережі старшої школи з чітким
визначенням профілізації кожного закладу освіти;
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!";
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.
Центральноукраїнським технічним університетом та Гімназією нових
технологій навчання міської ради укладено угоду щодо співпраці та створення
в гімназії наукових гуртків (робототехніка, 3D-моделювання).
45 закладів освіти міста Кропивницького прийняли понад 9,9 тис.
внутрішньо-переміщених осіб.
Профінансовано з міського бюджету на реалізацію заходів Програми
розвитку освіти міста Кропивницького кошти у сумі 28,4 млн грн із
передбачених 154,4 млн грн.
Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань:
У закладах освіти поліпшено якість надання освітніх послуг та стан
матеріально-технічної бази навчальних закладів, а саме:
охоплено позашкільною освітою 50% від загальної кількості дітей
шкільного віку, які проживають у місті Кропивницькому;
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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;
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;
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.
Здійснювалася реалізація заходів міських галузевих програм (із змінами):
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).
З початку 2022 року у рамках цих програм організовано та вжито 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;
забезпечено видачу 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.
Забезпечено роботу Молодіжної ради при Виконавчому комітеті міської
ради (далі – Молодіжна рада), за участі якої надається всебічна підтримка
молодіжним ініціативам з числа внутрішньо переміщених осіб в реалізації
молодіжної політики, реалізовано низку заходів, направлених на розвиток
волонтерства серед молоді. Членами Молодіжної ради є представники
молодіжних громадських організацій міста, студентського самоврядування. За
ініціативи Молодіжної ради організовано низку заходів, спрямованих на
розвиток молодіжної політики в умовах воєнного стану.
Міською програмою відпочинку та оздоровлення дітей на 2021-2023 роки
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(зі змінами) було передбачено на 2022 рік кошти в сумі 3 034,5 тис. грн. на
заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої
соціальної уваги та підтримки. Однак, фінансування заходів даної програми на
воєнний час призупинено.
Вживаються заходи щодо вивчення сімейного оточення дітей-сиріт, дітей
позбавлених батьківського піклування, влаштування до прийомних сімей,
дитячих будинків сімейного типу.
Продовжується робота щодо:
створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу та
влаштування до них дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;
розвитку послуги з патронату над дитиною.
Забезпечено проведення щотижневих спільних рейдів управління з питань
захисту прав дітей міської ради, представників Кропивницького районного
управління поліції Головного управління Національної поліції в області.
Продовжується робота щодо реалізації 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 (зі змінами) заплановано
180,39 тис. грн.
У рамках цієї програми проводилися профілактичні рейди з пошуку дітей,
які жебракують та займаються бродяжництвом, обстеження умов проживання
дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах.
У січні-червні 2022 року у рамках вищезазначених галузевих програм:
1) проведено низку заходів щодо:
формування у молоді високої патріотичної свідомості, громадянської
позиції; організації змістовного дозвілля, підтримки творчої, обдарованої
молоді; розвитку компетентностей молоді;
популяризації культури здоров'я серед молоді та утвердження здорового і
безпечного способу життя; підтримки розвитку пластового (скаутського) руху;
2) на обліку перебуває 377 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування. Сімейними формами виховання охоплено 88 % дітей;
3) функціонує 27 прийомних сімей, в яких виховується 38 дітей, та
4 дитячі будинки сімейного типу, в яких виховується 36 дітей;
4) охоплено послугами патронатних вихователів 12 дітей;
5) проведено 33 профілактичні рейди, під час яких перевірено умови
утримання та виховання дітей у 86 сім'ях, з батьками проведено профілактичнороз'яснювальну роботу;
6) виявлено 10 дітей, які залишилися без піклування батьків, та надано цим
дітям статус дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;
7) влаштовано 6 дітей до сімейних форм виховання;
8) направлено 10 клопотань до органів Національної поліції про
притягнення батьків до адміністративної відповідальності за неналежне
виконання батьківських обов’язків; та 6 позовів до судів міста про позбавлення
батьківських прав та відібрання дитини без позбавлення батьківських прав;
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9) запроваджено нову форму 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.
Кропивницьким міським центром соціальних служб (далі - Центр)
проводиться значна соціальна робота, зокрема у січні-червні 2022 року:
на обліку Центру перебувало 296 сімей (осіб), які знаходяться у складних
життєвих обставинах, з них під супроводом знаходилось 49 сімей (осіб).
За результатами проведеної роботи з обліку знято 28 сімей (осіб), з них
21 – з досягненням позитивного результату. В результаті наданих послуг
задоволено потреби щодо: психологічної допомоги – 8, юридичної допомоги 11, працевлаштування – 9, влаштування до закладів освіти – 2, організації
лікування - 2, вирішення житлово-побутових проблем – 12, налагодження
зв’язків з членами родини – 16, отримання/відновлення реєстрації за місцем
проживання/перебування – 4, гуманітарної допомоги – 128, сприяння в
оформленні/відновленні документів – 17;
соціальними послугами охоплено 479 сімей/осіб вразливих груп
населення, у т.ч. які опинилася у складних життєвих обставинах, яким надано
547 соціальних послуг;
Центром здійснюється соціальне супроводження 27 прийомних сімей та
4 дитячих будинків сімейного типу, в яких проживають 74 дитини-сироти та
дитини, позбавлені батьківського піклування;
до Центру надійшло 680 повідомлень про внутрішньо переміщені сім’ї, з
яких у 197 - здійснено оцінку потреб та надано інформаційні послуги, на облік
поставлено 108 таких сімей;
для попередження посттравматичного стресового розладу, вжиття заходів
соціальної підтримки найбільш вразливих категорій населення, Центром:
а) надано:
115 консультацій внутрішньо переміщеним особам;
першу психологічну допомогу - 69 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;
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;
проведено 38 психологічних консультацій за особистим зверненням для
різних категорій осіб (постраждалі від домашнього насильства, ВПО та ін.);
консультації психолога: 7 особам, з них 3 неповнолітнім, які перебувають
у конфлікті із законом, та проведено групові заходи, згідно з планом спільних
дій, та 5 неповнолітнім, які перебувають під вартою у ДУ "Кропивницький
слідчий ізолятор";
б) здійснено:
2 виїзди мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які
постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі,
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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) забезпечено 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
212 учнів загальноосвітніх закладів міста. Під час проведення профілактичних
заходів розповсюджено по 182 буклети та листівки.
Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань:
сімейними формами виховання охоплено 88% від загальної кількості дітей.
2.5. Фізична культура і спорт
Вживавалися заходи щодо виконання завдань Програми у частині
розвитку фізичної культури і спорту.
Програмою розвитку фізичної культури і спорту в місті Кропивницькому
на 2021-2024 роки (із змінами) на 2022 рік передбачено 2,0 млн грн на
проведення навчально-тренувальної роботи, спортивних заходів та змагань.
У січні-червні 2022 року профінасовано заходи з бюжету громади у сумі
243,1 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 діють 6 дитячо-юнацьких спортивних шкіл різного
підпорядкування, 2 спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи
олімпійського резерву, школа вищої спортивної майстерності та дитячоюнацька футбольна школа Академія футбольного клубу "Зірка", в яких
займаються фізичною культурою і спортом біля 4,0 тис. дітей, що становить
близько 16 % від загальної кількості дітей шкільного віку.
На утримання 4 комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
профінансовано з міського бюджету 12,0 млн грн.
З вихованцями дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста працюють
66 тренерів-викладачів, де на даний час займаються 1356 дітей. На початок
2022 року 100 тренерів-викладачів охоплювали заняттями 2080 дітей.
Зменшення кількості вихованців спортивних шкіл відбулося через початок
повномасштабної російської агресії, внаслідок якої частина тренерів та дітей
виїхали за межі України, а тренери, які працювали за сумісництвом, були
звільнені за згодою сторін, з метою економії бюджетних коштів, необхідних
для посилення обороноздатності міста.

25
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.
З початку 2022 року:
в ДЮСШ міської ради підготовлено 1 Майстра спорту України;
4 кандидати у Майстри спорту України; 7 спортсменів І розряду; 90
спортсменів масових розрядів. 18 юнаків та дівчат є членами збірних команд
України або кандидатами до збірних з різних видів спорту;
спортсмени міста Кропивницького брали участь у 23 змаганнях;
учні дитячо-юнацьких спортивних шкіл 77 разів 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;
5 спортсменів міста: Ірина Терещенко, Дар'я Тарасенко, Владислав
Гриценко (плавання), Олександр Костик і Сергій Фомін (стрільба кульова) у
складі збірної команди України на XXIV літніх Дефлімпійських іграх
завоювали 22 медалі (2 золоті, 12 срібних, 8 бронзових);
вихованець КДЮСШ № 1 Ярослав Ткач завоював золоту медаль на етапі
Кубку Європи зі скелелазіння;
проведено 45 спортивних змагань, фізкультурно-оздоровчих і спортивномасових заходів з метою залучення до масового спорту широких верств
населення в місті Кропивницькому, у яких взяли участь майже 2,0 тис. жителів
та гостей міста.
У зв’язку із запровадженням військового стану в Україні та обмеженням
коштів міського бюджету, будівництво та реконструкція спортивних споруд у
січні-червні 2022 року не виконувалися.
Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань:
забезпечено функціонування 561 спортивного об’єкту;
забезпечено участь спортсменів у 23 змаганнях (1 учасниця - чемпіонка
світу, завойовано 24 медалі (3- золоті, 13- срібних та 8 - бронзових);
проведено 45 фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходів, у
яких взяли участь до 2,0 тис. осіб.
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-червні 2022 року у рамках галузевої програми освоєно з різних
джерел фінансування кошти у сумі 113,4 тис. грн на організацію проведення
культурно-масових заходів та поповнення бібліотечних фондів.
Забезпечено збереження мережі закладів культури, налагодження
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співпраці з громадськими організаціями, творчими об’єднаннями, національнокультурними товариствами. У місті повноцінно функціонують 11 закладів
культури.
З початку 2022 року у місті організовано та проведено ряд культурномасових заходів та заходів з нагоди загальнодержавних свят, відбувся
VI-й Всеукраїнський фестиваль-конкурс української академічної музики
"Класик-проєкт", присвячений пам`яті Юлія Мейтуса. Камерний оркестр
"Мініатюра" Музичної школи № 3 став учасником культурно-мистецької акції
на честь міст-героїв України "Кіровоградщина серцем з вами".
З метою забезпечення змістовного дозвілля та розвитку дітей шкільного
віку підвідомчі заклади культури долучилися до обласної акції "Літо-2022:
разом до Перемоги!".
Продовжено співпрацю закладів культури з представниками творчих
спілок та громадськими організаціями області та міста. Надано допомогу в
організації та проведенні творчих зустрічей, авторських вечорів, виставок.
Станом на 01 липня 2022 року контингент учнів мистецьких шкіл
м. Кропивницького складає 1984 учні. Збережено пільги щодо плати за
навчання окремих категорій учнів: безоплатно навчаються 451 учень (100%
пільга) та 230 учнів звільнені від оплати на 50%.
Учні мистецьких шкіл стали учасниками та переможцями міжнародних та
всеукраїнських фестивалів, конкурсів (23 Гран-прі та 522 призові місця).
Учні та викладачі Художньої школи ім. О.О.Осмьоркіна міста взяли участь
у святкуванні Дня захисту дітей, провели художній пленер та різноманітні
майстер класи.
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) вжито такі заходи:
поповнено бібліотечні фонди на 2790 примірників;
проведено 487 різноманітних масових заходів (32 – онлайн), зокрема
присвячені відомому письменнику Євгену Маланюку, до Міжнародного дня
рідної мови, серія героїко-патріотичних заходів 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,
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відеофільмами, буктрейлерами та іншими цифровими напрацюваннями
бібліотек-філій; внутрішньо переміщені особи (далі -ВПО) можуть отримати
консультації щодо отримання довідок, фінансової та гуманітарної допомоги в
громаді;
відкрито гурток комп’ютерної грамотності у бібліотеці-філії № 21 для
дітей "Смайлик", де опановуються цифрові навички та навчаються
кібербезпеці;
на базі Центральної міської бібліотеки імені Володимира Панченка
відбулася перша публічна презентація антології "Поезія без укриття" за участі
авторів книги та у червні 2022 року презентовано нову книгу кропивницької
авторки Вікторії Семененко "Назавжди";
продовжено участь у канадсько-українському проєкті "Амбасадори
безпеки", в рамках якого проводяться безпекові просвітницькі заходи, зустрічі
з поліцейськими та майстерні світловідбивних брелоків;
спільно з ГО "Агенція сталого розвитку" започатковано проєкт з
фінансової, екологічної, громадянської освіти – "Інкубатор";
стартували безкоштовні заняття з іноземних мов для дорослих за
напрямами: англійська мова з "0", французька мова з "0" та англійська мова базовий рівень. Загалом заняття відвідують 75 кропивничан та ВПО;
створено та постійно оновлюється "База допомоги для ВПО"
(http://surl.li/cjpii);
організовано та проведено заходи з підвищення кваліфікації: практикум
"Дизайн-мислення для бібліотек: перші етапи", воркшоп "Буктрейлери та
відеопоезія: секрети відеомонтажу" за участі 2,2 тис.осіб.
Всього взяли участь у заходах майже 8,0 тис. осіб. Працівники книгозбірні
для всіх відвідувачів надають перелік послуг організації дозвілля з
використанням новітніх технологій, в т. ч. послуги електронного урядування.
Музейними закладами міста проведено 34 заходи різного профілю та
спрямування, у тому числі 12 виставок, серед яких: тематична пересувна
виставка "Єдиним сном, єдиним болем… "Поезії Євгена Маланюка в
ілюстраціях заслуженого художника України Андрія Надєждіна". Музейні
експозиції відвідали 715 осіб. Співробітниками музеїв проведено 33 екскурсії.
Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань:
забезпечено підвищення якості надання послуг культури населенню;
поповнено бібліотечні фонди МЦБС міста Кропивницького на майже
2,8 тис. книг українською мовою;
проведено 739 просвітницько-мистецьких заходів за участі понад
8,7 тис. осіб;
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
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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-червня 2022 року:
проведено 30 консультацій з громадськістю, із них 6 – електронні, за участі
3,5 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
міської
ради
(35 представників ІСГ). 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 27 повідомлень про
проведення масових акцій на вулицях міста. З організаторами акцій
проводилися співбесіди та попереджувальні дії з питань антиконституційного
характеру, необхідності дотримання протиепідемічних вимог;
налагоджено взаємодію з поліцією діалогу, Кропивницького відділу поліції
ГУНП в області, які забезпечували охорону громадського порядку під час
проведення акцій за участі 700 осіб з 20 організацій;
налагоджено співпрацю з організаціями, що надають волонтерську
допомогу, та проведено 5 таких зустрічей у кількості 50 осіб, зокрема у міській
раді у травні 2022 року відбулися 2 зустрічі:
з представниками громадських організацій та релігійних громад у форматі
"круглого столу" на тему: "Волонтери - переселенцям: взаємодія можливостей";
з представниками ГО "Територія успіху" з питання щодо передачі частини
гуманітарної допомоги, яку отримало місто від обласного гуманітарного штабу,
громадським організаціям "Територія успіху", "Центр розвитку громади
"Джерело", благодійному фонду "Планета", які координують роботу
гуманітарних центрів.
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 відбулися:
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"Рада
азербайджанців в Кіровоградській області" на базі Кіровоградської
регіональної торгово-промислової палати. Міського голову Андрія Райковича
було відзначено Почесною грамотою громадської спілки "Рада Азербайджанців
України" та пам'ятним подарунком;
покладання квітів з нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту, до
Дня пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, 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 10 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.
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, Всеукраїнської Асоціації ОТГ,
Управлінням ООН з координації гуманітарних питань (OCHA Ukraine),
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Регіонального центру підвищення кваліфікації Кіровоградської області для
фахівців органів місцевого самоврядування та представників ІГС організовано
та проведено 11 інформаційно-навчальних заходів: вебінари, онлайн зустрічі та
консультації, Національний форум та навчання за професійною програмою за
участі 150 осіб.
Відповідно до рішення Виконавчого комітету міської ради від 25.01.2022
№ 39 "Про надання фінансової підтримки інститутам громадянського
суспільства на виконання (реалізацію) програм (проєктів, заходів) щодо
розвитку громадянського суспільства у 2022 році" громадським організаціям
(Кіровоградська обласна громадська організація матерів дітей-інвалідів та
інвалідів "Серце матері", ГО "Серця матерів та ветеранів війни
Кропивницького", ГО "Центр розвитку національних культур "Єдина родина",
Кіровоградська обласна організація "Товариство сприяння обороні України") переможцям конкурсу програм (проєктів, заходів) ІГС "Дієві ініціативи" на
2022 рік, що проводився в рамках програми сприяння розвитку громадянського
суспільства в місті Кропивницькому на 2020-2022 роки "Діалог", було виділено
кошти у сумі 199,8 тис. грн. Однак, у зв’язку з введенням в країні воєнного
стану робота щодо укладання договорів з даними громадськими організаціями
призупинена.
Протягом січня-червня 2022 року було вшановано пам’ять захисників
Донецького аеропорту на території 3-го окремого полку спецпризначення імені
князя Святослава Хороброго, відбувся Марш єднання, виготовлено та
розміщено 8 білбордів та сітілайтів на підтримку окупованого Херсону "Херсон
у наших серцях".
Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань:
забезпечено підтримку ініціатив громадськості щодо сприяння зміцненню
національної єдності, консолідації українського суспільства, утвердження
патріотизму, підвищення іміджу міста, популяризації духовно-культурної
спадщини;
забезпечено консультації та участь представників ІГС в різних заходах, в
прийнятті узгоджених рішень з різних питань розвитку громади.
Ціль 3. Сталий розвиток міста

3.1. Посилення фінансової основи місцевих бюджетів
З початку 2022 року вживаються заходи щодо забезпечення надходжень до
міського бюджету податків, зборів, платежів, здійснюється аналіз причин їх
зменшення порівняно з відповідним періодом 2021 року.
Для цього, рішенням Виконавчого комітету міської ради від 22.02.2022
№ 104 затверджені заходи щодо забезпечення виконання бюджету
Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік, які доведені
головним розпорядникам для безумовного виконання. Так, зокрема перед
головними розпорядниками поставлено завдання вжити заходи, спрямовані на
підвищення енергоефективності та енергозбереження; забезпечити підвищення
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результативності використання коштів бюджету розвитку за рахунок їх
спрямування на завершення розпочатих об’єктів та пріоритетні напрями
розвитку міста.
Крім того, рекомендовано ГУ ДПС в області вжити всі необхідні заходи
щодо забезпечення надходження до міського бюджету податків та зборів
(обов’язкових платежів), стягнення яких контролюється податковими органами,
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 перше півріччя 2022 року до бюджету громади надійшло податкових та
неподаткових надходжень у сумі 1,1 млрд. грн, що на 22,2% більше ніж за
відповідний період 2021 року (+0,2 млн грн).
Основні податкові надходження до бюджету громади забезпечили податок
на доходи фізичних осіб (відрахування 64 %) – 784,4 млн грн, єдиний податок –
121,2 млн грн, плата за землю – 72,9 млн грн, акцизний податок 61,6 млн грн.
Субвенцій з державного та обласного бюджетів залучено 289,2 млн грн, у
тому числі субвенцій освітнього спрямування — 287,2 млн грн.
Видатки бюджету територіальної громади проведені у сумі 1087,8 млн грн
(40,2 % від затверджених річних бюджетних призначень). На фінансування
захищених (першочергових) статей направлено 913,1 млн грн. Заборгованість із
заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери міста та по
інших захищених статтях видатків бюджету відсутня.
Найбільшу питому вагу із обсягу видатків бюджету територіальної
громади займає фінансування бюджетних програм освіти – 701,7 млн грн, на
соціальний захист – 81,2 млн грн, з них на компенсаційні виплати за пільговий
проїзд – 47,9 млн грн, на охорону здоров’я - 55,9 млн грн, на культуру та
спорт – 26,6 млн грн, підтримку внутрішньо переміщеним особам - 4,4 млн грн,
на забезпечення заходів громадського порядку та оборони, цивільного захисту
населення міста в умовах воєнного стану - 9,1 млн грн.
Повернуто позик по зовнішніх та внутрішніх зобов’язаннях минулих років
на виконання інвестиційних проєктів – 46,6 млн грн (станом на 01.07.2022
місцевий борг відсутній). Протягом першого півріччя 2022 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 2022 р. розглянута на засіданні Виконавчого комітету міської ради
(рішення від 10.05.2022 № 235), та оприлюднена на сайті міської ради у розділі
"Публічна інформація" "Бюджет міста"; інформація до звіту про виконання
бюджету територіальної громади за січень-травень 2022 р. розглянута на
апаратній нараді 14 червня 2022 року. Також інформації до звіту про виконання
бюджету за I квартал 2022 р. та за перше півріччя 2022 р. опубліковані в
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інформаційному дайджесті міської ради "Кропивницький Вечірній".
Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань:
забезпечено виконання запланованих на І півріччя 2022 року надходжень
до міського бюджету;
забезпечено фінансування видатків на функціонуваання закладів і установ
соціальної інфраструктури (освіти, охорони здоровя, соціального захисту,
культури спорту тощо), підприємств іншої інфраструктури (житловокомунального господарства, транспорту тощо).
3.2. Використання земельних ресурсів та
удосконалення земельних відносин
У рамках виконання програмного завдання щодо ефективного
використання земельних ресурсів та удосконалення земельних відносин
проводиться робота із реалізації заходів Програми розвитку земельних
відносин у місті Кропивницькому на 2020-2022 роки (рішення міської ради від
14.02.2020 № 3140). 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-червні 2022 року профінансовано 14,7 тис. грн.
Інформація щодо земельних ділянок оприлюднюється на безоплатній
основі на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері земельних відносин.
Відповідно до частини 2 статті 4 Земельного кодексу України 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.
У рамках державної програми з відновлення України здійснюватиметься
будівництво житла для переселенців на території громади.
На даний час винайдено 3 вільні земельні ділянки та надано дозволи на
розроблення проєкту землеустрою щодо їх відведення по проспекту
Університетському у 101-му мікрорайоні, на вулиці Генерала Жадова (ІІ черга
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102-го мікрорайону), на розі вулиць Сергія Сенчєва та Родникової загальною
площею площею 45,92 га (рішення міської ради від 12.05.2022 № 1253 та 1254).
Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань:
надано дозволи на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення
3 земельних ділянок загальною площею площею 45,9 га для будівництва житла
для переселенців;
забезпечено надходження від плати за землю у сумі 72,9 млн грн
(земельний податок – 20,3 млн грн, орендна плата – 52,6 млн грн).
3.3. Дорожньо-транспортна інфраструктура
Забезпечувалась реалізація заходів Програми розвитку міського
пасажирського транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому на 2021-2024 роки
(рішення міської ради від 16.12.2021 № 1062 (зі змінами), зокрема в частині:
забезпечення стабільної роботи транспорту (передбачено у міському
бюджеті на 2022 рік - 63,1 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 використовувалися в
середньому 176 автобусів: 20 – великої місткості, 16 – середньої місткості та
140 мікроавтобусів. Для перевезення осіб з обмеженими фізичними
можливостями було задіяно 78 одиниць транспортних засобів.
Протягом січня-червня 2022 року забезпечено:
відшкодування компенсації за безкоштовне перевезення пільгових
категорій населення у сумі 47,9 млн грн, у т. ч.: електротранспортом
КП "Електротранс" – 30,4 млн грн (передбачено – 65,4 млн грн); автомобільним
транспортом – 17,2 млн грн (передбачено – 36,5 млн грн);
надання послуг "Соціальне таксі" 705 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" (здійснено 140 рейсів);
перевезення тролейбусами – 8,7 млн пасажирів, що на 6% менше обсягу
січня-червня 2021 року, автомобільним транспортом – 3,8 млн пасажирів, що на
25,5% менше. На результати діяльності автомобільного та електротранспорту
негативний вплив мали запровадженні карантинні обмеження та введення в
Україні воєнного стану через зменшення випуску транспорту на маршрути
міста;
виплату лізингових платежів згідно з укладеними договорами за придбані
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20 од. транспорту (у 2020 році - 10 тролейбусів та у 2021 році - 10 автобусів) у
сумі 7,5 млн грн.
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
Виконавчого комітету міської ради від від 12.04.2022 № 191).
У рамках Комплексної програми розвитку житлово-комунального
господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на
2021-2025 роки (рішення міської ради від 02.02.2021 № 105) передбачено
проведення робіт з капітального ремонту доріг, вулиць, провулків на загальну
суму 59,3 млн грн (у січні-червні 2022 року - профінансовано 2,68 млн грн).
Відповідно до граничних показників видатків міського бюджету,
визначених на 2022 рік, передбачено кошти на проведення капітального
ремонту доріг, тротуарів, відновлення мереж зовнішнього освітлення,
встановлення нових світлофорів тощо по об’єктах, які є перехідними з
2021 року, на які проведено конкурсні процедури торгів, визначено підрядні
організації та укладено відповідні договори, а також нові об’єкти благоустрою.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590
"Про
затвердження
Порядку
виконання
повноважень
Державною
казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі
змінами) не здійснюється (або здійснюється частково) фінансування по
зазначених капітальних видатках.
Зокрема, по заходу щодо проведення капітального ремонту доріг, вулиць,
провулків, в тому числі виготовлення ПКД, передбачено бюджетні кошти у
сумі 29,9 млн грн. Це об’єкти капітального ремонту:
вул. Металургів, смт Нове (частково розпочаті роботи);
вул. Василя Нікітіна (коригування, завершення);
вул. Богдана Хмельницького (від вул. Сулими до вул. Гетьмана
Сагайдачного);
вул. Павла Сніцара (від вул. Семена Тютюшкіна до вул. Юрія
Краснокутського);
завершення ремонту дороги по вул. Сергія Сєнчева (від вул. Родникової
до будинку № 67 по вул. Сергія Сєнчева);
дороги по вул. Мозеса Гомберга (від вул. Кільцевої до вул. Сергія
Сєнчева).
У січні-червні 2022 року з міського бюджету профінансовано заходи з:
1) виконання робіт з:
капітального ремонту доріг, вулиць, провулків з виготовленням проєктнокошторисної документації, у т.ч. по вул. Сергія Сєнчева (від вул. Родникової до
будинку № 67 по вул. Сергія Сєнчева) - об’єкт є перехідним з 2021 року – на
204,2 тис. грн;
поточного ремонту дороги по вул. Вокзальній – перехідний з 2021 року
(коригування ПКД та її експертної оцінки), – 23,1 тис. грн;
експертизи ПКД по капітальному ремонту (влаштуванню) світлофорного
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об'єкту за адресою: перехрестя вулиць Бобринецький шлях та Нижньої
Пятихатської –5,4 тис. грн;
2) проведення робіт із влаштування зупинок громадського транспорту та
проведення технічного нагляду –132,1 тис.грн;
3) утримання та поточний ремонт технічних засобів регулювання
дорожнього руху – 1,9 млн грн;
4) відшкодування вартості спожитої електроенергії для утримання
світлофорних об’єктів та проведення експертизи ПКД світлофорного об’єкту 186,8 тис.грн;
5) нанесення дорожньої та пішохідної розмітки по вул. Велика
Перспективна - 89,4 тис.грн (1,2 км);
6) встановлення засобів заспокоєння руху (пристроїв примусового
зниження швидкості) на найбільш вразливих ділянках доріг міста за напрямком
руху автомобілів по вул. Пашутінській перед виїздом на вул. Гоголя; по
вул. Академіка Корольова, біля КЗ НВО "Ліцей-школа-дошкільний навчальний
заклад "Вікторія-П" міської ради" та по вул. Приміській, від будинку № 44 до
перехрестя з вул. Нижньою Прирічною - 243,8 тис. грн.
Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань:
забезпечено 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 464,6 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.
Організовано та проведено навчально-дискусійний семінар для суб’єктів
господарювання сфери торгівлі та послуг. Присутні отримали знання і
практичні навички з питань торговельного обслуговування споживачів,
приведення у відповідність до вимог законодавства про державний ринковий
нагляд та контроль безпечності нехарчової та харчової продукції, загальні
вимоги, які визначені Законом України "Про захист прав споживачів".
Представниками ГУ Держпродспоживслужби в області проінформовано
присутніх про основні вимоги чинного законодавства у сфері захисту прав
споживачів, нововведення та розміри штрафних санкцій. На сайті департаменту
з питань економічного розвитку міської ради створено підрозділ "Поради
споживачам", у якому розміщена корисна для споживачів інформація.
Забезпечено організацію та проведення торговельного обслуговування
мешканців, внутрішньо-переміщених осіб та гостей міста до різних подій.
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Проведено ряд організаційних заходів, спрямованих на впорядкування
торговельної діяльності, зокрема у невстановлених місцях.
Здійснено обстеження ринків та обєктів торгівлі міста щодо дотримання
Правил благоустрою міста, Правил торгівлі, протипожежних, санітарногігієнічних та протиепідемічних вимог. Складено 2 адмінпротоколи про
виявлені порушення за статтями 155 КУпАП. Протоколи направлено на розгляд
адміністративної комісії при виконкомі міськради.
Відповідно до розпорядження міського голови від 12.03.2022 № 24-р "Про
вивчення стану цінової ситуації" створено робочу групу з вивчення стану
цінової ситуації на споживчому ринку Кропивницької міської територіальної
громади, якою здійснено 35 рейдових обстежень.
На виконання розпорядження начальника обласної військової адміністрації
від 15.03.2022 №152-р "Про окремі заходи контролю за ціновою ситуацією в
області" вживалися заходи щодо вивчення стану цінової ситуації на основні
групи товарів. Під час проведених рейдових обстежень вищезазначеною
робочою групою проведена роз'яснювальна робота та моніторинг цін у 331
об'єкті роздрібної торгівлі міста.
Відповідно до рішень Виконавчого комітету міської ради від 04.05.2022 №
232 та № 233 затверджена дислокація місць сезонної та позамагазинної
торгівлі, погоджено та розташовано 106 об’єктів.
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
моніторинг роботи підприємств сфери обслуговування. На звернення
начальника обласної військової адміністрації та керівництва міської ради бізнес
у сфері торгівлі і ресторанного господарства, аптеки поступово відновив 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, запрацювали з березня
2022 року.
На даний час забезпечено роботу майже усіх закладів торговельної мережі,
за невеликим винятком окремих, які отримували товар із окупованих областей;
АЗС, аптечні заклади; ринки, заклади побутового та ресторанного
господарства.
Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань:
забепечено роботу підприємств галузі у сфері обслуговування та надання
послуг з питання отримання карантинних та санітарних норм та заходів;
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забезпечено задоволення потреб населення громади у продовольчих і
непродовольчих товарах, послугах;
вжито заходи щодо впорядкування торговельнлї діяльності.
3.5. Будівництво
У січні-червні 2022 року вживалися заходи щодо виконання програмних
завдань щодо будівництва, реалізації житлової політики, створення ринку
доступного житла із залученням інвестиційних ресурсів, підготовки
містобудівної документації.
У рамках державної програми з відновлення України здійснюватиметься
будівництво житла для переселенців.
На даний час міською радою винайдено 3 вільні земельні ділянки та
надано дозволи на розроблення проєкту землеустрою щодо їх відведення по
проспекту Університетському у 101-му мікрорайоні, на вулиці Генерала
Жадова (ІІ черга 102-го мікрорайону), на розі вулиць Сергія Сенчєва та
Родникової загальною площею площею 45,92 га (рішення міської ради від
12.05.2022 №1253 та 1254).
На даний час Кропивницькою міською радою продовжується процедура
оформлення права постійного користування земельними ділянками по
вул. Генерала Жадова та по просп. Університетському (101-й мікрорайон).
Під час проведення 3 засідань обласної робочої групи з питань
будівництва житла для внутрішньо переміщених осіб для оперативного
вирішення питань будівництва житла для внутрішньо переміщених осіб
розглянуто пропозиції будівельних підприємств щодо забудови земельних
ділянок об’єктами житлового будівництва для внутрішньо переміщених осіб
(03, 08 та 15 червня 2022 року).
Забезпечено ведення обліку громадян міста, які потребують поліпшення
житлових умов відповідно до законодавства та перебувають на квартирному
обліку.
Станом на 01 липня 2022 року на обліку 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 ВПО (лікарі) 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
передбачено кошти бюджету розвиту у сумі 125,9 млн грн. У січні-червні
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2022 року використано кошти міського бюджету у сумі 2,6 млн грн на:
капітальний ремонт приміщень травматологічного пункту КНП "Міська
лікарня швидкої медичної допомоги" (2,06 млн грн) та 3 закладів освіти
(ДНЗ №35, №65, №72) (0,38 млн грн);
реконструкцію операційного блоку КНП "Міська лікарня швидкої
медичної допомоги" (35,1 тис. грн);
виготовлення ПКД системи киснепостачання стаціонару № 1 КНП
"Центральна міська лікарня" (вул. Ушакова, 3-а) (155,6 тис. 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 (рішення міської ради від 17.02.2022 № 101).
У січні-червні 2022 року на відновлювальні роботи даного житлового будинку
використано 1,38 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.
Забезпечено оновлення та технічний супровід наявного комплексу
програмного забезпечення геоінформаційної системи містобудівного кадастру
за кошти міського бюджету у сумі 89,8 тис. грн.
За звітний період 2022 року через військовий стан завантаження,
розміщення та налаштування опублікування в системі містобудівного кадастру
геопросторових даних затвердженої містобудівної документації не
проводилось.
Підготовлено зміни до містобудівної документації - детального плану
території кварталу міста в межах вулиць Героїв України, Генерала Жадова та
Юрія Коваленка (рішення міської ради від 04.02.2022 № 1101).
Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань:
забезпечено ведення обліку громадян міста, які потребують поліпшення
житлових умов відповідно до законодавства;
здійснювався капітальний ремонт 5 об’єктів міста (1 заклад охорони
здоровя, 3 заклади освіти та 1 житловий будинок);
виділено 3 вільні земельні ділянки для будівництва житла для внутрішньо
переміщених осіб;
прийнято в м.Кропивницькому в експлуатацію 49 квартир загальною
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площею 6,9 тис.кв.м;
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-червня 2022 року вживаються
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 у
сумі 73,0 млн грн, зокрема на:
фінансову підтримку комунальних підприємств – 41,9%;
експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду– 3,9 %;
благоустрій міста – 37,6 %;
забезпечення діяльності теплового господарства міста - 19,6 %;
утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 4,5 %.
Протягом січня-червня 2022 року проводилася робота по таких напрямках:
забезпечення експлуатації та технічного обслуговування житлового фонду,
зокрема:
1) виконувалися роботи:
на 3-х перехідних об’єктах з 2021 року по ремонту покрівель житлових
будинків вул. Лисенка, 4, вул. Генерала Родимцева, 81, (вул. Героїв Маріуполя),
вул. Мозеса Гомберга, 67;
з ремонту віконних блоків частини житлового будинку по вул. Космонавта
Попова, 24, корп. 1;
2) виготовлення ПКД на:
капітальний
ремонт
покрівлі
житлового
будинку
по
просп. Університетському, 21 та скоригована ПКД – по вул. Велика
Перспективна, 10;
капітальний ремонт та технічне діагностування 4 ліфтів у житловому
будинку по вул. Космонавта Попова, 24, корп. 1, під’їзди 1,2,3,4;
відновлювальні роботи житлового будинку по вул. Космонавта Попова,
24, корп. 1;
капітальний ремонт 4-х об’єктів (вул. Васнецова, 3, кв. 93; вул. Євгена
Тельнова, 2, корп. 2, кімн. 26; вул. Пацаєва, 8, корп. 1, кв. 83; вул. Євгена, 5,
кв. 76);
капітальний ремонт приміщень та квартир
житлового фонду в
м. Кропивницькому для тимчасового перебування внутрішньо переміщених
(евакуйованих) осіб;
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3) коригування ПКД по капітальному ремонту:
покрівлі житлового будинку по вул. Великій Перспективній, 10;
прибудинкової території житлового будинку по вул.Олексія Волохова, 9/1;
забезпечення утримання теплової комунальної енергетики і водопровідноканалізаційного господарства:
1) виконано підготовку 9 котелень, що становить 39 %; теплових мереж –
98 км, (60 %); центральних теплових пунктів - 6 од. (100%), заміну теплових
мереж - 0,613 (25,5 %);
2) виконуються планові ремонтні роботи котлів, електросилового
обладнання, запірної арматури, насосного обладнання, випробування
обладнання тощо;
3) відновлено асфальтобетонне покриття на теплових мережах загальною
площею 770,69 м ² (29 об’єктів);
4) проведено поточний ремонт 2 діючих свердловин Обознівського
водозабору;
5) надано дозвіл на відключення 6 багатоповерхівок від мережі
централізованого теплопостачання у рамках програми оптимізації системи
теплопостачання.
Для поліпшення благоустрою міста:
1) забезпечено виконання робіт по утриманню вулично-дорожньої мережі,
штучних споруд, малих архітектурних споруд, зелених насаджень, ліквідація
сміттєзвалищ міста (очищення від сміття 185 урн та прибирання 97 зупинок
громадського транспорту по вулицях міста, систематичне вивезення сміття з
42 контейнерів, з 12 контейнерних майданчиків міста, ліквідація локацій
сміттєзвалищ (66 шт. обсягом майже 2,0 тис. т), вилов та стерилізація
123 особин безпритульних тварин;
2) придбано КП "Благоустрій" спеціалізоване обладнання - подрібнювач
гілок (180,0 тис.грн);
3) проведено поточний ремонт зелених насаджень (знесення сухих,
аварійних, фаутних дерев - 270, а також висадження молодих саджанців дерев 168 та 35 кущів);
4) виконувалися роботи по технічному обслуговуванню та утриманню у
належному стані 523 км мереж зовнішнього освітлення, 14 766 світлоточок та
відшкодування вартості електроенергії на зовнішнє освітлення вулиць міста;
5) виконано роботи з утримання та поточного ремонту технічних засобів
регулювання дорожнього руху (68 діючих світлофорних об’єктів) та
відшкодування електроенергії на їх утримання;
6) розпочато роботи з відновлення та нанесення нової дорожньої розмітки
по вул.Великій Перспективній;
7) проведено встановлення засобів заспокоєння руху (пристроїв
примусового зниження швидкості) на найбільш вразливих ділянках доріг міста
У 2022 році обласне підприємство ОКВП "Дніпро-Кіровоград" продовжує
співпрацю зі Світовим банком у рамках "Другого проєкту розвитку міської
інфраструктури" по реалізації 5 проєктів, у т.ч. з реконструкції каналізаційних
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очисних споруд м. Кропивницького, за рахунок коштів Міжнародного
банку реконструкції та розвитку.
У громаді забезпечено надання населенню послуг зі збирання побутових
відходів ТОВ "ЕКОСТАЙЛ". Для забезпечення роздільного збирання
використовується 304 спеціалізовані контейнери у освітніх закладах міста.
З метою переробки твердих побутових відходів у м. Кропивницькому на
території сміттєзвалища забезпечено функціонування:
мобільного сортувального комплексу С-50. З початку 2022 року обсяг
відходів, направлених на сортувальні лінії, склав 21,7 тис.т, обсяг
відсортованих відходів склав 1,8 тис.т або 8,4%;
комплексної інженерної споруди з системою збору біогазу для
виробництва електроенергії. Вироблена електроенергія надходить в
енергосистему України за "зеленим" тарифом. З початку 2022 року вироблено
1,9 млн кВт/год. електроенергії.
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-червні 2022 року вжито ряд заходів щодо забезпечення надходжень
коштів до бюджету громади у запланованих обсягах від оренди та приватизації
комунального майна.
Станом на 01.07.2022 в управлінні комунальної власності міської ради
обліковувалося 197 чинних договорів оренди нежитлових приміщень, будівель,
споруд, в тому числі 111 договорів оренди укладені на платній основі,
орендодавцем за якими є Управління. За перше півріччя 2022 року
Управлінням укладено та продовжено термін дії 35 договорів оренди
нерухомого майна, із них 10 - на платній основі.
Відповідно до статті 13 Закону України "Про оренду державного та
комунального майна" передача нежитлових приміщень комунальної власності
та продовження договорів оренди об’єктів, які віднесені до Переліку першого
типу, відбувається за результатами проведення аукціону виключно в
електронній торговій системі ProZorro. Продажі (далі - ЕТС). Підготовлено
17 аукціонів, з них відбулося – 13, решта – не відбулися.
Міською радою затверджено перелік об'єктів комунальної власності
м. Кропивницького, які підлягають приватизації (нежитлові приміщення), в
кількості 5 об’єктів. На даний час договори купівлі-продажу не було укладено
через призупинення проведення приватизації об’єктів нерухомого майна у
зв’язку із введенням воєнного стану на території України.
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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 26 звернень від фізичних осіб, з яких 12 осіб звернулись щодо
приватизації житлового фонду, 14 - відносно видачі дублікатів свідоцтва про
право власності. На всі звернення надані роз`яснення, консультації, оформлені
та видані 14 дублікатів свідоцтва про право власності та 11 свідоцтв про право
власності на квартиру. Від приватизації громадянами 3 квартир (будинків) та
видачу 8 дублікатів свідоцтв про право власності плата за послуги склала
2,75 тис. грн.
У січні-червні 2022 року вжито ряд заходів щодо:
а) визнання в установленому порядку об’єктів нерухомого майна
безхазяйним майном та відумерлою спадщиною, зокрема по:
12 об’єктах до судів подано заяви про визнання спадщини відумерлою;
3 справах закрито провадження у зв’язку з наявністю спадкоємця;
298 об’єктах нерухомості, які містять ознаки відумерлої спадщини чи
безхазяйного майна, ведеться перевірка;
б) проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомості і державної
реєстрації права власності на них. За перше півріччя 2022 року:
проведено інвентаризацію 19 об’єктів нерухомого майна;
здійснено державну реєстрацію права власності на 13 об’єктів нерухомого
майна;
в) правового захисту об’єктів комунальної власності.
Протягом першого півріччя 2022 року:
направлено
боржникам-орендарям
7 листів-вимог
про
сплату
заборгованості на загальну суму 432,5 тис. грн, з яких сплачено 292,0 тис. грн.
Згідно з листами-вимогами та справами минулих років надійшло 30,0 тис. грн;
подано Кропивницькою окружною прокуратурою в інтересах Управління
2 позовні заяви на суму 95,6 тис. грн, кошти не надходили;
подано заяву про видачу судового наказу про стягнення заборгованості з
орендної плати на суму 7,0 тис. грн, яка передана на виконання до державної
виконавчої служби, кошти не сплачені;
перебуває 87 судових справ у провадженні судів загальної юрисдикції, з
яких за заявою Управління про визнання спадщини відумерлою – 12 справ, та
встановлення юридичних фактів – 98 судових справ, участь у яких
забезпечується Управлінням.
Управлінням зібрано матеріали та підготовлено 10 проєктів рішень
Виконавчого комітету міської ради по списанню фізично та економічно
застарілого майна та автомобільної техніки та інших питань, та 3 проєкти
рішень міської ради про передачу з балансу на баланс майна.
Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань:
укладено та продовжено термін дії 35 договорів оренди нерухомого майна,
із них 10 - на платній основі;
забезпечено надходження до міського бюджету на загальну суму
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2,24 млн грн від передачі в оренду нерухомого майна та ЦМК, від оренди та
приватизації, відчуження комунального майна;
перераховано до державного бюджету 418,9 тис. грн податку на додану
вартість;
проведено інвентаризацію 19 об’єктів нерухомості Кропивницької міської
територіальної громади;
здійснено державну реєстрацію права власності по 13 об’єктах нерухомого
майна.
3.8. Мобілізаційна підготовка, цивільний захист населення
У рамках виконання основних завдань Програми проведено організаційну
роботу з забезпечення мобілізаційної підготовки та цивільного захисту
населення громади, створення необхідних умов життєдіяльності під час
воєнного стану.
У січні-червні 2022 року:
підготовлено та прийнято рішення міської ради:
від 04.02.2022 № 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 05.03.2022 № 1230 "Про звернення депутатів Кропивницької міської
ради до Президента США, Президента Франції, канцлера Німеччини, Прем’єрміністра 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 05.03.2022 № 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";
внесено зміни до Міської програми профілактики та протидії злочинності
"Безпечне місто" на 2021-2023 роки, яка затверджена рішення міської ради від
02.02.2021 № 93 (рішення міської ради від 04.02.2022 № 1110, рішення
виконкому міської ради від 23.03.2022 № 154, 12.04.2022 № 202, 26.04.2022
№ 208, 24.05.2022 № 300).
Налагоджена тісна співпраця між поліцією та міською владою
Кропивницького.
За рахунок коштів громади забезпечено технічне обслуговування камер
відеоспостереження та їх електроживлення; надано субвенцію з міського
бюджету державному бюджету на:
а) співфінансування для придбання спеціалізованого автотранспорту,
комп’ютерної техніки та комплектуючих до неї, оргтехніки, засобів отримання
даних, засобів технічного захисту інформації, відеообладнання, засобів зв'язку
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та спеціальних технічних засобів для Управління служби безпеки України в
Кіровоградській області;
б) технічне обслуговування службового автотранспорту управління
патрульної поліції в області Департаменту патрульної поліції Нацполіції
України.
Протягом першого півріччя 2022 року на території міської громади
встановлено та інтегровано до системи відеонагляду та відеоаналітики 5 камер
відеонагляду.
Забезпечено реалізацію проєкту "Поліцейський офіцер громади". У рамках
проєкту протягом першого півріччя 2022 року поліцейськими офіцерами
громади здійснювалися такі заходи, як: швидке реагування на виклики, що
надійшли на лінію "102", перевірки за зверненнями громадян, участь у розкритті
злочинів та адміністративних правопорушень, у тому числі у сфері безпеки
дорожнього руху; проведення профілактичних заходів у навчальних закладах.
З початком воєнної агресії російської федерації проти України поліцейські
офіцери громади забезпечують не лише порядок та безпеку на території
громади, а також чергують на створених блокпостах.
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 зі змінами);
Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на
2022-2024 роки (рішення міської ради від 25.11.2021 № 932 зі змінами);
Комплексної програми діяльності міської дружини міста Кропивницького
на 2022-2024 роки (рішення міської ради від 16.12.2021 № 1063 зі змінами).
У рамках виконання програмних завдань проведено організаційну роботу,
спрямовану на посилення контролю за станом дотримання правопорядку в
громадських місцях, створення сприятливих умов для охорони та захисту
території та населення міста, оповіщення про загрозу і виникнення
надзвичайних ситуацій, зокрема передачу сигналів про повітряну тривогу.
Протягом січня-червня 2022 року у м.Кропивницькому:
1) створено необхідні умови для здійснення заходів воєнного стану та
загальної мобілізації, функціонує 33 електросирени ручного запуску;
2) забезпечено:
підготовку приміщень підрозділів Сил ТРО та забезпечення оособового
складу обмундируванням, посудом та паливно-мастильними матеріалами,
харчуванням;
сприяння організації заходів шляхом забезпечення Кропивницького
міського ТЦК та СП бланками облікових документів, канцелярськими
приладдями та паливно-мастильними матеріалами;
підтримку внутрішньо переміщених осіб, забезпечення заходів
громадського порядку та оборони, цивільного захисту населення в умовах
воєнного стану на загальну суму 13,5 млн грн;
супроводження проведення аварійно-відновлювальних робіт по ліквідації
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наслідків надзвичайної ситуації місцевого рівня через реалізацію заходів у
рамках виконання Комплексної програми розвитку житлово-комунального
господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому;
створення
запасів
продуктів
харчування,
необхідних
для
життєзабезпечення населення;
3) виділено:
кошти з резервного фонду міського бюджету у сумі 2,6 млн грн на вжиття
заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у житловому будинку по
вул. Космонавта Попова, 24, корп. 1 в м. Кропивницькому для проведення
аварійно-відновлювальних робіт та 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;
субвенцію з міського бюджету обласному бюджету на загальну суму
2,5 млн грн, з них на:
придбання спеціального одягу та спорядження, паливно-мастильні
матеріали у сумі 100 тис.грн;
на проведення ОКВП "Дніпро-Водоканал" заходів з водопониження
грунтових вод у сумі 2,4 млн грн;
4) зареєстровано 374 надзвичайні події, які призвели до порушень сталих
умов життєдіяльності міста, з них 133 пожежі.
Безпеку громади забезпечують 6 пожежно-рятувальних підрозділів, які
підпорядковані Кропивницькому районному управлінню Головного управління
ДСНС України в області. На хвилях "Українського радіо "Кропивницький"
здійснено трансляцію аудіоролику на тему: "Популяризація підрозділів місцевої
пожежної охорони".
Забезпечено утримання муніципальних формувань з охорони громадського
порядку та реалізацію інших заходів за рахунок коштів з міського бюджету.
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;
створено запаси продуктів харчування, необхідних для життєзабезпечення
населення громади.
3.9. Розвиток інформатизації та системи електронних послуг
З метою виконання програмних завдань та враховуючи воєнний стан в
Україні в рамках реалізації Програми цифрового розвитку на 2022-2024 роки
(рішення міської ради від 04.02.2022 № 1097), планові видатки на 2022 рік
становлять 4 436,0 тис.грн, з яких фактично використано - 224,9 тис. грн
(5,1 % від запланованих коштів) та проведена наступна робота:
забезпечено технічну підтримку програмних продуктів, доступ до
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глобальної мережі Інтернет, послуги з ремонту серверного обладнання,
фактичні видатки склали 224,9 тис. грн. Придбання/оновлення сучасної
обчислювальної техніки у першому півріччі 2022 року виконавчими органами
міської ради не здійснювались;
забезпечено роботу 173 камер відеоспостереження по місту
Кропивницькому. На постійній основі забезпечується технічний супровід
системи відеоспостереження та здійснюється моніторинг ситуації по місту;
всі заклади охорони здоров’я міста використовують медичну інформаційну
систему "Медстар" в межах взаємодії функціонування системи eHealth для
реалізації робочих процесів закладів охорони здоров'я. Використання
населенням міста електронних сервісів та інструментів, а саме: електронна
медична картка, електронний лікарняний, ковідний сертифікат, електронне
направлення, електронний рецепт, онлайн-запис до лікаря, електронна медична
картка спрощує процес отримання медичної допомоги;
впроваджено в дослідну експлуатацію Портал відкритих даних
Кропивницького, проведено ознайомлення та навчання відповідальних осіб за
оприлюднення відкритих даних. Постійно здійснюється консультування,
допомога у завантаженні та створенні наборів у формі відкритих даних
відповідальних осіб (у зв’язку із запровадженням воєнного стану в Україні з
24.02.2022 до порталу відкритих даних Кропивницького доступ закритий);
отримано позитивне рішення від ПрАТ "Кіровоградобленерго" про
погодження Технічного завдання та проєктної документації з влаштування
автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) в
мережах вуличного освітлення міста, яка є потужним інструментом, що
дозволяє реалізувати завдання політики енергозбереження, а саме: зменшення
видатків міського бюджету на сплату за використану електричну енергію, а
також забезпечення належного рівня та якості освітленості вулиць міста,
зменшення випадків правопорушень та скоєння ДТП та покращення
естетичного вигляду вулиць міста;
при зверненні мешканців міста до Департаменту соціальної політики є
можливість використання електронного архіву особових справ заявників для
формування повторної справи та прийняття рішення, що дає можливість
скоротити підготовчий етап для отримання державної соціальної підтримки;
використання єдиної інформаційної системи ЦНАП "Прозорий офіс"
Кропивницької міської територіальної громади при роботі із заявниками на
отримання житлових субсидій, допомог та пільг пришвидшує та покращує
якість обслуговування заявників, надає можливість аналізувати статистичні
дані, контролювати строки надання адміністративних послуг;
у рамках завдання по реагуванню на інциденти в кіберсередовищі з метою
запобігання та протидії поширенню шкідливого програмного забезпечення,
фішингу, мережевим атакам різних видів та іншим типам кіберзагроз;
підвищення рівня обізнаності громадян щодо небезпек в Інтернеті;
забезпечення належного рівня інформаційної безпеки та створення
кіберфізичного простору щодо захисту інформаційно- комунікаційних систем:
виконані налаштування по блокуванню підозрілих та небезпечних
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електронних листів, організовано їх аналіз;
налагоджена оперативна взаємодія з основними суб’єктами національної
системи кібербезпеки (опрацювання наданих переліків індикаторів кіберзагроз,
виконується оповіщення про потенційні кіберзагрози);
підготовлені матеріали для публікації в розділі новин офіційного сайту
міської ради 13 повідомлень на тему безпеки громадянина в кіберсередовищі;
взято участь в Національному кластері кібербезпеки;
забезпечено антивірусний захист інформації;
розроблено та затверджено розпорядженням міського голови Концепцію
розвитку цифрових компетентностей жителів Кропивницької міської
територіальної громади. На виконання заходів затверджених Концепцією,
працівниками виконавчих органів міської ради успішно пройдено ряд тестів на
цифрову грамотність за допомогою національної онлайн-платформи "Дія.
Цифрова освіта". Особливу увагу приділено освітнім серіалам "Обережно!
Кібершахраї" та "Very Verified: онлайн-курс з медіаграмотності", які сприяють
підвищенню рівня інформаційної грамотності та безпеки в цифровому
середовищі, що є особливо актуальним в умовах воєнного стану. Внесено зміни
до Регламенту міської ради щодо надання депутатам в електронному вигляді
матеріалів сесії на офіційну електронну скриньку;
забезпечено інформування населення про події під час воєнного стану,
рекомендацій з кібербезпеки, інформаційної кампанії на головній сторінці сайту
міської ради "Гід з державних послуг" за посиланням: http://kr-rada.gov.ua/;
створено на офіційному сайті міської ради розділ "Переселенцям", який
містить 12 рубрик з корисною інформацією для внутрішньо переміщених осіб,
"Корисне під час війни", який містить 13 рубрик з рекомендаціями для
населення під час воєнного стану та "Тимчасовий розклад руху", який містить
тимчасові графіки руху комунального транспорту на час воєнного стану;
впроваджено та поступово введено в тестову експлуатацію систему
електронного документообігу АСКОД для створення єдиного інформаційного
простору та загального структурованого сховища електронних документів
міської ради. Завантажено зведену номенклатуру справ по всіх виконавчих
органах міської ради, організовано поетапне підключення штатних працівників
до корпоративної мережі, а саме створено персональні кабінети для керівників,
діловодів та виконавців відповідних управлінь та відділів, надано відповідні
права користування та постійний доступ до електронного кабінету.
З 24.02.2022 роботи по підключенню решти працівників виконавчих
органів до системи електронного документообігу в тестовому режимі
тимчасово призупинено у зв’язку з введенням воєнного стану.
З червня 2022 року відновлено впровадження СЕД АСКОД в тестовій
експлуатації. Окрім поетапного підключення працівників виконавчих органів до
корпоративної мережі, також надано доступ до комплексних блоків з
інструкціями в текстовому та відеоформаті по роботі в системі електронного
документообігу для ознайомлення користувачів з інтерфейсом програми
(загальні рольові інструкції) та самої роботи з різними видами документації
(опрацювання).
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Спільно з управлінням діловодства постійно здійснюється процес тестової
реєстрації та опрацювання вхідних/вихідних документів, враховані пропозиції
від діловодів виконавчих органів міської ради, додатково розроблено загальні
методичні інструкції для керівників, діловодів та виконавців;
для підвищення ефективності та налагодження взаємодії органів місцевого
самоврядування з територіальною громадою подано заявку на безкоштовне
впровадження системи "Контактний центр/Гаряча лінія міського голови".
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,
зокрема за січень-червень 2022 року в електронній системі керування чергою
зареєстровано понад 167,8 тис. відвідувачів та 9,8 тис. заяв з питань надання
адміністративних послуг з них звернень/заяв:
4823 - з надання адміністративних послуг виконавчими органами
Кропивницької міської ради;
2689 - з надання адміністративних послуг територіальними органами
виконавчої влади;
1842 - з надання адміністративних послуг Управління Державної
міграційної служби в Кіровоградській області;
206 - з надання адміністративних послуг Регіонального сервісного центру
МВС в Кіровоградській області;
283 – з надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі
витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;
38 - з надання комплексної послуги "є-Малятко".
З березня 2022 року започатковано Формування реєстру жилих приміщень
для внутрішньо переміщених осіб міста Кропивницького (прийнято – 1 112 заяв
від власників приміщення). Розпочато прийом документів від власників житла
на отримання компенсації витрат за тимчасове розміщення ВПО, які
перемістилися у період воєнного стану (прийнято 1 896 заяв).
Департаментом надання адміністративних послуг міської ради та
Управлінням Державної міграційної служби України в 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",
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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-червень 2022 року ЦНАПом:
1) зареєстровано та опрацьовано:
531 заяву про реєстрацію права власності;
189 заяв про реєстрацію іншого речового права;
147 заяв про реєстрацію обтяження;
2) видано 161 інформаційну довідку;
3) здійснено понад 2,5 тис. реєстраційних дій щодо юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців, зокрема через Єдиний портал державних послуг
"Дія" оброблено 1,3 тис. електронних заяв у сфері державної реєстрації бізнесу;
4) видано 325 витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
5) надано майже 2,5 тис. консультацій з питань державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; та державної реєстрації
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців.
Відділом реєстрації місця проживання особи управління у сфері державної
реєстрації департаментом надання адміністративних послуг міської ради
проводилася робота стосовно наповнення реєстру територіальної громади.
До ЦНАПу станом на 30.06.2022 звернулося 30,8 тис. осіб, з них з питань:
реєстрації та/або зняття з реєстрації місця проживання – 4839/7329 осіб;
отримання довідки про реєстрацію місця проживання - 7846 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 338,4 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 – 15,6 тис. грн.
Через Портал Дія прийнято 14 заяв на реєстрацію місця проживання.
З 24.02.2022, у зв'язку із введенням військового стану, відключено реєстр
міської територіальної громади та реєстраційні дії стосовно реєстрації місця
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проживання не проводились. За перше півріччя 2022 року плата за надання
адміністративних послуг становить 159,7 тис. грн, а саме:
за зміну місця проживання особи – 66,2 тис. грн;
за витяги з реєстру в рамках Меморандуму про співпрацю з Відділенням
нотаріальної палати в Кіровоградській області – 84,0 тис. грн;
за витяги в рамках угоди про співробітництво з ТОВ "Екостайл" –
7,5 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 167,8 тис. відвідувачів та зареєстровано 9,8 тис. заяв з питань
надання адміністративних послуг;
забезпечено надходження до місцевого бюджету за проведення державної
реєстрації понад 671 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 02.02.2021 № 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
праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій
природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму
забезпечення охорони навколишнього природного середовища.
Протягом першого півріччя 2022 року на проведення заходів з охорони і
раціонального використання природних рослинних ресурсів використано
502,3 тис. грн, за рахунок яких:
виконано комплекс робіт з видалення аварійних дерев у кількості
33 одиниць 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;
проведено поточний ремонт зелених насаджень та озеленення території

51
міста (знесення сухих, аварійних, фаутних дерев - 270 дерев, а також
висадження молодих саджанців 168 дерев та 35 кущів);
забезпечено утримання парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва
місцевого значення "Перемоги" (видалення порослі дерев вивезення сміття).
З метою здійснення контролю за додержанням природоохоронного
законодавства протягом першого півріччя 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 вимог 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 21 інформаційний матеріал 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", міжрегіональна конференція "Довоєнний стан та нові перспективи
управління відходами та викидами: регіональний рівень", "Всесвітній день без
поліетиленових пакетів", "Стоп Амброзія".
Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань:
забезпечено охорону навколишнього природнього середовища міста та
екологічно безпечне життя населення громади.
ІІІ. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
На результати реалізації основних завдань та заходів Програми
економічного і соціального розвитку міста Кропивницького на 2021 рік та
основних напрямів розвитку на 2022 і 2023 роки у січні-червні 2022 року
суттєвий вплив мали:
запровадження воєнного стану через збройне вторгнення російської
федерації на територію України;
продовження поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
У цей складний період міською радою вживалися заходи щодо виконання
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визначених завдань та заходів Програми, зокрема забезпечено:
сприяння у відновленні роботи промислових підприємств міста;
винайдення вільних виробничих площ та надання допомоги суб'єктам
підприємництва у переміщенні їх виробничих потужностей із територій, де
ведуться бойові дії та/або є загроза бойових дій, до Кропивницького;
створення умов для забезпечення життя соціально незахищених верств
населення, зокрема малозабезпечених та багатодітних сімей, осіб з інвалідністю
та інших пільгових категорій, внутрішньо переміщених осіб;
наповнення бюджету громади для надання якісних послуг в галузях освіти,
охорони здоровꞌя, культури, житлово-комунального господарства тощо.
IV. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ
Програма є комплексним програмним документом, який передбачає
реалізацію завдань, заходів та відповідне залучення для цих цілей коштів
державного бюджету інвестиційного спрямування (державний фонд
регіонального розвитку, субвенції, цільові бюджетні програми), обласного та
місцевого бюджетів, грантів, проектів міжнародної технічної допомоги та
міжнародних фінансових організацій, власних коштів підприємств тощо.
Проведення бойових дій на території Україні негативно вплинуло на
фінансування міських галузевих (цільових) програм. Протягом першого
півріччя було профінансовано заходи лише 26 міських галузевих (цільових)
програм на загальну суму понад 291,3 млн грн.

Розділ VI. Виконання основних показників програми економічного і
соціального розвитку міста Кропивницького на 2021 рік та
основні напрями розвитку на 2022 і 2023 роки
за січень-червень 2022 року
ІНФОРМАЦІЯ
про виконання основних показники економічного і соціального розвитку
міста Кропивницького на 2021-2023 роки
у січні-червні 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

Січень- % виконання
червень програмного
2022 року
показника
*

Одиниця
виміру

2022 рік,
прогноз

млрд грн

20,7

%

110,4

тис. грн

89,7

*

х

%

109,5

*

х

532,3

198,6

37,3

105,6
13 286

84,4
**

х
х

млн дол.
США
%
грн

х

х

%

106,0

осіб

3060

870

28,4

%

1,6

1,06

х

Відсутні статистичні дані по м.Кропивницькому:
*- з 2022 року;
** - з 2021 року.
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