
                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 

 ДРУГА СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  23 лютого  2016 року                                                                                №  95 

   

Про     внесення    змін  до  рішення 

Кіровоградської     міської       ради  

від   27 січня 2015 року   № 3951“Про    

затвердження     Програми економічного 

і соціального розвитку міста Кіровограда   

на 2015 рік та основні напрями розвитку    

на 2016 і 2017 рокиˮ   

  

 Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 

 1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради                               

від 27 січня 2015 року № 3951  “Про затвердження Програми  економічного і 

соціального розвитку  міста Кіровограда на 2015 рік та основні напрями 

розвитку на 2016 і 2017 роки”, виклавши додаток 1 до Програми 

економічного і соціального розвитку  міста Кіровограда на 2015 рік та 

основні напрями розвитку на 2016 і 2017 роки (додається).   

 2. Інформацію начальника управління економіки Осауленко О.О. про 

стан виконання Програми економічного і соціального розвитку міста 

Кіровограда на 2015 рік за січень-грудень 2015 року взяти до відома 

(додається). 

 3. Керівникам виконавчих органів  Кіровоградської міської ради  

забезпечити безумовне виконання основних показників економічного і 

соціального  розвитку м. Кіровограда на  2016 рік та щомісяця інформувати 

управління економіки Кіровоградської міської ради про стан виконання 

заходів галузевих програм,  які  будуть діяти та фінансуватися  у  2016 році. 

 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію Кіровоградської міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку та заступника міського 

голови  з питань діяльності виконавчих органів ради  Грабенка О.В. 
 

 

 

Міський голова                                                                                     А. Райкович 
 

 

 

 

 

 

Селіванова 24 13 26      
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O С Н О В Н І    П О К А З Н И К И 

економічного і соціального розвитку  міста Кіровограда на 2015-2017 роки 
 

 

№ 

з/

п 

 

Показники 
Одиниця 

виміру 

2015 рік, 

факт 

2016 рік, 

проект 

2017 рік, 

проект 

1 2 3 6 7 8 

1 Обсяг реалізації промислової 

продукції по облікованому колу 

млн грн 11350,1 9846 10000 

% 65,3 86,7 101,6 

2 Обсяг реалізованої промислової 

продукції на одну одиницю 

населення 

грн 47018 41025 41841 

3 Обсяг капітальних інвестицій млн грн 953,5* 1078,6 1208 

4 Обсяг капітальних інвестицій на 

одну особу 
грн 3811,6* 4311,7 4829 

5 Обсяг прямих іноземних 

інвестицій (наростаючим 

підсумком) 

млн дол 

США 
25,8* 26,3 26,4 

% 91,5* 101,9 100,4 

6 Обсяг прямих іноземних 

інвестицій на одну особу 
дол  США 108,6* 110,3 110,7 

7 Обсяг роздрібного товарообороту 

підприємств - юридичних осіб 

млн грн 4631,4* 5187 5187 

% 80* 100 100 

8 Обсяг експорту товарів млн дол  

США 
270,2* 270,2 272,9 

% 39,5* 100 101 

9 Середньомісячна заробітна плата 

одного штатного працівника 

грн 3291 3712 3994 

% 115,4 112,8 107,6 

10 Працевлаштовано громадян на  

нові робочі   місця 
осіб 3200 2620 2650 

 

* очікується 
 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення Кіровоградської  

міської ради 

23  лютого 2016 року 

№ 95 

 

Інформація   

про  стан  виконання Програми економічного і соціального розвитку 

міста Кіровограда на 2015 рік   за  січень-грудень  2015 року  

 

 Реалізація  завдань Програми економічного і соціального розвитку 

міста  Кіровограда  на 2015 рік здійснювалась в умовах: 

 ускладненої суспільно-політичної та економічної ситуації у державі 

через проведення антитерористичної операції в окремих регіонах України; 

  погіршення торговельно-економічних зв'язків із РФ; 

підвищення тарифів на енергоресурси, житлово-комунальні послуги, цін на 

товари; 

 девальвація національної валюти, тощо. 

 

 У рамках виконання основних завдань і заходів розділу Програми 

"Сталий розвиток промисловості" забезпечувалося вирішення ряду 

важливих питань та проблем розвитку підприємств промисловості.  

Промисловість облікового кола міста Кіровограда налічує                             

135 підприємств, які охоплюють 16 галузей.  

У січні-листопаді 2015 року промисловими підприємствами облікового 

кола міста виготовлено продукції, виконано робіт та надано послуг на суму 

3692,9 млн грн, або  54,8 % показника відповідного періоду 2014 року                     

(у розрахунок беруться тільки підприємства облікового кола, що надали 

дозвіл на користування статистичною звітністю). 

За попередніми даними за 2015 рік промисловими підприємствами 

міста буде виготовлено продукції, виконано робіт та надано послуг на суму 

4014,0 млн грн, або 54,6% від показника 2014 року. 

 З приростом спрацювали підприємства переробної промисловості,              

зокрема:  

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції  (142,7 %); 

виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування 

(119,4 %); 

виробництво машин і устаткування (116,6 %); 

виробництво одягу (100,2 %). 

Збільшення обсягів виробництва  відбулося на підприємствах добувної 

промисловості. Індекс промислового виробництва у добувній промисловості  

становив 111,6 %. 

 Не вийшли на рівень минулого року підприємства переробної 

промисловості, а саме наступні галузі: 

оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини, крім меблів 

(97,4 %); 

виробництво хімічних речовин (86,2 %); 

виробництво харчових продуктів (47,4 %). 

За 2015 рік підприємствами м. Кіровограда реалізовано промислової 

продукції (товарів, послуг) на суму 11350,1 млн грн, що становило 56,6%  
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загального обсягу реалізованої продукції по області.  

 На кожного мешканця міста в середньому припадало 47018 грн 

реалізованої промислової продукції, що в 2,3 раза більше ніж в середньому 

по області.   

 

  З   метою  виконання програмного завдання щодо сприяння діяльності  

підприємств-товаровиробників та стимулювання її зовнішньоекономічної  

та інвестиційної діяльності  проводилася наступна робота. 

 Для зменшення залежності експортно-орієнтовних відносин із РФ 

підприємствами міста вживаються всі заходи щодо розширення ринків збуту, 

пошуку    постачальників   комплектувальних   (матеріалів)  для  відновлення  

нормального режиму роботи. 

За 2015  рік прогнозується: 

 експорт товарів на суму 270,2 млн дол США, що на 60,5% менше 

відповідного періоду минулого року, 

 імпорт складе 69,2 млн дол США.  

 Сальдо зовнішньоторговельного обороту залишиться позитивним, 

складе 201,0 млн дол США.  

У 2015 році зовнішньоторговельні операції здійснювались  з                          

92 країнами світу. Основними ринками збуту продукції були країни Азії та 

СНД. 

 Значне зменшення експорту товарів пояснюється тим, що у товарній 

структурі експорту м. Кіровограда переважають олії тваринного або 

рослинного походження, продукти рослинного походження.  

Протягом  2015 року обсяг експорту по даному виду товарів зменшився 

майже на третину, зменшилась і частка у загальному обсязі експорту з 64,5% 

до 42% (за 9 місяців 2015 року). Це пояснюється проблемами, які виникли на 

основному підприємстві-експортері м. Кіровограда ПАТ «Креатив». 

Зменшили майже вдвічі експортну діяльність і підприємства 

машинобудівного комплексу міста, яким потрібно шукати нові ринки збуту 

товарів і послуг, що зумовлено зміною господарських зв’язків. 

  

 У рамках виконання програмних завдань щодо створення сприятливих 

умов для інвестиційної діяльності, збільшення обсягів інвестицій в 

економіку міста проводилася відповідна робота.  

 Інвестиційні проекти по м. Кіровограду направлені для участі у відборі 

проектних пропозицій по залученню коштів Європейського інвестиційного 

банку. 

 Підписано Меморандум між Кіровоградською міською радою та 

Всеукраїнською громадською організацією «Інститут бюджету та соціально-

економічних досліджень» для участі у проекті «Зміцнення місцевої 

фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження» (компонент з                            

енергоефективності) за участю агентства США з міжнародного розвитку 

USAID. 

 Інвестиційний буклет «Кіровоград: інвестиційні пропозиції» був 

презентований під час зустрічі керівництва міста з представниками 

Представництва ЄС в Україні та виїзному засіданні Антикризової ради 

організацій України та правління Українського союзу промисловців і 

підприємців, під час проведення заходів    до Дня    міста     та Національній  
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агропромисловій виставці «АгроЕкспо -2015». 

Соціально-економічна криза 2014 - 2015 років призвела до погіршення 

становища із залученням інвестицій з-за кордону та здійснення внутрішніх 

капіталовкладень.  

Під час аналізу стану інвестиційної діяльності у м. Кіровограді 

з’ясовано, що починаючи з 2013 року рівень інвестицій в економіку міста має  

тенденцію до зниження. 

Очікується, що за 2015 рік за рахунок усіх джерел фінансування 

замовниками усіх форм власності буде залучено 953,5 млн грн капітальних 

інвестицій (за 2014 рік - 1065,9  млн грн).    

Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій, як і раніше, 

залишаються власні кошти підприємств та організацій.  

Прийнято в експлуатацію: 

медичний центр на 30 відвідувань за зміну (ТОВ «Український центр 

томотерапії»); 

кафе на 12 посадочних місць (ТОВ «Юкрейн Інфлетебл-студіо»).    

магазини площею 238 кв м  (вул. Короленка, 58/12, вул Велика 

Перспективна, 48, Преображенська, 16-б); 

бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування 

площею 1,9 тис кв м; 

адміністративна будівля по вул. Декабристів,29  (ТОВ «Імекс ЛТД»); 

автостоянка (вул. Волкова, ПВКФ «Алта»); 

зерносклад (проспект Інженерів, 11, ТОВ «Крупяний тік») та інші 

об’єкти.  

У грудні введено в експлуатацію 47-квартирного житлового   будинку 

по вул. Архангельській, 26. 

Спостерігається зменшення рівня іноземних інвестицій починаючи         

з 2013 року.  

Головними причинами значного падіння є, перш за все, стрімка 

девальвація національної валюти, зростання ризиків інвестування в державу 

внаслідок подій на Сході країни, хаотична і постійна зміна правового поля в 

Україні (особливо податкового законодавств), що призводить до  

непрогнозованості умов ведення господарської діяльності. Зазначені причини 

ускладнюють ведення бізнесу в Україні і відлякують іноземних інвесторів. 

Так, станом на 01.10.2015 обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених 

в економіку м. Кіровограда зменшився на 9,4 % порівняно з початком 2015  

року і становив  25,6 млн дол США (38,1 % загального обсягу інвестицій 

області) та в розрахунку на одну особу населення міста склав 107,6 дол США.  

На  кінець 2015 року обсяг прямих  іноземних інвестицій очікується в 

сумі 25,8 млн дол США.  

Свій капітал вклали інвестори 24 країн світу, серед яких провідні 

партнери: Нідерланди, Велика Британія та Кіпр. Прямі іноземні інвестиції 

отримали  65 підприємств міста. Найбільші обсяги інвестицій вкладені в 

підприємства промисловості, організації, що здійснюють операції з 

нерухомим майном.   

   

У рамках     виконання програмних     завдань щодо підвищення доходів  

громадян поводилася робота щодо легалізації виплати заробітної плати і 

зайнятості населення.    
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 Рівень середньомісячної зарплати штатних працівників по місту 

Кіровограду за результатами 9 місяців 2015 року склав 3137 грн, тобто 

зростання на  11,6 %, або 327 грн   по    відношенню   до аналогічного періоду  

попереднього року. Зарплата кіровоградця вища за показник по 

Кіровоградській області на    24 грн, що складає 0,8 %, але менша за показник 

по Україні на 875 грн, або на 21,8 %. 
Слід зауважити, що темп росту середньомісячної зарплати штатного 

працівника по м. Кіровограду перевищує темп росту мінімальної зарплати на  
7,2 %, але при цьому є меншим за темп росту зарплати по Кіровоградській 
області на 1,6 %, а по Україні - на  5,6 %. 

Очікується, що за результатами року середньомісячна зарплата 
кіровоградця зросте до показника 3291 грн. 

  Станом на 01.01.2016 року заборгованість із заробітної плати по 

підприємствах міста Кіровограда зросла у порівнянні з початком 2015 року  

на 374,9 тис грн, і складає 4456,2 тис грн та становить 13,8 % від обласного 

показника.   

Із загальної суми боргу в місті 3226,9 тис грн, або 74,7 %, заборгували 

своїм працівникам 7 економічно активних підприємств, а це на 0,5 млн грн 

більше ніж на 01.01.2015 та складає  32,3 % від боргу економічно активних 

підприємств області. 

Станом на 01.01.2016 зростання заборгованості із зарплати серед 

економічно активних підприємств у порівнянні з початком 2015 року 

відбулася за рахунок виникнення боргу на: 

 комунальних підприємствах обласного підпорядкування: ОКВП 

„Дніпро-Кіровоград” (520,5 тис грн) та Редакція газети Кіровоградської 

обласної ради "Народне слово" (65,3 тис грн); 

 теплогенеруючому підприємстві ДП „Кіровоградтепло” ТОВ "ЦНТІ 

УНГА” – 1652,6 тис грн; 

Кіровоградській обласній організації УТОГ – 14,4 тис грн.  

19,8 % від загальної суми заборгованості із виплати зарплати в місті 

складають 3 підприємства, щодо яких провадиться справа у банкрутстві,  

тобто менше у порівнянні з показником на 01.01.15 на 81,3 тис грн. Серед 

них: ВАТ «Кіровоградський кар‘єр», ДП ОКБТО ВАТ «Завод Сегмент» та 

ТОВ «Національна компанія холоду».   

У списку підприємств-боржників із виплати заробітної плати на 

01.01.2016 року відсутні бюджетні установи і організації міста та 

підприємства міської комунальної власності.  

 

 Уповільнення темпів зростання економіки та інвестиційної діяльності 

суб'єктів господарювання обумовили ускладнення і на ситуацію, яка склалася  

на ринку праці.   

 Загальна пропозиція робочої сили на зареєстрованому ринку праці за 

даними КМРЦЗ (по м. Кіровограду та Кіровоградському району в сумі)  

станом на 01.01.2016 склала 9,3 тис осіб, що більше на 6,5 % у порівнянні з 

початком 2015 року. На зареєстрованому ринку праці переважає частка 

молоді віком до 35 років – 51 %. 

Станом на 01.01.2016 рівень зареєстрованого безробіття порівняно з 

початком 2015 року зріс на 0,7 % і склав 1,78 % від працездатного населення.  
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Проводилась робота і по залученню безробітних до участі у 

громадських роботах.   

Протягом 2015 року в громадських  роботах взяли участь 1299 осіб. 

Протягом січня-листопада 2015 року у місті Кіровограді 

працевлаштовані на новостворені робочі місця 3460 осіб. Із них:  

2003 особи, або 57,9 % працевлаштовані у юридичних осіб; 

549 осіб, або 15,9 % - у фізичних осіб-підприємців; 

та 908  осіб, або 26,2 % - шляхом реєстрації ФОП. 
 

З метою виконання  програмного завдання  щодо поліпшення  якості 

надання житлово-комунальних послуг вирішувались питання щодо 

забезпечення міста тепло-, водопостачанням, водовідведенням,  проведення 

ремонтних робіт  житлового фонду, виконання  робіт по благоустрою. 

Протягом  2015 року проведено:  

 капітальний ремонт 36 покрівель житлових будинків на суму 

7997,236 тис грн; 

 капітальний ремонт  119 ліфтів на суму 2275,579 тис грн; 

 капітальний ремонт 86 внутрішньо-дворових доріг на суму                   

26461,32 тис грн; 

 поточний ремонт 7 внутрішньо-дворових доріг на суму                        

585,00 тис грн; 

 виконано капітальний ремонт внутрішньо-будинкових та зовнішніх 

електричних мереж  6 житлових будинків на суму 1391,738 тис грн; 

 виконано роботи по капітальному ремонту будинків інвалідів війни 

на суму 700,0 тис грн. 

З метою енергозбереження та проведення реконструкції систем 

теплопостачання за рахунок власних коштів  теплопостачальних підприємств  

проведені роботи по заміні 120,736 км ветхих та аварійних ділянок теплових 

мереж, проведено капітальний ремонт 1,04 км теплових мереж,  ліквідовано 

150 поривів.   

          За  січень – грудень 2015 року виконано робіт по утриманню вулично-

дорожньої мережі міста на суму 11152,515 тис грн, а саме:   

прибирання в зимовий період від снігу та льоду, посипання доріг проти- 

ожеледними матеріалами  на суму 1 078,504 тис грн;  

систематичне прибирання 83 зупинок громадського транспорту по 

вулицях міста, систематичне  підмітання  спеціалізованими  автомобілями  

ПМ "Глобус"  55  вулиць міста -  6540,00  тис грн;   
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 Виконувались роботи по комплексному утриманню зелених насаджень   

на територіях парків, скверів, газонних частинах вулиць міста, знесення 

аварійних, фаутних дерев, формувальне обрізування дерев;  підстригання та 

проріджування зелених  насаджень   та  інше  на суму 9 682,487  тис грн.    

  Виконані роботи по технічному обслуговуванню та утриманню у 

належному  стані 278,811 км мереж зовнішнього освітлення, 7320 світло-

точок на загальну суму 4527,54 тис грн (879,00 тис грн - електроенергія). 

 Проведено капітальний  ремонт мереж зовнішнього освітлення на суму 

3368,647 тис грн (з урахуванням виготовлення проектно-кошторисної 

документації). Загалом відновлено   780    світлоточок та натягнуто 25 км 

мереж зовнішнього освітлення.    
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 За рахунок міського бюджету виконано: 

 роботи по утриманню та ремонту 57 діючих світлофорних об’єктів на 

суму 2346,033 тис грн; 

 нанесено дорожню та пішохідну розмітку площею 19413 кв км на 

загальну суму 526,754 тис грн;   

          За рахунок міського бюджету виконано роботи  з встановлення  нового 

пішохідного  огородження довжиною 320 м  на суму 280,889 тис грн  по            

вул. Волкова (дамба) та  ремонт тротуарів  на суму 5031,714 тис грн.  

          Відповідно до Програми будівництва, реконструкції, ремонту доріг та 

експлуатації дорожньої системи міста на 2015 рік  виконано роботи:   

          з капітального  ремонту  доріг  міста площею 47,602 тис кв м на суму                 

25771,453 тис грн; 

    з поточного ремонту доріг площею 174,224 тис кв м на суму                  

24968,401 тис грн.  

За рахунок коштів державного бюджету проведено  капітальний ремонт 

доріг  площею   58,95 тис  кв  м   на  суму  18072,73 тис грн. 

 

 Проводилася робота  по виконанню завдань  розділу “Розвиток 

внутрішнього споживчого ринку та послуг”. 

 Мережа стаціонарних підприємств торгівлі м. Кіровограда  на 

01.01.2016 налічувала 3039 од., з яких, зокрема: 2 гіпермаркети,                             

26 супермаркетів, 19 торгових центрів, 15 автосалонів, 83 фірмових магазинів 

та кіосків, 207 аптек, 55 АЗС/ГЗС та 229 об’єктів з оптового продажу товарів.   

На території міста діють 127 об’єктів позамагазинної торгівлі 

(пересувні вагони, палатки, лотки), 182 кіоска та павільйона.  

Загальнодоступна мережа закладів ресторанного господарства                         

міста Кіровограда представлена 482 одиниць на 20,8 тис. посадкових місць.   

 Мережа підприємств побутового обслуговування населення   

налічувала  647 од. Найбільш розгалуженою є мережа перукарень (238) од.   

На території міста працюють 15 готелів на 455 номерів (968 ліжко- 

місць), з яких найбільшими є готелі: «Турист», «Лондон»,  «Європа» та                                   

14 велопаркінгів на 53 місця. У 2015 році відкрито готель «Кордон» для 

відпочинку водіїв по  вул. Виставочній, 1-в на 10 номерів (20 ліжко-місць) та 

“Шенген” по вул. Віктора Чміленка, 24-д на 4 номери (8 ліжко-місць) . 

Продовжували діяти 23 ринки на 4813 торгових місць загальною   

площею   142,5 тис кв м.  З   усієї   кількості   ринків:  9   відкритих, 6 критих  

та 8 комбінованих. За асортиментом товарів: 20 ринків змішані, по 1 ринку з 

продажу автозапчастин, автомобілів та овочів (оптовий ринок). 

У мережі супермаркетів «Сільпо», «Фуршет», «Велмарт», «Екомаркет», 

«Копілка» та у мережі магазинів «АТБ» продовжували діяти 28 куточків з 

продажу дитячого харчування та 28 куточків з продажу товарів для 

діабетиків.  

В підтримку місцевих товаровиробників продовжується реалізація 

програми «Купуй Кіровоградське», в якій беруть 40 суб’єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів 37 місцевих 

товаровиробників (з них 12 товаровиробників  м. Кіровограда) зі                          

145 торгових об’єктів з продажу продтоварів. 

До участі в обласних ярмарках з продажу сільськогосподарської 

продукції   та    продукції      місцевих      товаровиробників,   які     відбулися                              
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в березні, серпні, грудні на площі Богдана Хмельницького, залучаються  від                

35  до 50 місцевих суб’єктів господарювання.   

 Кіровоградська   міська   рада   своїм  рішенням від 15 грудня 2015 року                   

№ 28 затвердила Положення про соціальний проект Кіровоградської міської 

ради «Соціальна картка», яким, зокрема, визначено порядок отримання 

«Соціальної картки» та умови придбання за даною карткою товарів зі 

знижкою не менше 10 % від роздрібної ціни товару зі спеціальною позначкою 

на ціннику.  

  Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють 

діяльність із роздрібної торгівлі за січень–вересень 2015 року становив 

3588,3 млн грн, що на 22% менше ніж за відповідний період 2014 року.   Така 

ситуація обумовлена зниженням платоспроможності населення та 

зменшенням попиту на товари тривалого використання, це автомобілі, 

побутову техніку, ювелірні вироби, інші.  

 

За 2015 рік обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які 

здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, за прогнозом,   становитиме в 

сумі 4631,4  млн грн, що на 20 % менше ніж за 2014 рік. 

    

Проводилась  робота по забезпеченню управління  майном установ, 

організацій,  підприємств комунальної власності територіальної громади  

міста.  

  За  2015  рік було укладено 124 договори оренди, у тому числі: 

     - 17 договорів уперше укладено; 

   - 110 договорів пролонговано на наступний період.  

З метою забезпечення контролю за ефективним використанням  

комунального майна, було проведено 236 обстежень об’єктів комунальної 

власності, що надані в оренду.  

 За січень-грудень 2015 року від оренди комунального майна 

(нежитлових приміщень та ЦМК) перераховано коштів до міського бюджету 

в сумі  3420,8 тис грн.  

    Приватизовано 13 об’єктів комунальної власності територіальної 

громади м. Кіровограда групи «А», шляхом викупу. Від приватизації 

комунального майна до міського бюджету перераховано  1800,0 тис грн.  

 

 Реалізація програмних завдань щодо перевезення пасажирів 

автомобільним транспортом здійснюється в двох режимах - у звичайному 

режимі руху та у режимі маршрутного таксі.  

 

Маршрутна мережа складалася з 44 автобусних маршрутів, з них:               

32 маршрути працювали у режимі маршрутного таксі, 4 маршрути - у 

звичайному режимі руху. 

Послуги пасажирського автомобільного транспорту надавалися                  

11 пасажирських перевізників (юридичні та фізичні особи) різних форм 

власності, крім комунальної. 

Надання послуг міським електротранспортом здійснюється                            

3 тролейбусними маршрутами ( № 1, 4, 10). 

Загальний обсяг пасажироперевезень за 2015 рік електротранспортом 

складає 8,9 млн. пас., у т.ч. пільговиків – 7,1 млн. пас. 
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За рахунок міського бюджету було організовано перевезення пасажирів 

пільгових категорій, визначених чинним законодавством України, до садово-

огородніх товариств за 28 маршрутами.  
 

У галузі  культури забезпечено проведення культурно-мистецьких 

заходів та акцій загальнодержавного, всеукраїнського  та міського  значення,      

серед яких - заходи для жителів міста до загальнодержавних свят.   

Надання послуг населенню у сфері культури та мистецтва здійснюється 

мережею 11 закладів культури.                               

У початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах                        

м. Кіровограда (Кіровоградська музична школа № 1 ім. Г. Г. Нейгауза, 

Кіровоградська музична школа № 2 ім. Ю. С. Мейтуса, Кіровоградська 

музична школа №3, Кіровоградська музична школа № 4, Кіровоградська 

дитяча школа мистецтв, Кіровоградська дитяча художня школа                         

ім. О. О. Осмьоркіна), станом на 01.01.2016 навчається 2049 учнів.  

Враховуючи всі пільгові категорії дітей, на 100% звільнені від оплати за 

навчання – 339 учнів, на 50% - 227 учнів. 

 Кіровоградська міська централізована бібліотечна система налічує                

20 бібліотек-філій. За 2015 рік: 

 проведено 1267 масових заходів, в межах бібліотек-філій, та 137 за їх 

межами. В даних заходах прийняли участь  близько 20 000 осіб.   

 Фонди бібліотек поповнено на 6073 примірниками. 

 Всі бібліотеки - філії підключені до мережі Інтернет. Безкоштовний 

доступ до мережі надається пільговим категоріям користувачів.   

 Музейні послуги населенню міста надають 3 музеї – юридичні особи 

(Кіровоградський художньо-меморіальний музей ім. О. О. Осмьоркіна,  

Кіровоградський музей музичної культури ім. К. Шимановського, 

Кіровоградський літературно-меморіальний музей  ім. І. К. Карпенка-

Карого). 

 Продовжено співпрацю закладів культури з представниками  7 творчих 

спілок та громадських організацій  міста і області.    

В рамках заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів 

культури протягом 2015 року: 

виконано капітальні ремонти у 9 закладах на загальну суму                   

1119,0 тис грн; 

виконано поточні ремонти у 8 закладах на загальну суму 1222,6 тис грн;  

виконані заходи з енергозбереження на суму  218,2 тис грн.   
 

Вживалися заходи щодо  реалізації   сімейної та  молодіжної політики. 

Забезпечується робота 17 дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання, в 

яких навчається  2010 дітей.   

 З метою розвитку   сімейних   форм     виховання у місті створюються 

прийомні сім’ї. На даний час в місті існує 32 прийомні сім”ї, в яких 

виховується 44 дитини та  діє 5 дитячих будинки сімейного типу, в яких 

виховується 31 дитина.  

У місті нараховується 390 дітей-сиріт та дітей, позбавленої 

батьківського піклування, з них: 276 дітей перебувають під 

опікою/піклуванням громадян, 100 - на місцевому обліку з усиновлення.                       
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Продовжується робота щодо видачі тимчасових довідок багатодітним 

сім’ям міста Кіровограда на підставі яких, батьки мають можливість 

оформлювати пільги за користування житлово-комунальними послугами, 

передбачені законодавством України. За рік видано  140 тимчасових довідок 

батькам багатодітних сімей та 100 тимчасових довідок та 48 посвідчень дітям  

з багатодітних сімей. До початку навчального року 38 дітям-першокласникам 

з багатодітних сімей вручені портфелі з канцелярським приладдям.   

Здійснюється соціальний супровід багатодітних ромських сімей. За 

рахунок коштів міського бюджету 20 дітям з ромських сімей  надані новорічні 

солодкі подарунки.  

 Станом на 01.01.2016  в дитячих закладах відпочинку оздоровлено             

262 дитини пільгових категорій.      

Всього на проведення оздоровлення дітей у стаціонарних таборах 

відділу сім'ї та молоді Кіровоградської міської ради станом на 01.01.2016  

фактично профінансовано з міського бюджету на суму 178,0 тис грн.  

На кінець 2015 року  в обох корпусах дитячого будинку “Наш дім” 

виховується 15 дітей віком від 10 до 17 років.  

 Концепція альтернативної форми виховання дітей “Наш дім”, що 

офіційно впроваджена в м. Кіровограді, передбачає створення сімейно 

орієнтованого середовища для дітей, яке сприяє формуванню у дітей 

необхідних навичок для подальшого самостійного життя.   

Діти навчаються у загальноосвітніх школах та відвідують дошкільні 

навчальні заклади. Мешкають у спальних кімнатах по 1-3 особи (відповідно 

до віку і статі дитини). В закладі збережено родинні групи, а саме одночасно 

перебувають діти – члени однієї сім’ї  (брати і сестри).  

 На утримання двох будинків за період з січня по грудень 2015 року    

фактично профінансовано 1481,96 тис грн, у т.ч. освітня субвенція –               

1250,0 тис грн, загальний фонд міського бюджету –  231,96 тис грн). 

 

У рамках реалізації програмних завдань  щодо поліпшення  якості  

надання  освітніх послуг збережено: 

39 дошкільних навчальних закладів різних типів та форм власності та 

10 навчально-виховних об’єднань, якими охоплено 10435 дітей; 

44 загальноосвітніх закладів, що дає можливість здобувати освіту    

23312 учням у 904 класах;  

20 дитячо-юнацьких центрів при загальноосвітніх навчальних закладах 

та 5 позашкільних навчальних закладів, які впроваджують основні завдання  

позашкільної освіти. В цих закладах розвиваються такі напрямки 

позашкільного виховання: науково-технічний, еколого-натуралістичний, 

туристсько-краєзнавчий,   фізкультурно-спортивний,    художньо-естетичний,  

декоративно-прикладний, соціально-реабілітаційний, гуманітарний та 

оздоровчий.  

У 2015/2016 навчальному році в 24 загальноосвітніх навчальних 

закладах профільним навчанням охоплено 1757 учнів. Найвищий показник 

має філологічний профіль навчання (іноземна та українська філологія).  

В загальноосвітніх навчальних закладах м. Кіровограда представлено                

12 напрямків профільного навчання: філологічний (українська філологія), 

іноземна філологія, історичний, математичний, фізико-математичний, 

біолого-хімічний,   економічний,    інформаційно-технологічний,    правовий,  
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технологічний, військово - спортивний, спортивний.  

За 2015 рік було придбано: 

технологічного обладнання на суму 50110 грн;   

комп’ютерної техніки - 109595,3 грн; 

масо-габаритні макети АК – 47 С - 32520 грн; 

мультимедійний тир - 88860 грн; 

ноутбук   - 8652 грн.  

Встановлено: 

камери відео - спостереження на суму 103998.86 грн; 

теплолічильники - 115902,00 грн. 

Облаштовано шкільний двір НВО № 3 павільйонами на суму                 

120000,0 грн. 

 

Вжито ряд заходів  щодо виконання завдань Програми у частині  

розвитку фізичної культури і спорту.  

 У місті Кіровограді в звітному періоді збережена інфраструктура 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивних клубів та забезпечено 

функціонування спортивних споруд. Діють 12 дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл, дві спеціалізовані дитячо-юнацькі школи олімпійського резерву, школа 

вищої спортивної майстерності та дитячо-юнацька футбольна школа – 

академія ФК «Зірка», в яких займаються фізичною культурою і спортом     

4135 дітей, що становить більше 19 % від загальної кількості дітей шкільного 

віку міста.  

  Для потреб дитячо-юнацьких спортивних шкіл придбано спортивну 

пневматичну гвинтівку, два спортивних велосипеди, манекени для боротьби, 

комп’ютер, принтер та інше на загальну суму 192,0 тис грн. 

З метою збереження та належного утримання фізкультурно-оздоровчих 

і спортивних споруд, відповідно до Програми розвитку фізичної культури і 

спорту в м. Кіровограді на 2015 рік, за кошти міського бюджету виконуються 

капітальні ремонти покрівлі та системи освітлення комунального закладу 

«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2 Кіровоградської міської 

ради», системи опалення комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 3 Кіровоградської міської ради» та стрілецького тиру. 

 Станом на 01 січня 2016 року на дані цілі з міського бюджету 

профінансовано 666,7 тис грн.  

З учнями спортивних шкіл працюють 214 тренерів-викладачів, із яких                     

147 тренерів є штатними працівниками, 50 тренерів мають вищу тренерську  

категорію, 18 осіб є Заслуженими тренерами України, 11 осіб – заслужені 

працівники фізичної культури і спорту України. З початку року забезпечено 

проходження   навчання   на курсах   удосконалення кваліфікації 14 тренерів- 

викладачів дитячо-юнацьких   спортивних   шкіл,    підпорядкованих   відділу  

фізичної культури та спорту. Вищезазначені дані вказують на те, що при 

достатньому фінансуванні тренери дитячо-юнацьких спортивних шкіл в змозі 

вирішувати завдання по підготовці спортсменів високого класу.  

З початку року дитячо-юнацькими спортивними школами міста 

підготовлено спортсменів:  

1 майстра спорту України міжнародного класу; 

16 майстрів спорту України; 

101 кандидат у майстри спорту України; 
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88 спортсменів І розряду; 

1230 спортсменів ІІ, ІІІ та юнацьких розрядів.  

152 учні дитячо-юнацьких спортивних шкіл м. Кіровограда є членами 

збірних команд України або кандидатами до збірних з різних видів спорту. 

Юні спортсмени м. Кіровограда брали участь у 212 змаганнях різного  

рівня. Вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл, підпорядкованих 

відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради, 530 разів 

ставали переможцями та призерами всеукраїнських і міжнародних змагань. 

 З метою залучення до масового спорту широких верств населення 

спільно з міським центром фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх»  та 

обласним відділенням Національного олімпійського комітету України  у 

звітному періоді проведено 75 фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових 

заходів, у яких взяли участь 9216 осіб. 

 Загалом протягом 2015 року в м. Кіровограді відбулося 250 спортивних 

змагань, фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходів, у яких взяли 

участь 23450 мешканців та гостей міста.    

 У м. Кіровограді функціонують 326 спортивних майданчиків, із них             

за місцем проживання та в місцях масового відпочинку громадян –                      

144 майданчики. З метою створення належних умов для занять фізичною 

культурою та спортом протягом 2015 року в місті Кіровограді збудовано            

5 та реконструйовано 7 спортивні майданчики. На дані цілі використано  

1000,3 тис грн бюджетних та позабюджетних коштів.  

  

Виконано комплекс заходів, спрямованих на  виконання програмних 

завдань щодо поліпшення надання послуг у сфері охорони здоров'я.  

 Аналізуючи стан здоров'я населення міста, слід відмітити, що показник 

смертності за  2015 рік становить 1139,6 на 100 тисяч населення проти    

1203,8 за 2014 рік. Показник дитячої смертності  серед дітей до року склав 

5,06 на 1000 народжених проти 6,88  за 2014 рік. 

 За причинами  смерті  дорослого населення на першому місці 

знаходяться хвороби системи кровообігу (65,1 %), на другому - ново-

утворення (19,8 %), на третьому — хвороби органів травлення (4,4 %). 

Показник поширеності захворювань серед дорослого населення міста 

за 2015 рік зріс в порівнянні з  2014 роком на 4,6 % і становить 18628,8 на      

10 тисяч відповідного населення (у 2014 році – 17816,5). Рівень 

захворюваності серед дорослого населення зменшився на 1,7% і становить 

3 331,4 на 10 тис. населення  проти 4406,1 за 2014 рік.  

Серед підлітків поширеність захворювань по місту зменшилася на 

13,5% і становить 19856,4 проти 22538,8 за 2014 рік. Серед дитячого 

населення від 0-14 років рівень поширеності хвороб зріс на 1,9 % із 2042,5 у 

2014 році  до 2003,9  у 2015 році на 1 тис. дитячого населення, а рівень 

захворюваності на 2,8% і становить 1768,9 проти 1818,7 у 2014 році.  

Показник захворюваності злоякісними новоутвореннями становить 

453,1 на 100 тисяч населення проти 569,8 за 2014 рік. Питома вага виявлених 

онкохворих при профілактичних оглядах за 2015 рік збільшилася до 24,1% 

проти 22,5% за  2014 рік.  

За звітний період як і у минулому році оглянуто лікарями 98,2% всього 

населення міста, з яких  100% - інвалідів війни, учасників бойових дій,    

учасників війни, 99,7% осіб, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Усі  
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амбулаторно-поліклінічні заклади міста проводили профогляди підлеглих 

контингентів населення: 

дорослих оглянуто 100% від запланованих та виявлено у 14,4% 

захворювання; 

підлітків  -  100%, виявлено у 14,8% захворювання; 

дітей до 14 років  100%, виявлено у 12,9% захворювання.  

Населенню міста   проведено 12 600 флюорографічних досліджень, що 

на 1,1% більше за 2014 рік. 

Денні стаціонари поліклініки працювали у п’яти ЛПЗ міста, 

функціонувало 427 ліжок, на яких було проліковано   11 149  хворих, що на 

6,9% менше ніж  у 2014 році. У ЛПЗ працювали три стаціонари вдома, в яких 

проліковано 17 784 хворих, що на 0,9% менше ніж за  2014 рік.  

Протягом 2015 року в ЛПЗ міста  працювало  1 145 стаціонарних ліжок, 

на них проліковано 39664 хворих, що на 3,1% більше ніж за  2014 рік. 

Середня тривалість перебування на ліжку становить 9,9 днів.   

 За 2015 рік: 

 проведено поточні  та капітальні ремонти приміщень та комунікацій по 

лікувально-профілактичних закладах комунальної власності міста на 

загальну  суму 4342,89 тис грн; 

 придбано сучасне лікувально-діагностичне,  та інше обладнання на 

суму  6145,80 тис грн; 

 придбано комп’ютерну техніку на суму 99,09 тис грн; 

 придбано санітарний автомобіль  на суму 375,0 тис грн; 

 Проводилися протипожежні та енергозберігаючі заходи на суму                

455,91  тис. грн. 

   

Проведено роботу із виконання програмних завдань щодо посилення 

соціального захисту громадян.  

У січні-грудні 2015 року проведено 11 засідань комісії по наданню 

допомоги малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда. На засіданнях 

розглянуто 667 заяв громадян, 62 депутатських звернення та                                    

549 депутатських запитів, погоджено надати допомогу 1241 громадянам, 

відмовлено в наданні допомоги 37 громадянам.  

Прийнято Кіровоградською міською радою 12 рішень щодо надання 

матеріальної допомоги 546 громадянам на загальну суму 2971,4 тис грн та          

10 рішень виконавчого комітету Кіровоградською міською радою щодо 

надання   матеріальної  допомоги  664 особам на загальну суму 289,4 тис грн.  

 Станом на 01 січня 2016 року профінансовано видатки з міського 

бюджету на надання матеріальної допомоги на загальну суму 3260,8 тис грн. 

 На виплату пансіонів 17 почесним громадянам міста у 2015 році 

використано 185,5 тис грн. 

 На відшкодування витрат для проведення поховання та поминальних 

обідів загиблих учасників антитерористичної операції у 2015 року 

використано коштів у сумі 64,73 тис грн. 

 Відповідно до рішень виконавчого комітету Кіровоградської міської 

ради 8 громадянам міста, яким виповнилося 100 і більше років, до 

Міжнародного дня людей похилого віку на суму 16,0 тис грн, придбано 

подарунків на загальну суму 14,8 тис грн. 

 Звільнено на 50 % від оплати за користування житлово-комунальними  
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послугами 312 інвалідів І та ІІ групи по зору та 5 сімей військовослужбовців, 

які загинули при виконанні службових обов'язків в  Республіці Афганістан. 

На дані цілі  відшкодовано підприємствам – надавачам житлово-комунальних 

послуг міста Кіровограда  кошти у сумі 293,1 тис грн.  

 З   метою   виконання   законів   України   “Про  статус  ветеранів війни,  

гарантії їх соціального захисту”, “Про об'єднання громадян”, “Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні” надано фінансову підтримку                        

10 громадським організаціям інвалідів та ветеранів в сумі 287,0 тис грн. 

 З нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав вручено матеріальну допомогу 47 учасникам бойових дій на території 

інших держав (по 300 грн кожному) на загальну суму 14,1 тис грн та 6 сім’ям 

загиблих в Республіці Афганістан (по 1000 грн кожній) на загальну                              

суму 6,0 тис грн.  

 До Дня Чорнобильської трагедії вручено матеріальну допомогу                       

181 вдові померлих ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС по 

300,00 грн кожній на загальну  суму 54,3 тис грн та 19 ліквідаторам наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС І категорії 1 групи інвалідності по 500,00 грн 

кожному на загальну суму 9,5 тис грн.  

 Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської 

ради від 07 квітня 2015 року № 189 “Про надання грошової допомоги до                     

70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі” надано грошову допомогу                   

373 учасникам бойових дій, інвалідам війни, жертвам нацистських 

переслідувань на загальну суму 186,5 тис грн.  

 З нагоди Дня пам'яті жертв політичних репресій вручено грошову 

допомогу 5 членам Кіровоградського міського товариства політв'язнів та 

репресованих (по 300 грн кожному) на загальну суму 1500 грн.  

   

 Проводилася робота щодо підтримки військовослужбовців і 

населення, яке постраждало від окупації під час проведення 

антитерористичної операції. 

 З січня по грудень 2015 року надана матеріальна допомога 15 сім'ям 

загиблих військовослужбовців та 102 постраждалим учасникам 

антитерористичної операції на загальну суму 657,5 тис. грн. 

 Проведено виплату одноразової матеріальної допомоги: 

 15 сім'ям загиблих військовослужбовців на суму 375,00 тис. грн;  

 102 постраждалим учасникам антитерористичної операції на суму          

282,5 тис. грн. 

Згідно з рішеннями Кіровоградської міської ради: 

 виділено кошти у сумі 64,730 тис. грн на відшкодування додаткових  

витрат для проведення поховання та поминальних обідів 13 загиблих 

учасників антитерористичної операції; 

 надана щомісячна адресна матеріальна допомога 37 членам сімей 

загиблих та 1857 учасникам АТО, які є мешканцями  м. Кіровограда, на 

загальну суму 4880,407 тис грн;   

 з нагоди Міжнародного дня захисту дітей надана грошова допомога 

сім'ям загиблих учасників антитерористичної операції, які мають дітей віком 

до 18 років, у розмірі 1,0 тис грн кожному на загальну суму 19, 0  тис грн та 

придбані на загальну суму 5,2 тис грн і вручені іграшки для дітей 

вищезазначеної категорії;  
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 надана матеріальна допомога 18 сім'ям загиблих учасників 

антитерористичної операції, які мають дітей віком до 18 років, у розмірі            

1.0 тис грн  кожному на загальну  суму 23,0 тис. грн та  придбані подарунки 

на загальну суму 5,175 тис грн та вручені до новорічних свят; 

  придбані  подарунки  на  загальну   суму  108,65 тис грн до новорічних  

свят для вручення дітям учасників антитерористичної операції. 

 У 2015 році за кошти державного бюджету придбано житло для 4 сімей 

загиблих у зоні АТО військовослужбовців, які потребували житло та 

перебували на обліку для поліпшення житлових умов. 

 Кіровоградською міською радою прийняті рішення про надання                             

836 дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок учасникам антитерористичної операції. У власність 

передано 241  земельну  ділянку  для  будівництва та обслуговування 

житлових будинків,господарських  будівель та споруд (присадибні ділянки). 

 У 2015 році  7 дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної 

операції або загинули під час її проведення, забезпечено безкоштовним 

оздоровленням (відпочинком) на загальну суму 25.725 тис грн.  

 Вихованці дошкільних навчальних закладів м. Кіровограда з числа 

дітей учасників антитерористичної операції забезпечуються безкоштовним 

триразовим харчуванням. Учні 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних 

закладів отримують безкоштовні сніданки та обіди, учні 5-11-х класів 

забезпечені одноразовим гарячим харчуванням. 

 У 2015 році звільнені від оплати за харчування у дошкільних закладах                   

410 дітей, у загальноосвітніх навчальних закладах - 547 учнів. Використано 

коштів з міського бюджету на зазначені цілі у сумі 617,871 тис грн. 

 Надано 50 % пільгу по оплаті за навчання в школах естетичного 

виховання  35 дітям учасників антитерористичної операції (Кіровоградська 

музична школа № 2 ім. Ю. С. Мейтуса - 3 дитини, Кіровоградська музична 

школа № 3 - 4 дитини, Кіровоградська музична школа № 4 - 5 дітей, 

Кіровоградська дитяча школа мистецтв - 20 дітей, Кіровоградська дитяча 

художня школа - 3 дитини). 

 Користувачам бібліотек-філій Кіровоградської міської централізованої 

бібліотечної системи з числа учасників антитерористичної операції та членів 

їх сімей надаються 100 % пільги. 

 За медичною допомогою до закладів первинного рівня звернулось                            

1049 учасників АТО, з них: амбулаторно проліковано 864  учасники  АТО  на 

загальну   суму    36,92 тис грн;   діагностичних   та лабораторних обстежень 

виконано на суму 43,40 тис грн. Стоматологічною службою міста проведено 

лікування 166 та протезування 13 учасникам АТО на загальну суму                    

11,14 тис грн. Надана акушерська допомога дружинам учасників АТО на 

загальну суму 11,02 тис. грн.  

 У 2015 році на облаштування Алеї Слави для Почесних поховань 

померлих і загиблих військовослужбовців на території Рівненського 

кладовища використано 697,00 тис грн. Відповідно до рішень виконавчого 

комітету Кіровоградської міської ради 37 сім'ям загиблих учасників АТО 

надано грошову допомогу для встановлення пам'ятників та впорядкування 

могил на загальну суму 414,40 тис грн, з них 28 сім'ям загиблих 

військовослужбовців, які поховані на Рівненському кладовищі. 

  Протягом  2015 року відбулося  відкриття  15  пам'ятних  дошок   на  
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будівлях загальноосвітніх навчальних закладах м. Кіровограда та  будинках 

де мешкали та працювали  загиблі в зоні АТО військовослужбовці. 

 Відповідно до рішень міської ради у місті Кіровограді перейменовано 

наступні вулиці: Ленінградську — Павла Сніцара; П'ятирічки 3-ї - Юрія 

Власенка; Фрунзе — Капітана І рангу Олефіренка Ю. Б.; Новоросійську - 

Підполковника Майстерюка Р. А. 

 До Дня незалежності України було надруковано 500 екземплярів 

буклетів “За Україну, за її волю, за народ. Герої не вмирають” на загальну 

суму 31,53 тис. грн. Буклети вручено сім'ям загиблих військовослужбовців, 

загальноосвітнім закладам, дитячо-юнацьким спортивним школам та школам 

естетичного виховання міста Кіровограда. 

 

 

 

Начальник управління економіки                                                    О. Осауленко  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІНФОРМАЦІЯ 

про основні показники Програми економічного і соціального розвитку  

 міста Кіровограда на 2015 рік  та основних напрямів розвитку                                    

на 2016 і 2017 роки за січень-грудень 2015 року 
 

№ 

з/п 

 

Показники 

 

Один. 

вимір. 

Значення показника 

Затвердж. 

Програмою 

Січень-

грудень 

2014 року 

Січень-

грудень 

2015 року 

1. Обсяг реалізованої промислової 

продукції у відпускних цінах 

підприємств 

 
млн грн 

12653 17356,1 11350,1 

2. Обсяг реалізованої промислової 

продукції на  одну особу 

 

грн 52306,7 47503,6 47018 

3. Обсяг капітальних інвестицій млн грн 1524,3 1065,6 953,5* 

4. Обсяг капітальних інвестицій на 

одну особу 
грн 6361,8 4443,7 3811,6* 

5. Обсяг прямих іноземних   

інвестицій (у фактичних цінах) 

млн. 
дол США 31,4 29,5 25,8* 

% 100,6 78,3 91,5* 

6. Обсяг прямих іноземних 

інвестицій на одну особу 
дол США 131,5 122,9 108,6* 

7. Обсяг роздрібного товаро-

обороту підприємств-юридичних 

осіб, включаючи ресторанне 

господарство 

 

 

 

% 
102 99 80* 

8. Середньомісячна заробітна плата грн. 
2845 2852 3291 

9. Темп зростання (зниження) 

середньомісячної заробітної 

плати 

 

% 
103,1 106,5 115,4 

10. Обсяг експорту млн. 

дол. 

США 
691,8 684 207,2* 

 

% 100,5 94,4 39,5* 

11. Працевлаштовано громадян на 

нові робочі місця 

 

осіб  2600 3015 3200 

 

* очікується 

   
 

Начальник управління економіки                                                    О. Осауленко  
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