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ЗВІТ
про стан виконання Програми економічного і соціального розвитку
міста Кіровограда на 2015 рік та основних напрямів розвитку
на 2016 і 2017 роки, за 2016 рік
У рамках виконання основних завдань і заходів розділу сталий розвиток
промисловості Програми економічного і соціального розвитку міста
Кіровограда на 2015 рік та основних напрямів розвитку на 2016 і 2017 роки
(далі-Програма) здійснювався щомісячний моніторинг та аналіз роботи
промислових підприємств облікового кола міста.
Станом на 30 грудня 2016 року серед 129 підприємств облікового кола,
які охоплюють 20 галузей, стабільно працюють 113; підприємств, які
тимчасово призупинили виробничу діяльність – 6, з 10 підприємствами
відсутній зв’язок.
У 2016 році промисловими підприємствами міста виготовлено
продукції, виконано робіт та надано послуг на суму 2939,4 млн грн, або на
15,5 % більше, ніж у 2015 році.
У добувній промисловості у 2016 році індекс промислового
виробництва становив 120,6 %.
Стабільно
працювали
ДП
«Кіровоградський
облавтодор»
ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» та
ВАТ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів № 1».
У переробній промисловості індекс промислового виробництва
у січні-грудні 2016 року становив 115,6 %.
Найбільший індекс промислового виробництва 180,4 % спостерігався у
галузі виробництва машин і устаткування.
Стабільно працювали ПАТ «Гідросила» (виробили помп для палива
на 71,4 % більше, ніж у минулому році), ЗАТ «Гідросила ЛЄДА» (виробили
частин для обладнання силового на 45,2 % більше, ніж у минулому році),
ПАТ «Ельворті» (вироблено сівалок точного висівання на 89,5 % більше, ніж
у 2015 році), підприємство Кіровоградської ВК № 6 (виробили частин до
машин для сільського господарства на 63,7 % більше, ніж у минулому році).
В той же час, Кіровоградське УВП УТОС зменшило виробництво
частин для обладнання в майже 2 рази (54,9%). А виробництво фільтрів
масляних на цьому підприємстві збільшено на 38,3 %, фільтрів
всмоктувальних в 13,7 раз (1374,5%).
У галузях текстильного виробництва та виробництва одягу індекс
промислового виробництва становив 133,6 %, завдяки стабільній роботі
ПАТ «Зорянка» та ТДВ «Швейна фабрика Україна».
У галузі виробництва паперу та паперових виробів стабільно
працювало ТОВ «Кіровоградвторма». Індекс промислового виробництва
становив 136,1 %.
У галузі виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції
індекс промислового виробництва склав 103,2 %. Протягом року стабільно
працювало ВАТ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів № 1».
У галузі виробництва інших транспортних засобів, а саме
виробництво інвалідних колясок
підприємством ТОВ «Друкмаш-Центр»,
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індекс промислового виробництва становив 105,6 %.
У галузі ремонту, монтажу машин і устаткування індекс склав
106,1 %. Стабільно працювали ТОВ «Дизгідросервіс» та ПП «ДВФ».
Спад обсягів промислового виробництва допущено у галузі
виробництва харчових продуктів індекс промислового виробництва 98,8 %.
Збільшення обсягів виробництва спостерігалось у переробці та
консервуванні риби (107,9%) та у виробництві інших харчових продуктів
(109,9%).
По інших підгалузях допущено спад, що спричинено зменшенням
попиту на продукцію та зменшенням покупної спроможності населення.
У галузі оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини
індекс промислового виробництва становив 92,3 %.
Стабільно працювали ТОВ ВКФ «Кіровоградтара» та ВК № 6.
ПАТ «Імперія-С» допустило спад у зв’язку зі зменшенням обсягів
виробництва паливних гранул (виробляли для Польщі, яка значно занизила
ціну на продукцію, зараз постачають продукцію тільки українським
замовникам).
У галузі поліграфічної діяльності у зв’язку з недостатністю замовлень
індекс промислового виробництва становив 60,4 %.
У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції
індекс
промислового виробництва становив 98,9 % у зв’язку з недостатністю
замовлень на деякі види продукції.
У виробництві готових металевих виробів, крім машин і
устаткування індекс промислового виробництва становив 92,1 %.
Стабільно працювали:
ТОВ «Кіровоградський інструментальний завод «Лезо» – виробило
інструментів на 12,9 % більше ніж у попередньому році;
ТДВ «Кіровоградський завод дозуючих автоматів» – надало послуг з
механічного оброблення металевих виробів на 50,0 % більше ніж у
попередньому році;
Кіровоградське УВП УТОС надали послуг зі штампування металу
майже в 7,5 разів більше, ніж у минулому році;
Спад допустило підприємство Кіровоградської ВК № 6 на 44,4 % у
виробництві виробів з дроту.
Індекс промислового виробництва у виробництві меблів становив
27,4 % у зв’язку із значним зменшенням попиту на продукцію.
По галузі виробництва іншої продукції (вироби ортопедичні) індекс
промислового виробництва становив 24,5 %. Кіровоградська протезноортопедична дільниця тільки у березні уклала договір на 2016 рік з
Міністерством соціальної політики України. ТОВ «Друкмаш-Центр» у
минулому році взагалі не виробляло даний вид продукції.
У галузі постачання електроенергії, газу, пару та кондиційованого
повітря у 2016 році виробили електроенергії загального користування на
3,5 % більше ніж у 2015 році, завдяки збільшенню виробництва
електроенергії на ПАТ «Кіровоградолія».
КП
„Теплоенергетик”
постачало
електроенергію
загального
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користування, вироблену ТЕЦ на 4,7 % менше ніж у 2015 році.
За статистичними даними у 2016 році підприємствами міста
Кропивницького реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму
10522,5 млн грн, що становило 46,1% загального обсягу реалізованої
продукції по області. На переробну промисловість міста припадало 60,3%
реалізованої продукції. В обсязі реалізації харчових продуктів та напоїв
найбільша питома вага припадала на виробництво олії та тваринних жирів
(45,1%); машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування –
виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства
(43,4%). На кожного мешканця міста в середньому припадало 43,8 тис. грн
реалізованої промислової продукції, що в 1,9 раза більше ніж в середньому
по області.
У рамках виконання програмних завдань щодо створення сприятливих
умов для інвестиційної діяльності, збільшення обсягів інвестицій в
економіку міста проводилася відповідна робота.
За 2016 рік підприємствами та організаціями м. Кропивницького
освоєно 1927,7 млн грн капітальних інвестицій, що становить
31,3% загальнообласного обсягу.
На кожного мешканця міста в середньому припало 8,1 тис. грн
капітальних інвестицій, що на 28,5% більше ніж у середньому по області.
Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій були власні
кошти підприємств та організацій.
За рахунок цих коштів реалізовано проекти:
“Будівництво чавуно-ливарний цеху”, ПрАТ “Металит”;
“Відновлення роботоспроможності, зменшення строків і вартості
ремонту формоутворюючих поверхонь пресформ, кокілів і штампів за
допомогою апарата мікроконтактної наплавки”, ТОВ “Кіровоградський
інструментальний завод” “Лезо”;
“Будівництво котельні з установкою 3-х котлів на твердому паливі
ТОВ “Хімрезерв-2010” по вул. Мурманська, 9, м. Кропивницький (перша
черга) ”;
“Реконструкція виробничої бази під склад ПММ”, просп. Промисловий,
ТОВ “КАТКОВ К”;
“Будівництво об'єкта роздрібної торгівлі та надання послуг населенню”,
вул. В'ячеслава Чорновола, 50-а, ТОВ “Імпорт”;
“Розширення потужностей з виробництва сільськогосподарської
техніки”, ПАТ “Ельворті”;
“Модернізація
технологічного
процесу
обробки
шестерень”,
ПАТ “Гідросила”;
“Нарощування потужностей гр. 1, 2 та 2,5 серії “К” до 5 тис. шт. на
рік”, ПАТ “Гідросила”.
“Реконструкція,
поліпшення
виробничих
потужностей”,
ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА”;
“Будівництво 276 квартирного житлового будинку по вул. Юрія
Олефіренка (Фрунзе)”, ЖК “Набережний квартал” та інші.

4

За рахунок коштів державного бюджету у місті Кропивницькому
виконано роботи на загальну суму майже 56,0 млн грн по об’єктах:
“Головний корпус №1 Кіровоградської обласної дитячої лікарні по
вул. Преображенській,79/35, м. Кіровоград, - реконструкція”;
“Кіровоградський обласний госпіталь для інвалідів Вітчизняної війни
по вул. Короленка, 58, м. Кіровоград - капітальний ремонт”;
“Головний корпус станції переливання крові по вул. Преображенській,
88, м.Кіровоград - реконструкція”;
“Капітальний ремонт будівлі Кіровоградського обласного ЦДЮТ по
вул.Шульгіних, 36, у м. Кропивницькому” та інших.
За рахунок коштів міського бюджету здійснювались роботи по
об’єктах:
“Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул.
Генерала Жадова, 102 мкр, поз.28”;
“Капітальний ремонт приміщення терапевтичного відділення №2
КЗ “Центральна міська лікарня м. Кіровограда” стаціонар № 1 під відділення
паліативного лікування, вул. Фортеця, 21”;
“Капітальний ремонт вбудовано-прибудованої будівлі дитячої
амбулаторії загальної практики-сімейної медицини № 4 КЗ “Центр первинної
медико-санітарної допомоги № 2 м. Кіровограда за адресою: вул. Генерала
Жадова, 21, корп. 2”;
“Капітальний ремонт приміщення для створення відділення судинної
патології комунального закладу "Кіровоградська міська лікарня швидкої
медичної допомоги”, вул. Короленка, 56, м. Кропивницький”;
“Капітальний ремонт дорожнього покриття та благоустрою території
пологового будинку № 1, вул. Олени Журливої, 1”;
“Капітальний ремонт фасаду будівлі старого корпусу пологового
будинку № 1”;
“Капітальний ремонт рентгенкабінету стаціонару № 1 КЗ “Центральна
міська лікарня м. Кіровограда", Фортеця, 21”;
“Капітальний ремонт музичної школи №1 ІІ корпус, вул. Архітектора
Паученка, 40-а”;
“Нове будівництво теплових мереж від котельні ЗОШ № 13 до будівлі
“НВО ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13”, II корпус по вул. Беляєва, 72 та
ЗОШ І ступеня “Мрія” по вул. Беляєва, 23”;
“Реконструкція перегороджувальної споруди на р. Інгул по
вул. Михайлівській”;
“Нове будівництво зовнішнього водопроводу по пров. Лелеківському
1-му в м. Кропивницькому” та інших.
Крім того, проведено капітальний ремонт у 57 закладах освіти, в тому
числі відремонтовано спортивні зали, покрівлі, системи опалення, замінено
вікна на енергозберігаючі тощо.
Реалізовано проект «Світле місто» (відновлено мережі зовнішнього
освітлення на 49 об’єктах). Вперше освітлено околиці районів Завадівки,
Лелеківки, ст. Балашівки, Ново-Олексіївки.
У 2016 році у м. Кропивницькому прийнято в експлуатацію
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27,6 тис кв. м загальної площі житла, що на 49,1% менше ніж у 2015 році.
За обсягом житлового будівництва м. Кропивницький посів перше
місце серед міст та районів, де збудовано 51,4% загального обсягу житла по
області. Індивідуальними забудовниками збудовано 79,1% житла по місту.
Завершено будівництво й прийнято в експлуатацію ряд виробничих
об’єктів і потужностей, серед яких лінії електропередачі, місцеві
трубопроводи для транспортування газу, водопровідні та теплові мережі,
ремонтні майстерні, склади, магазини, церква, гаражі, котельні та інші.
За рік підприємствами м. Кропивницького виконано будівельних робіт
на суму 488,3 млн грн або 67,5% обсягу робіт по області. Підприємства міста
займалися будівництвом, реконструкцією та ремонтом житлових будівель,
промислових та торговельних підприємств, транспортних споруд, ліній
електропередач та зв’язку.
За характером будівництва обсяги робіт розподілились наступним чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння
- 72,9% загального обсягу, решта – з капітального та поточного ремонту (18%
та 9,1% відповідно).
Протягом 2016 року в економіку м. Кропивницького іноземними
інвесторами унесено 7,5 млн дол. США прямих інвестицій (акціонерного
капіталу).
Станом на 31 грудня 2016 року обсяг прямих інвестицій склав
18,9 млн дол. США (32% загального обсягу інвестицій по області) та
порівняно з початком 2016 року збільшився в 1,5 раза.
В економіку міста вклали капітал інвестори 23 країни світу, серед яких
провідні партнери: Кіпр, Велика Британія та Сейшельські Острови.
Найбільші обсяги інвестицій зосереджені на підприємствах
промисловості та організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном.
З метою додаткового залучення інвестиційних коштів в економіку
міста у 2016 році:
проведено перший муніципальний інвестиційний форум “TIME to
INVEST”, участь у якому взяли представники “Європейської ініціативи
“УГОДА МЕРІВ”, північної Екологічної Фінансової Корпорації “НЕФКО”,
Європейського банку реконструкції та розвитку, ТОВ “ЕСКО Гарант” тощо;
випущено інвестиційний буклет “TIME to INVEST”, у якому
розміщено інвестиційні проекти виконавчих органів Кіровоградської міської
ради та суб’єктів господарювання міста, вільні земельні ділянки та виробничі
потужності по місту, які можна запропонувати інвесторам;
оновлено Інвестиційний паспорт м. Кропивницького, який розміщено
на офіційному сайті Кіровоградської міської ради.
Крім того підготовлено та направлено до Кіровоградської обласної
державної адміністрації проекти регіонального розвитку, що можуть
реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
та пропозиції по залученню коштів міжнародної технічної допомоги.
Підготовлено інвестиційний проект з модернізації системи зовнішньо-
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го освітлення міста та здійснення енергозберігаючих заходів у ЗОШ № 31 із
загальним обсягом інвестицій 12 млн грн, який вже погоджено Північною
Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО).
З метою виконання програмного завдання щодо сприяння діяльності
підприємств-товаровиробників та стимулювання її зовнішньоекономічної
діяльності здійснено аналіз експортного потенціалу підприємств міста.
Обсяг експорту товарів м.Кропивницького у 2016 році становив
243,8 млн дол. США (на 8,4% менше проти попереднього року), імпорту –
135,5 млн дол. (в 1,9 раза більше).
Зовнішньоторговельні операції здійснювались з 94 країнами світу.
Основними ринками збуту продукції були країни Азії та Європейського
Союзу.
Основу експорту товарів склали жири та олії тваринного або рослинного
походження, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання,
готові харчові продукти.
Імпорт в основному складався з механічних машин, засобів наземного
транспорту, крім залізничного, полімерних матеріалів, пластмас та виробів з
них.
Зусилля міської ради та її виконавчих органів були спрямовані на
створення сприятливого підприємницького клімату, умов для розвитку
підприємницької ініціативи та поліпшення бізнес-клімату в місті. Головним
результатом діяльності міської влади стала модернізація регуляторного
середовища, запровадження кардинально нової системи здійснення
обов’язкових адміністративних процедур.
Протягом 2016 року впровадження державної регуляторної політики в
м. Кропивницькому здійснювалось у межах реалізації норм та процедур
регуляторного законодавства. Усі впроваджувані заходи були спрямовані на
недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних
регуляторних актів, зменшення втручання у діяльність суб’єктів
господарювання,
забезпечення
дотримання
процедур
підготовки
регуляторних актів, у тому числі підготовки своєчасного та обґрунтованого
аналізу результатів їх регуляторного впливу.
Затверджений План діяльності Кіровоградської міської ради з
підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік. Проекти регуляторних
актів Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету
оприлюднюються у віснику Кіровоградської міської ради «Вечірня газета» та
на офіційному веб-сайті Кіровоградської міської ради.
Станом на 01 січня 2017 року значаться 23 діючі регуляторні акти, у
тому числі 16 – рішень Кіровоградської міської ради та 7 – виконавчого
комітету Кіровоградської міської ради;
В міському Центрі надання адміністративних послуг надається
151 послуга, що значно спрощує відкриття та ведення господарської
діяльності суб’єктам підприємництва міста.
З метою оперативного та своєчасного інформування підприємців про
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зміни в діючому законодавстві проведено 18 безкоштовних семінарів, в яких
взяли участь представники Кіровоградської об’єднаної державної податкової
інспекції ГУ ДФС в Кіровоградській області, Кіровоградського об’єднаного
управління пенсійного фонду у Кіровоградській області та інші державні
структури.
Продовжувала свої засідання Координаційна рада з питань розвитку
підприємництва. У 2016 році проведено 5 засідань, на яких погоджено
виділення коштів в сумі 50,0 тис. грн з міського бюджету на умовах
співфінансування з Регіональним фондом підтримки підприємництва у
Кіровоградській області на реалізацію двох проектів:
“Організація серійного виробництва мікропроцесорних контролерів
захисту та управління промисловими електродвигунами Logic Drive”
(ПП “ГідроАвтоматизація”);
“Модернізації після друкарських технологічних процесів виготовлення
книжкової продукції” (ТОВ “Імекс-ЛТД”).
У 2016 році підприємцями міста приватизовано 502 кв. м та передано в
оренду 1590,9 кв. м об’єктів комунальної власності. Підприємці мають
вільний доступ до бази даних об’єктів комунальної власності міста, які
надаються в оренду та підлягають приватизації. Інформація щодо вільних
приміщень постійно висвітлюється в засобах масової інформації та на сайті
Кіровоградської міської ради.
Вживалися заходи щодо виконання програмних завдань стосовно
енергозбереження та енергоефективності.
Протягом січня-грудня 2016 року у бюджетних закладах та
комунальних підприємствах проведені наступні заходи:
заміна вікон та дверей на енергозберігаючі;
термоізоляція зовнішніх стін і будівель;
утеплення (проведення капітальних ремонтів) дахів будівель;
ремонт системи опалення;
заміна традиційних освітлювальних приладів на енергозберігаючі;
проведення капітальних ремонтів системи теплопостачання та
опалення (заміна теплових мереж);
придбання та встановлення (заміна) приладів обліку тепло- та
електроенергії;
режимне налагодження котлів на котельнях теплогенеруючих
підприємств (хімічна та механічна промивка котлів);
проведення ремонтів і модернізація застарілих та аварійних ділянок
теплових мереж (заміна трубопроводів, оновлення та ремонт теплоізоляції
трубопроводів та ємностей);
модернізація системи опалення з переведенням теплових пунктів з
незалежної системи на залежну, (виведення з експлуатації електронасосів);
модернізація
(заміна)
мереж
освітлення
на
комунальних
підприємствах;
проведено енергетичне обстеження будівлі КЗ “НВО “ЗОШ І-ІІІ
степеня № 31” з гімназійними класами та будівлі КЗ “НВО “ЗНЗ І-ІІІ ступенів
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№ 16 – Дитячий юнацький центр “Лідер”.
Впроваджені в бюджетній сфері заходи з енергозбереження протягом
2016 року дали змогу зекономити паливо-енергетичних ресурсів на суму
472,46 тис. грн, в тому числі: газу – 4,34 тис. куб. м; електричної енергії - 34,4
тис. кВт/год; теплової енергії - 9,24 Гкал.
В рамках реалізації завдань Уряду щодо стимулювання населення,
ОСББ та ЖБК до впровадження енергоефективних заходів шляхом
відшкодування частини суми кредиту, залученого на придбання
енергоефективного обладнання або матеріалів повідомляємо, що за
інформацією банків (АТ “Ощадбанк” та ПАТ АБ “Укргазбанк”) протягом
2016 року по місту надано 851 кредит на енергоефективні заходи на загальну
суму 14,463 млн грн.
Оскільки в час здорожчання енергоносіїв питання енергозбереження в
житловому секторі є ключовим та надактуальним, Кіровоградська міська рада
всіляко намагається популяризувати порушену тему серед населення міста.
Так, у вересні 2016 року в рамках Днів Енергії, що проводяться та
організовуються Кіровоградською міською радою щорічно, в приміщенні
авіакомпанії “URGA” відбулася Всеукраїнська спеціалізована виставка
“Енергоефективність. Енергозбереження”. В рамках виставки були
представлені нові технології з утеплення будинків, інфрачервоні електричні
обігрівачі, теплозберігаюча плівка, котли на альтернативних видах палива,
сонячні електростанції, сонячні геліосистеми, енергозберігаючі світлодіодні
світильники, енергозберігаючі вікна, двері тощо.
У грудні 2016 року в рамках проекту “Енергоефективність у
житловому секторі України” з головами ОСББ було проведено семінартренінг на тему: “Багатоквартирний будинок: основи енергоефективності”.
Захід було проведено з метою роз’яснення основних технічних та фінансових
моментів реалізації енергоощадних заходів у багатоквартирних будинках.
У рамках виконання програмних завдань щодо підвищення доходів
громадян проводилися заходи, спрямовані на покращення рівня життя
населення.
Протягом 2016 року спостерігалася тенденція росту середньомісячної
зарплати
штатних
працівників
міста
Кропивницького.
Рівень
середньомісячної зарплати штатних працівників по місту склав 4065 грн,
тобто зростання на 23,5 %, або 772 грн по відношенню до 2015 року. Такий
значний темп росту показника «середньомісячна зарплата штатних
працівників» по місту спостерігався останній раз ще у 2008 році.
Зарплата кропивничанина вища за показник по Кіровоградській
області на 91,0 грн, що складає 2,3 %, але менша за показник по Україні на
1118 грн, або на 21,6 %.

Станом на 01.01.2017 заборгованість із заробітної плати по
підприємствах міста Кропивницького зменшилась у порівнянні з початком
2016 року близько на 1,2 млн грн, і складає 3297,4 тис. грн, що
на 2,5 млн грн менше у порівнянні з груднем 2016 року. Із загальної суми
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боргу в місті 2319,8 тис. грн, або 70,4%, заборгували своїм працівникам
4 економ ічно активних підприємств, а це на 1007,1 тис. грн менше ніж на
01.01.2016.
У списку підприємств-боржників із виплати заробітної плати відсутні
бюджетні установи і організації міста та підприємства міської комунальної
власності.
З метою врегулювання проблеми наявної заборгованості із зарплати по
місту працює міська комісія з питань погашення заборгованості із виплати
заробітної плати та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування. Протягом року комісією проведено 11 засідань, на
яких розглянуто 104 питання про наявність заборгованостей із виплати
заробітної плати та ЄСВ. По кожному підприємству-боржнику складені
графіки погашення заборгованості із виплати заробітної плати, виконання
яких тримається на постійному контролі.
Вживалися заходи щодо виконання програмних завдань стосовно дії
ринку праці.
Загальна пропозиція робочої сили на зареєстрованому ринку праці на
01.01.2017 становила 6,6 тис. осіб, що на 2685 осіб або 28,9 %, менше ніж на
початок 2016 року. Із загальної чисельності незайнятих громадян 45,8 % молодь у віці до 35 років, кожен третій належав до категорії осіб, які мають
додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні.
Статус безробітного станом на 01.01.2017 мали 1397 мешканців міста.
Допомогу по безробіттю отримували 1397 осіб. Середній розмір допомоги
становив близько 3040,9 грн.
В базі даних Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості на
01.01.2017 було 933 вакансії кропивницьких підприємств, що в 7,4 рази
більше ніж у тому ж періоді попереднього року. На одне робоче місце
претендувало 2 безробітних.
Протягом зазначеного періоду за сприяння служби зайнятості роботу
отримали 3,1 тис. осіб, із них 1,9 тис. осіб мали статус безробітних.
За даними Кропивницького об‘єднаного управління ПФУ та
Кіровоградської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області протягом
2016 року на новостворені робочі місця було працевлаштовано 3190 осіб, що
на 978 осіб менше ніж у 2015 році
Із загальної кількості працевлаштованих на новостворені робочі місця:
72,2 %, або 1941 особа працевлаштована на роботу у юридичних осіб;
18,6 %, або 747 осіб - як наймані працівники у фізичних осібпідприємців.
Найбільша частина працевлаштованих 61,6 % припала на галузь
оптової та роздрібної торгівлі, 11,0 % - в промисловості, 8,3 % - в галузі
транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності,
4,2 % - у будівництві, 3,2 % - у сфері професійної, наукової та технічної
діяльності, 2,7 % - в галузі тимчасового розміщування й організації, тощо.
З метою офіційного працевлаштування кропивничан та підвищення
рівня їх зарплат виконавчим комітетом міської ради спільно з районними у
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місті радами та територіальними органами виконавчої влади проводилась
робота у напрямку легалізації виплати заробітної плати та зайнятості
населення. Протягом 2016 року міською робочою групою з питань легалізації
виплати зарплати і зайнятості населення проведено 5 засідань, на які було
запрошено 210 керівників підприємств – порушників трудового
законодавства. Районними у місті робочими групами організовані
25 засідань, розглянуто 250 питань та спільно з представниками
контролюючих органів виконавчої влади проведені обстеження 660 суб‘єктів
господарювання.
За результатами спільних дій у 2016 році легалізовані 827 робочих
місць. На 1255 підприємствах міста проведено роботу по підвищенню
зарплати працівникам. За результатами працівникам донараховано
2993,7 тис. грн фонду оплати праці.
З метою підвищення якості та конкурентоспроможності робочої сили
організовувалася професійна підготовка, перепідготовка та підвищення
кваліфікації безробітних з урахуванням потреб роботодавців та інтересів
шукачів роботи. Протягом 2016 року проходили професійне навчання
948 осіб, що складає 51,1 % від громадян, що мали статус безробітних.
Безробітні набували професії підприємця-початківця, адміністратора,
перукаря, манікюрника та ін.
57 безробітним особам надано одноразову допомогу на відкриття
підприємницької діяльності.
У 2016 році до громадських робіт та робіт тимчасового характеру
залучено 1026 безробітних осіб. За рахунок міського бюджету (157,9 тис. грн)
працювали на громадських роботах 412 безробітних. Безробітні працювали
на КП “Ритуальна служба – спеціалізований комбінат комунальнопобутового обслуговування”, КП “Кіровоград-благоустрій” Кіровоградської
міської ради”, КП “ЖЕО № 1”, КП “ЖЕО № 2” в управліннях соціального
захисту населення виконавчих комітетів районних у місті рад, а також в
Кіровоградському обласному відділенні
Всеукраїнської благодійної
організації “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” та були
задіяні в суспільно корисних роботах в інтересах територіальної громади, а
саме: виконували роботи по благоустрою території міста і кладовищ, брали
участь у оформленні документів на отримання житлових субсидій
мешканцями міста, а також здійснювали догляд та надавали допомогу
соціально незахищеним верствам населення та особам, які потрапили в
складні життєві обставини, що обумовлені їх медичним діагнозом чи
соціальним статусом, тощо.
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 2016 року проведено:
капітальний ремонт 47 покрівель житлових будинків на
суму 13294,7 тис. грн, з яких на 30 - виконано 100% ремонт, на 17 об’єктах
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завершення ремонтів перенесенні на 2017 рік;
капітальний ремонт 127 ліфтів на суму 5800,0 тис. грн. З 25 ліфтів, які
без обладнання, розграбовані, потребують повного відновлення, виконано
капітальний ремонт 5 ліфтів на суму 2373,0 тис. грн;
капітальний ремонт 23 прибудинкових об’єктів
на суму
10292,7 тис. грн. На 15 об’єктах роботи будуть закінчені у 2017 році;
поточний ремонт 15 внутрішньо-дворових доріг на суму 571,0 тис. грн,
з яких на 7 об’єктах поточний ремонт закінчено, а на 8 - роботи
продовжаться у 2017 році;
виконано капітальний ремонт внутрішньо-будинкових та зовнішніх
електричних мереж 8 житлових будинків, на 5 – роботи продовжаться роботи
у 2017 році;
Станом на 01.01.2017 року в місті зареєстровано 68 ОСББ, з яких
47 у 2016 році.
Програмою сприяння створенню та підтримки функціонування
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Кіровограді
на 2016-2018 роки, затвердженою рішенням Кіровоградської міської ради від
10.06.2016 року № 316, передбачено кошти на співфінансування капітальних
ремонтів житлового фонду ОСББ в розмірі 900,0 тис. грн. У 2016 році
виготовлено технічної документації по будинкам ОСББ на суму близько
195,0 тис. грн.
За рахунок власних коштів теплопостачальних підприємств міста
проведені роботи по заміні 3,8 км ветхих та аварійних ділянок теплових
мереж.
За 2016 рік виконано робіт по утриманню вулично-дорожньої мережі
міста на суму 15,01 млн грн, а саме прибирання в весняно-літній періоди
від сміття та систематичне прибирання 91 зупинки громадського транспорту
по вулицях міста, систематичне підмітання спеціалізованими автомобілями
ПМ "Глобус" 55 вулиць міста.
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, очищення території від снігу та інше на
суму 9324,19 тис. грн.
Виконані роботи по технічному обслуговуванню та утриманню у
належному стані 312,3 км мереж зовнішнього освітлення, 8351 світлоточка
на загальну суму 8577,454 тис. грн , з якої 2828,954 тис. грн - електроенергія.
Проведено капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на суму
9179,955 тис. грн (з урахуванням виготовлення проектно-кошторисної
документації). Загалом відновлено 1319 світлоточок та натягнуто
39,658 км мереж зовнішнього освітлення.
Для безпеки дорожнього руху проведено встановлення
9-ти
світлофорних об’єктів на магістральних перехрестях вулиць міста на
загальну суму 2356,017 тис. грн.
Також виконано:
роботи по утриманню та ремонту 57 діючих світлофорних об’єктах на
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суму 1339,517 тис. грн;
нанесено дорожню та пішохідну розмітку на 24 магістральних вулицях,
на дорожніх перехрестях та біля освітніх закладів на загальну суму
1535,81 тис. грн;
За рахунок міського бюджету виконано роботи з встановлення нового
пішохідного огородження довжиною 1469 кв. м на суму 98,539 тис. грн.
Відповідно до Програми будівництва, реконструкції, ремонту доріг та
експлуатації дорожньої системи міста на 2016 рік виконано роботи:
з капітального ремонту 11 доріг міста площею 11,110 тис. кв м на суму
6743,654 тис. грн;
з поточного ремонту 68 доріг площею 41,788 тис. кв м на суму
10802,5 тис. грн.
Проводилася робота по виконанню завдань розділу “Розвиток
внутрішнього споживчого ринку та послуг”.
Мережа стаціонарних підприємств торгівлі м. Кропивницького на
01.01.2017 налічувала 2943 од., з яких, зокрема: 2 гіпермаркети,
26 супермаркетів, 20 торгових центрів, 15 автосалонів, 83 фірмових магазинів
та кіосків, 202 аптечних заклади, 55 АЗС/ГЗС та 229 об’єктів з оптового
продажу товарів.
На весняно літній період 2016 року було розгорнуто 225 сезонних
об’єктів з продажу квасу, морозива, прохолоджувальних напоїв, овочів,
фруктів.
Загальнодоступна мережа закладів ресторанного господарства
міста представлена 496 одиниць на 21,1 тис. посадкових місць.
Мережа підприємств побутового обслуговування населення налічувала
670 од. Найбільш розгалуженою є мережа перукарень (240) од.
На території міста працюють 15 готелів на 455 номерів (968 ліжкомісць), з яких найбільшими є готелі: “Турист”, “Лондон”, “Європа” та
14 велопаркінгів на 53 місця.
Продовжували діяти 22 ринки на 4813 торгових місць загальною
площею 142,0 тис. кв. м. З усієї кількості ринків: 9 відкритих, 6 критих
та 7 комбінованих. За асортиментом товарів: 20 ринків змішані, по 1 ринку з
продажу автозапчастин, автомобілів та овочів (оптовий ринок). Відкрито два
нові ринки (по вул. Братиславській, біля заводу “Гідросила” та по
вул. Тернопільській біля торгового центру “Ідеал-Плюс”);
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.
Протягом року суб’єктами господарювання відкрито 60 нових
підприємств, на яких створено 259 робочих місць. Зокрема відкрито
6 магазинів, 5 кафе, 2 ресторани, спортивний зал, салон-краси “Париж”,
станція технічного обслуговування автомобілів, ігрова кімната в супермаркеті
“Фуршет” по вул. Героїв України, 2 торговельних майданчики, соціальна
лазня при територіальному центрі соціального обслуговування Подільського
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(Ленінського) району міста. Особи, прикріплені до центру, обслуговуються
безкоштовно.
До участі в обласних і міських ярмарках з продажу
сільськогосподарської продукції та продукції місцевих товаровиробників, які
відбувалися
на
площі
Богдана
Хмельницького,
залучаються
від 35 до 50 місцевих суб’єктів господарювання. Започатковано ярмаркову
торгівлю заходів по мікрорайонах міста (Новоолексіївка, Космонавта Попова,
вул. Братиславська, біля заводу “Гідросила) та тематичні ярмарки: Шкільний,
Різдвяний, Великодні.
Реалізовувалися проекти “Соціальна картка”, якою користуються
26,5 тис. жителів міста та “Муніципальний патруль”, в рамках якого
проведено 128 рейдів, за результатами яких складено 214 адміністративних
протоколів стосовно несанкціонованої торгівлі;
Проводилась робота по забезпеченню управління майном установ,
організацій, підприємств комунальної власності територіальної громади
міста.
За 2016 рік укладено 124 договорів оренди, у тому числі:
- 40 договорів уперше укладено;
- 84 договори пролонговано на наступний період.
З метою забезпечення контролю за ефективним використанням
комунального майна, було проведено 268 обстежень об’єктів комунальної
власності, що надані в оренду.
Від оренди комунального майна (нежитлових приміщень та ЦМК)
перераховано коштів до міського бюджету в сумі 2337,9 тис. грн.
Приватизовано 6 об’єктів комунальної власності територіальної
громади м. Кропивницького групи “А”, шляхом викупу. Від приватизації
комунального майна до міського бюджету перераховано 3270,3 тис. грн.
Реалізація програмних завдань щодо перевезення пасажирів
автомобільним транспортом здійснюється в двох режимах - у звичайному
режимі руху та у режимі маршрутного таксі.
Протягом січня-грудня 2016 року виконано наступні заходи:
перевізником ПП “УкрАвтоІнвест”, що обслуговує міські автобусні
маршрути № 5-а, 8, 11, 103, 126, обладнано транспортні засоби пристроями
GPS - навігації (на початок 2017 року система працює у тестовому режимі);
забезпечено перевезення пасажирів усіх пільгових категорій на
автобусних маршрутах спеціальних регулярних рейсів до 28 садово-городніх
товариств. З 13 квітня по 16 жовтня 2016 року підприємствами перевізникам, а саме: ТОВ “Кіровоград-Євро-Транс”, ПП “Урса -Транс”,
ТОВ “Автобаз - Кіровоград”, ТОВ “Автопан ЛТД”, КП Автомобільна база
Кіровоградської обласної ради” виконано 2692 рейси та відповідно їм
відшкодовано кошти з міського бюджету в сумі 347,0 тис. грн;
виплачена компенсація за перевезення пільгової категорії громадян, які
скористалися безкоштовним проїздом міським електротранспортом, в сумі
13553,9 тис. грн. За рік перевезено 6,6 млн пас., з яких платної категорій
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1,2 млн пас., пільгової (безплатних) 5,4 млн пас.;
забезпечено компенсацію пільг на користування послугами зв’язку
управліннями соціального захисту населення міста при виконавчих комітетах
Фортечної і Подільської районних у місті рад на суму 1246,0 тис. грн;
відшкодовано КФ ПАТ “Укртелеком” кошти за надані послуги
інвалідам І та II групи по зору (154 особи) за 50 % від абонентної плати за
користування квартирними телефонами у сумі 35,0 тис. грн;
придбано 20 нових тролейбусів на міське КП “Електротранс”
Кіровоградської міської ради” на суму 79785,0 тис. грн.
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 10 закладів культури.
У початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах
м. Кропивницького (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 01.01.2017 навчається 2047 учнів.
Враховуючи всі пільгові категорії дітей, на 100% звільнені від оплати за
навчання – 350 учнів, на 50% - 181 учень.
Кіровоградська міська централізована бібліотечна система налічує
20 бібліотек-філій.
За 2016 рік проведено 948 масових заходів, в межах бібліотек-філій,
та 69 за їх межами. В даних заходах прийняли участь близько 23 000 осіб.
Всі бібліотеки - філії підключені до мережі Інтернет. Безкоштовний
доступ до мережі надається пільговим категоріям користувачів.
Музейні послуги надають 3 музеї – юридичні особи (Кіровоградський
художньо-меморіальний музей ім. О. О. Осмьоркіна, Кіровоградський музей
музичної культури ім. К. Шимановського, Кіровоградський літературномеморіальний 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 закінчено роботи з капітального ремонту будівлі ІІ корпусу
Кіровоградської музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза (1300,0 тис. грн).
Виконано поточні ремонти у 18 закладах на суму 777,7 тис. грн, у тому
числі виконано роботи з ремонту системи теплопостачання у музичній школі
№ 1 ім. Г.Г.Нейгауза (16,2 тис. грн), музичній школі № 3 (145,0 тис. грн),
дитячій школі мистецтв (22,7 тис. грн). У 5 закладах культури замінено
31 вікно на вікна зі склопакетами з вищим значенням показника опору
теплопередачі (152,0 тис. грн) та 3 вхідних дверей (14,1 тис. грн).
Заготовлено 7,7 тонн вугілля (100 % від потреби) для 2 бібліотек-філій
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МЦБС. У 4 закладах культури здійснено монтаж автоматичної установки
пожежної сигналізації (149,3 тис. грн) та у 4 закладах здійснено монтаж
охоронної системи (88,5 тис. грн).
У 2016 році на замовлення відділу культури і туризму проведено
паспортизацію пам'яток історії місцевого значення в кількості 14 одиниць.
Вживалися заходи щодо реалізації
сімейної та молодіжної
політики.
Відповідно до Програми “Молодь Кіровограда” на 2015-2017 роки
забезпечується робота 17 дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання та
40 спортивних секцій, в яких навчається 3995 дітей.
З метою розвитку сімейних форм виховання у місті створюються
прийомні сім’ї. На даний час в місті існує 31 прийомна сім’я, в яких
виховується 43 дитини та діє 5 дитячих будинки сімейного типу, в яких
виховується 31 дитина.
Станом на 01.01.2017 року у місті нараховувалося 373 дитини-сироти
та дитини, позбавленої батьківського піклування, з них: 266 дітей
перебувають під опікою/піклуванням громадян, 43 у прийомних сім'ях та
дитячих будинках.
В місті мешкають 890 багатодітних сімей, в яких виховується
2870 дітей.
Відповідно до Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на
2015 – 2017 роки, затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради
від 27.01.2015 року № 3920 зі змінами та доповненнями оздоровлено
252 дитини пільгових категорій, зокрема:
за рахунок коштів державного бюджету оздоровлено 48 дітей;
за рахунок коштів обласного бюджету - 112 дітей;
за рахунок коштів міського бюджету - 92 дитини.
7 вихованців дитячого будинку “Наш дім” з 15 червня 2016 року по
25 серпня 2016 року відправлено на оздоровлення до Сполучених Штатів
Америки.
Загальний обсяг фінансування становить 251,370 тис. грн.
Концепція альтернативної форми виховання дітей “Наш дім”, що
офіційно впроваджена в місті, 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).
У комунальному закладі “Дитячий будинок “Наш дім” Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області” виховується 14 дітей віком від 3 до
16 років (може перебувати – 25), 1 дитину повернуто в біологічну сім'ю.
У рамках реалізації програмних завдань
надання освітніх послуг збережено:

щодо поліпшення

якості
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40 дошкільних навчальних закладів різних типів та форм власності та
10 навчально-виховних об’єднань, якими охоплено 10350 дітей;
43 загальноосвітніх навчальні заклади та кібернетичний технічний
коледж, що дає можливість здобувати освіту 23837 учням у 910 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 2016/2017 навчальному році в загальноосвітніх навчальних закладах
представлено 12 напрямів профільного навчання.
філологічний
(українська
філологія),
іноземна
філологія,
математичний,
фізико-математичний,
інформаційно-технологічний,
технологічний, економічний, біолого-хімічний, історичний, правовий,
спортивний, військово-спортивний.
Найпоширенішою формою залучення обдарованої учнівської молоді до
інтелектуальної та творчої праці стало проведення міських олімпіад з
навчальних предметів. У міському етапі Всеукраїнських предметних олімпіад
взяли участь 1540 учасників, з яких 346 стали переможцями.
Переможцями III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із
навчальних предметів стали 163 учні, які були нагородженні дипломами
I-III ступенів.
Протягом 2016 року:
реалізовано проект «Освітня карта Кропивницького»;
реалізовано проект «Здобуваймо найкращу освіту -2017»;
придбано комп’ютерну техніку на загальну суму 2 432,5 тис. грн,
(179 комплектів комп’ютерного обладнання, 9 інтерактивних дошок,
7 проекторів,
25 ноутбуків, 112 планшетів), що на 78 % більше ніж у
попередньому році;
капітально відремонтовано 39 закладів освіти на загальну суму
13841,2 тис. грн;
реалізовано програму “ШКІЛЬНА ПАРТА” (придбано 476 парт на
суму 609,208 тис. грн), що на 89 % більше тогоріч;
за ініціативою міського голови призначено стипендії переможцям
Всеукраїнських олімпіад у 2016 році, а педагогам, які підготували переможців, щорічну надбавку до заробітної плати в розмірі 50%;
призначено додаткові стипендії для обдарованої і талановитої молоді
студентам вищих навчальних закладів міста;
організовано курси з покращення знання англійської мови біля
200 працівників органів місцевого самоврядування та виконавчої влади.
Вжито ряд заходів щодо виконання завдань Програми у частині
розвитку фізичної культури і спорту.
У місті діють 9 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в яких займаються
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більше 4 тис. дітей.
З міського бюджету фінансується робота чотирьох дитячо-юнацьких
спортивних шкіл. Протягом року кількість учнів-спортсменів у ДЮСШ
комунальної власності міста збільшилася на 450 дітей і становить 1935 учнів.
Створено комунальний заклад “Комплексна дитячо-юнацька
спортивна школа № 4 Кіровоградської міської ради”, який розпочав
функціонувати з 01 вересня 2016 року.
Для потреб дитячо-юнацьких спортивних шкіл придбано спортивний
інвентар (тенісний стіл, три спортивні велосипеди, три велотренажери,
пульсометр, чотири спортивні пневматичні пістолети, боксерський ринг та
ін.) на загальну суму 620,0 тис. грн.
Виконано капітальний ремонт покрівлі стрілецького тиру комунального
закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3 Кіровоградської
міської ради» (з міського бюджету профінансовано 1050,0 тис. грн.
У 2016 році в дитячо-юнацьких спортивних школах міста підготовлені:
1 Заслужений майстер спорту України;
13 майстрів спорту України міжнародного класу;
48 майстрів спорту України;
103 кандидати у майстри спорту України;
113 спортсменів І розряду 1283 спортсмени ІІ, ІІІ та юнацьких розрядів.
142 учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста є членами збірних
команд України або кандидатами до збірних з різних видів спорту.
У 2016 року спортсмени міста брали участь у 223 змаганнях різного
рівня. Учні дитячо-юнацьких спортивних шкіл, підпорядкованих відділу
фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради, 675 раз ставали
переможцями та призерами всеукраїнських і міжнародних змагань.
Чемпіонами України стали 82 спортсмени із яких 61 – учень дитячоюнацьких спортивних шкіл, підпорядкованих відділу фізичної культури та
спорту міської ради. Золоті нагороди Кубку України завоювали 11 атлетів.
Представники міста Дмитро Яковенко (легка атлетика) та Кеджау
Ньябалі (дзюдо) взяли участь у XXXI Літніх Олімпійських іграх.
Спортсменам-призерам XV Літніх Паралімпійських ігор 2016 року та
їх тренерам виплачена одноразова грошова винагорода на загальну суму
550,0 тис. грн, зокрема: Ольга Свідерська (володарка срібної та двох
бронзових нагород) - 300,0 тис. грн на придбання житла, Євген Зінов’єв
(золота медаль) – 50,0 тис. грн, Андрій Деревінський (дві бронзові медалі) –
60,0 тис. грн, Анастасія Мисник (срібна медаль) – 40,0 тис. грн, Олена
Кузніцова – 80,0 тис. грн, Олег Соколовський – 20,0 тис. грн.
Запроваджена щорічна стипендія кращим спортсменам та матеріальне
заохочення тренерам м. Кропивницького за високі спортивні досягнення на
офіційних всеукраїнських і міжнародних змаганнях (у міському бюджеті
передбачено 45,0 тис. грн).
У місті збудовано 17 та модернізовано 2 спортивні майданчики. На дані
цілі використано з міського бюджету 169,8 тис. грн.
За кошти федерації футболу України та за сприяння міської влади
збудовано спортивний майданчик зі штучним покриттям у загальноосвітній

18

школі І-ІІІ ступенів № 4 загальною вартістю 789,0 тис. грн.
Виконано комплекс заходів, спрямованих на виконання програмних
завдань щодо поліпшення надання послуг у сфері охорони здоров'я.
Протягом 2016 року:
оснащено сучасним медичним, діагностичним, іншим обладнанням
закладів охорони здоров'я міста – 19 277,6 тис. грн (більше на 43,2 % у
порівнянні з аналогічним періодом 2015 року), зокрема придбано санітарний
автотранспорт для центрів первинної медичної допомоги та придбання
комп’ютерної техніки для створення електронного реєстру пацієнтів;
відкрито паліативне та дитяче інфекційне відділення стаціонару № 1
КЗ “Центральна міська лікарня м. Кіровограда”;
амбулаторія загальної практики – сімейної медицини № 8 комунального
закладу “Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кіровограда”
(вул. Миколи Левитського, 71/24);
амбулаторія загальної практики – сімейної медицини № 4 комунального
закладу “Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кіровограда”
(вул. Генерала Жадова, 21);
другий поверх дитячого інфекційного відділення стаціонару №1
комунального закладу “Центральна міська лікарня м. Кіровограда”
(Фортеця, 21);
Створені умови для безперешкодного доступу осіб з обмеженими
фізичними можливостями до закладів охорони здоров'я. У 2016 році
облаштовано пандусами входи до будівель жіночої консультації № 1
пологового будинку № 1 (вул. генерала Жадова, 23), міської стоматологічної
поліклініки № 1 та дитячої міської поліклініки № 1 (вул. Шевченка, 36).
Проведено роботу із виконання програмних завдань щодо посилення
соціального захисту громадян.
З метою надання соціальної допомоги та підтримки малозабезпеченим
верств населення, вшанування окремих категорій громадян у 2016 році
надано:
грошова допомога малозабезпеченим громадянам (надано 1451 особі
на загальну суму 3034 тис. грн);
виплата довічного пансіону (виплачено 17 Почесним громадянам міста
на загальну суму 142,8 тис. грн);
вшанування найстарших (надано грошову допомогу та вручено
подарунки 7 особам на загальну суму 37,9 тис. грн);
грошова допомога до 30-ї річниці Чорнобильської катастрофи (надано
210 громадянам на загальну суму — 452,8 тис. грн);
грошова допомога до Міжнародного дня інвалідів (надано
80 громадянам на загальну суму 40,0 тис. грн);
грошова допомога ветеранам війни та праці (надано 344 ветеранам на
загальну суму 337,5 тис. грн).
Для забезпечення підтримки життєдіяльності найбільш соціально
вразливих мешканців міста Програмою профінансовано заходи щодо
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надання місцевих пільг інвалідам І та ІІ групи по зору та членам сімей
військовослужбовців, які загинули при виконанні службових обов'язків в
Республіці Афганістан на загальну суму 196,5 тис. грн.
Проводилася робота щодо підтримки військовослужбовців і
населення, яке постраждало від окупації під час проведення
антитерористичної операції.
Протягом 2016 року надана матеріальна допомога 50 постраждалим
учасникам антитерористичної операції на суму 167,5 тис. грн та 5 сім'ям
загиблих військовослужбовців на суму 100,0 тис. грн.
Проведено виплату матеріальної допомоги:
щомісячно - 45 сім'ям загиблих військовослужбовців на суму
226,7 тис. грн;
одноразово - 1231 учаснику антитерористичної операції на суму
3693 тис. грн;
щомісячно - 35 дітям загиблих учасників антитерористичної операції,
які є мешканцями міста Кропивницького на суму 621,0 тис. грн.
Надана матеріальна допомога 5 сім’ям для встановлення пам’ятників та
впорядкування могил загиблих учасників АТО на загальну суму
56,0 тис. грн.
З нагоди Міжнародного дня захисту дітей надана грошова допомога
29 дітям загиблих учасників антитерористичної операції у розмірі 1,0 тис. грн
кожному на загальну суму 29 тис. грн. Придбано та вручено подарунки на
загальну суму 15,0 тис. грн.
Проводилися заходи щодо покращення житлових умов. Протягом року
надано квартири 6 сім’ям загиблих воїнів та 4 інвалідам І групи, які брали
участь в зоні проведення АТО.
Кіровоградською міською радою надано 949 дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам
антитерористичної операції. У власність передано 725 земельних ділянок.
Оздоровлено 78 дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної
операції або загинули під час її проведення. На вищезазначені цілі
використано кошти у сумі 136,0 тис. грн.
Звільнені від оплати за харчування у дошкільних закладах 580 дітей, у
загальноосвітніх навчальних закладах - 888 учнів. Використано коштів з
міського бюджету на зазначені цілі у сумі 2406,1 тис. грн.
Надано 50 % пільгу по оплаті за навчання в школах естетичного
виховання 42 дітям учасників антитерористичної операції.
Користувачам бібліотек-філій Кіровоградської міської централізованої
бібліотечної системи з числа учасників антитерористичної операції та членів
їх сімей надаються 100 % пільги.
Забезпечено
продуктами харчування
та лікарськими засобами
учасників антитерористичної операції під час стаціонарного лікування на
суму 722,0 тис. грн.
Забезпечено
продуктами харчування
та лікарськими засобами
учасників АТО у разі стаціонарного лікування на суму 368,1 тис. грн.
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Забезпечено безоплатний відпуск лікарських засобів за рецептами
лікарів у разі амбулаторного лікування учасників антитерористичної
операції на суму 88,9 тис. грн.
Стоматологічною допомогою скористалися 205 учасників АТО на
суму 87 тис. грн.
Надана акушерська допомога дружинам учасників АТО на загальну
суму 97,0 тис. грн.
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ІНФОРМАЦІЯ
Про виконання основних показників Програми економічного і соціального
розвитку міста Кіровограда на 2015 рік та основних напрямів розвитку
на 2016 і 2017 роки за січень-грудень 2016 року
Значення показника
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Показники

Один. Затверджено
вимір. Програмою

Обсяг реалізованої промислової
продукції у відпускних цінах
підприємств
Обсяг реалізованої промислової
продукції на о одну особу
Обсяг капітальних інвестицій
Обсяг капітальних інвестицій на
одну особу

на 2016 рік

Січеньгрудень
2015 року

Січеньгрудень
2016 року

млн грн

9846

11350,9

10522,5

грн

41025

47017,8

43800

млн грн

1078,6

1348

1927,7

грн

4311,7

5668,5

8100

Обсяг прямих іноземних
інвестицій (у фактичних цінах)

млн
дол.
США
%

26,3

24,9

29,4*

101,6

88,1

118,0*

Обсяг
прямих
іноземних
інвестицій на одну особу

дол
США

110,3

105,1

124,4*

Обсяг експорту товарів

млн
дол.
США

270,2

266,2

243,8

%

100

61,1

91,6

грн

3712

3293

4065

%

112,8

115,5

123,5

Середньомісячна заробітна плата
* очікується
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