ЗВІТ
ПРО
ВИКОНАННЯ
ПРОГРАМИ
ЕКОНОМІЧНОГО
І
СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА КРОПИВНИЦКОГО НА 2018 РІК ТА
ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ НА 2019 І 2020 РОКИ ЗА 2019 РІК
РОЗДІЛ І. РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
Підрозділ 1.1. Стале функціонування промисловості
У рамках виконання основних завдань і заходів розділу сталий розвиток
промисловості Програми економічного і соціального розвитку міста
Кропивницького на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки
(далі - Програма) здійснювався щомісячний моніторинг та аналіз роботи
промислових підприємств облікового кола міста.
Протягом 2019 року промисловими підприємствами м. Кропивницького
проводилася певна робота у напрямку освоєння нових конкурентоспроможних
видів продукції, впровадження прогресивного обладнання та новітніх технологій.
А саме:
АТ «Гідросила», для виробництва компонентів для маслостанції
(центральний блок) розроблено конструкторську документацію, спроектовано та
виготовлено необхідне для виробництва технологічне оснащення. Узгоджена
конструкторська документація виливок центрального блоку та розпочата обробка
дослідно-промислової партії. Проєкт впроваджується за рахунок коштів
підприємства;
АТ «Ельворті» продовжується технічне переоснащення виробництва.
Протягом 2019 року підприємством освоєно 6430,0 тис. грн. власних коштів;
ПрАТ «Цукрогідромаш» за рахунок власних коштів в ливарному цеху
встановлено енергозберігаючі електропечі, німецького виробництва;
ТДВ «Кіровоградський завод дозуючих автоматів» за рахунок власних
коштів модернізовано лінію порошкового фарбування;
ПОГ "Фірма Ласка" ГО АПВТ введено в дію твердопаливну котельню по
вул. Руслана Слободянюка (Терешкової), 217;
На ПрАТ «Металит», ПрАТ «Швейна фабрика «Зорянка» та
ТОВ «Кіровоградхліб 2014», ТДВ «МʼЯСОКОМБІНАТ «ЯТРАНЬ»,
ТДВ «Кіровоградський завод дозуючих автоматів» освоювалися нові види
продукції.
За статистичними даними у 2019 році промисловими підприємствами
м. Кропивницького реалізовано промислової продукції на суму 15674,8 млн
грн або на 9,5 % більше, ніж у 2018 році.
У переробній промисловості реалізовано промислової продукції на суму
10330,1 млн грн або на 8,9 % більше, ніж у 2018 році.
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у 2019 році
становив по місту Кропивницькому 48,7 % від загальнообласного обсягу.
Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу
становив 66261,1 грн.
У структурі реалізованої промислової продукції на переробну
промисловість припало 65,8 % загального обсягу; постачання електроенергії,
газу, пари та кондиційованого повітря – 32,1 %.
В обсязі переробної промисловості найбільшу питому вагу займають
галузі виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

(47,9 % – 4944,3 млн грн) та машинобудування, крім ремонту і монтажу
машин і устаткування (35,0 % – 3610,4 млн грн).
Зменшення обсягів реалізації промислової продукції у зв’язку зі
зменшенням кількості замовлень на продукцію у 2019 році в порівнянні до
відповідного періоду минулого року спостерігалося:
у галузі виробництва одягу – на 16,0 %;
у виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 1,0 %;
у галузі виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – на 10,2 %;
у металургійному виробництві – на 1,4 %.
Підрозділ 1.2. Енергозбереження та енергоефективність
У рамках виконання програмних завдань в місті вживаються заходи
щодо підвищення рівня енергоефективності та розвитку альтернативної
енергетики.
Протягом 2019 року в бюджетних закладах впроваджувалися наступні
заходи: заміна вікон та дверей на енергозберігаючі; встановлення
енергоефективних світильників;утеплення фасаду; ревізія, ремонт та утеплення
трубопроводів; балансування системи опалення; утеплення даху; встановлення
або модернізація індивідуального теплового пункту (ІТП); утеплення цоколю
зсередини; автоматизація управлінням системою опалення та впровадження
систем диспетчеризації.
Вартість впроваджених заходів становить 12516,55 тис. грн, при цьому
зекономлено 7457,1 кВт год електроенергії, 8120,0 м³ природного газу та
755,71 Гкал тепла.
З початку 2019 року місто Кропивницький має 21 енергосервісний договір
на суму близько 113млн грн. Відповідно до умов підписаних договорів протягом
2019 року окремі заходи вже впроваджено. Очікувана економія споживання
тепла за енергосервісними договорами становить до 60% від встановлених
базових рівнів для кожної будівлі.
Рішенням Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від
12.11.2019 № 628 визначено 6 об’єктів бюджетної сфери (будівлі охорони
здоров’я) для проведення процедури закупівель енергосервісу та розраховано
базові рівні споживання тепла, газу і електричної енергії по будівлях за три
останніх роки. Наразі по вказаних об’єктах оголошено тендер на закупівлю
енергосервісу.
На базі ТОВ «Екостайл» впроваджено проєкт з дегазації полігону
побутових відходів з використанням вилученого біогазу для генерації
електричної енергії.
Проєкт здійснювався ТОВ «ЛНК». Повноцінний запуск установки з
дегазації полігону відбувся 30 липня 2019 року. Електроенергія успішно
передається в загальну мережу.
На сьогодні установка працює з потужністю 320 кВт. Проєктна потужність
електростанції – 635 кВт, на рік вироблятиметься до 5080 тис. кВт год. Відтепер
небезпечний газ-метан став корисною біосировиною, а полігон убезпечено від
самозаймань і розповсюдження їдучих запахів.
Вартість інвестиційного проєкту сягає 1,9 млн євро.
Реалізація проєкту дозволяє зменшити викиди парникових газів в
атмосферу, надати нові робочі місця, знизити ризик виникнення на полігоні
пожеж, покращити екологічну ситуацію та стан здоров’я мешканців прилеглих
населених пунктів, продавати електроенергію по «зеленому тарифу».

РОЗДІЛ ІІ. РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ
Підрозділ 2.1. Транспорт та розвиток автомобільних доріг.
Згідно з Програмою розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в
місті Кропивницькому на 2017-2021 роки протягом 2019 року виконано:
капітальний ремонт доріг та вулиць на загальну суму 46944,3 тис. грн;
поточний ремонт доріг – 12585,5 тис. грн;
капітальний та поточний ремонти тротуарів – 791,917 тис. грн;
утримується 67 світлофорних об'єктів – 2766,7 тис. грн;
відновлено та нанесено 45,28 км дорожньої розмітки – біля 2,0 млн грн.
Реалізація
програмних
завдань
щодо
перевезення
пасажирів
автомобільним транспортом здійснюється у двох режимах - у звичайному режимі
руху та у режимі маршрутного таксі.
Відповідно до Програми розвитку міського пасажирського транспорту
та зв’язку у м. Кропивницькому на 2019 рік, реалізовані наступні заходи:
Придбано 6 одиниць тролейбусів з автономним ходом за лізинговою
програмою загальною вартістю 45450,00 тис. грн, які сполучатимуть мікрорайон
Лелеківка з центральною частиною міста та 102-м мікрорайоном.
Започатковано роботу тролейбусів з автономним ходом, які працюють за
маршрутом № 5 «просп. Промисловий - Залізничний вокзал», придбані
наприкінці 2018 року за лізинговою програмою, загальною вартістю
36360,00 тис. грн.
Відновлено роботу автобусних маршрутів № 103 «вул. Генерала
Кульчицького - вул. Кільцева» та № 118 «Велика Балка - Центральний ринок»,
які працюють у режимі маршрутного таксі, та сполучають віддалені мікрорайони
з центральною частиною міста.
Забезпечено роботу з надання послуги «соціальне таксі» сучасними
легковими автомобілями Renault Dokker, які пристосовані для перевезення осіб з
інвалідністю, та користуються послугами територіальних центрів соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) Фортечного та Подільського
районів міста.
Забезпечено перевезення дітей з інвалідністю та дітей з обмеженими
фізичними можливостями, які проходять реабілітацію та навчання в КЗ «Центр
соціальної реабілітації (денного догляду) дітей з інвалідністю» спеціалізованим
автобусом марки «АТАМАН А-096н6».
Забезпечено перевезення пільгових категорій громадян залізничним
транспортом у приміському та внутрішньодержавному сполученні.
Забезпечено перевезення пасажирів пільгових категорій міським
пасажирським
автомобільним
та
електротранспортом.
Відшкодовано
компенсацію за безкоштовне перевезення пільгових категорій населення:
- електротранспортом - 37 376,1 тис. грн;
- автомобільним транспортом - 48 213,2 тис. грн;
- залізничним транспортом 594,28 тис. грн.
Відшкодовано ПАТ «Укртелеком» 50% від абонентної плати за
користування телефонним зв’язком близько 100 особам з інвалідністю І та ІІ
груп по зору - 23,5 тис. грн.
Підрозділ 2.2. Розширення інформаційного простору міста
Відповідно до Програми розвитку місцевого електронного урядування
на 2018-2020 роки (далі Програма) протягом 2019 року здійснювались
наступні заходи:

надання послуг по супроводженню програмного забезпечення, глобальної
мережі Internet, камер відеоспостереження “Безпечне місто” та хостингу
офіційного веб-сайта міської ради - 173,1 тис. грн;
створення структурованої кабельної системи на II поверсі приміщення
міської ради - 199,0 тис. грн за рахунок загального фонду;
налаштування та підключення автоматизованої телефонної системи (АТС)
на об'єкті інформаційної діяльності міської ради - 90,0 тис. грн за рахунок
загального фонду;
проведення міського хакатона щодо використання відкритих даних, та
розробки сервісів - 40,0 тис. грн;
легалізація програмного забезпечення та антивірусного захисту інформації
- 151,4 тис. грн;
технічне обслуговування комп'ютерної та оргтехніки - 65,0 тис. грн;
послуги з технічного обслуговування автоматичної системи пожежегасіння
- 3,6 тис. грн;
для задоволення інформаційних потреб на основі сучасних комп'ютерних
систем протягом 2019 року виконавчими органами міської ради використані
кошти міського бюджету на загальну суму 1129,7 тис. грн для придбання
40 комплектів автоматизованих робочих місць, 7 системних блоків, 4 монітори,
9 багатофункціональних пристроїв, 8 принтерів, 2 ноутбуки, 1 планшет,
1 фотоапарат з універсальним об'єктивом, 3 маршрутизатора з підтримкою
бездротової технології Wi-Fi, 26 джерел безперебійного живлення, 4 карти
пам'яті, 7 флеш накопичувачів, 1 серверний корпус та 23 модулі пам'яті й
12 акумуляторних батарей для модернізації застарілого обладнання.
Загальний обсяг фінансування Програми становив в сумі 2053,1 тис. грн, з
них використано 1851,8 тис. грн, що становить 90 %.
На 2019 рік касові видатки по загальному фонду становлять 829,6 тис. грн
(88% від розрахунку кошторису) та по спеціальному фонду 1022,2 тис. грн (92%).

Підрозділ 2.3. Мобілізаційна підготовка та охорона громадського
порядку
Відповідно до Програми підтримання постійної мобілізаційної готовності
міста Кропивницького на 2019 рік здійснювалися наступні заходи:
Програмою були здійснені наступні заходи:
придбання обладнання для забезпечення роботи пункту управління
міського голови та організації приписки i призову громадян міста;
придбання обладнання для заходів з формування життєзабезпечення
пiдроздiлiв територіальної оборони міста;
придбання обладнання для облаштування приміщень Кропивницького
міського військового кoмicapiaтy захисними ролетами;
матеріальна підтримка підшефних військових частин А0680 та А1840
матерiально-технiчними засобами;
придбання обладнання для вжиття заходів щодо дотримання режиму
таємності та прихованості;
придбання обладнання для вжиття заходів щодо підготовки системи
нормованого забезпечення населення міста.
Видатки на реалізацію програми становлять в сумі 1165,1 тис. грн, з
яких 928,3 тис. грн кошти загального фонду, 236,8 тис. грн - спеціальний
фонд.

РОЗДІЛ III. СТАНДАРТИ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
Підрозділ 3.1. Забезпечення підтримки дітей, сім’ї та молоді
Вживалися заходи щодо реалізації сімейної та молодіжної політики.
Відповідно до Міської програми „Молодьˮ на 2018-2020 роки проводяться
громадські роботи для учнівської та студентської молоді у вільний від занять час
з благоустрою території міста.
Управлінням молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького спільно з
КП “Благоустрій“ у 2019 році працевлаштовано на громадські роботи 129 осіб,
яким виплачена заробітна плата у сумі 240,134 тис. грн.
У рамках програми проведені заходи щодо:
національно – патріотичні виховання;
забезпечення активної участі молоді через роботу Молодіжної ради при
Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького, членами якої є
представники молодіжних громадських організацій міста, студентського
самоврядування;
проведення концертно-розважальних шоу для молоді.
Фактичне фінансування програми склало 443,925 тис. грн.
Для підтримки сімей в місті діє Міська програма підтримки сімей на
2018–2020 роки.
На даний час у м. Кропивницькому зареєстровано 1013 багатодітних сімей,
в яких виховується 3335 дітей, в тому числі діти, які навчаються за денною
формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих
навчальних закладах - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до
досягнення ними 23 років.
Управлінням молоді та спорту продовжується робота щодо видачі
документів, які підтверджують статус багатодітної сім'ї і дитини з багатодітної
сім'ї та їх право на отримання пільг згідно із Законом України "Про охорону
дитинства" та іншими законодавчими актами. За 2019 рік видано 180 посвідчень
батьків багатодітної сім’ї, 434 посвідчення дитини з багатодітної сім’ї та
продовжено дію статусу 98 багатодітним сім'ям, в яких діти досягли повноліття
та навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійнотехнічних і вищих навчальних закладах та 27 багатодітним сім’я, в яких
народилася наступна дитина. Приймання та видача документів здійснюється
адміністраторами
Центру
надання
адміністративних
послуг
міста
Кропивницького.
10 травня на площі перед міською радою відбувся святковий концерт
“Мамин день”, присвячений до Дня матері.
У червні, за ініціативи управління молоді та спорту міської ради,
проведено День батька для вихованців дитячо-юнацьких клубів за місцем
проживання та їх батьків.
До Дня знань 65 першокласників з багатодітних сімей отримали портфелі
та набори школяра, придбані за рахунок коштів міського бюджету.
У 2019 році проведено п’ятий ювілейний сезон сімейної літньої школи Інклюзивного літнього табору для дітей з особливими освітніми потребами
«Квітка-семицвітка» на узбережжі Чорного моря у селищі Приморське
Херсонської області. На оздоровлення 30 дітей з міського бюджету були
витрачені кошти в сумі 134,4 тис. грн.
05 грудня 2019 року управлінням молоді та спорту Міської ради міста
Кропивницького проведено фестиваль сімейної творчості «Єдина родина» за
участю багатодітних сімей.

27 грудня 2019 року 525 дітей пільгових категорій, у тому числі з
багатодітних сімей, взяли участь у міському Новорічному ранку у
Кіровоградському академічному українському музично-драматичному театрі
ім. М.Л. Кропивницького з переглядом музичної казки «Матінка хурделиця» та
солодкими подарунками від міського голови Андрія Райковича.
Фактичне фінансування програми склало 257,599 тис. грн.
Відповідно до Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на
2018–2020 роки, з початку року 2019 році для оздоровлення дітей закуплені
путівки за рахунок коштів міського бюджету у сумі 1 453,838 тис. грн на
оздоровлення було направлено 188 дітей.
Міська цільова соціальна програма реформування системи закладів для
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2018 –2020 роки
забезпечує функціонування комунального закладу “Дитячий будинок “Наш дім”,
в якому діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування виховуються в
умовах, наближених до сімейних.
Станом на 01 січня 2020 року у закладі виховується 19 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.
Під час перебування в КЗ «Наш дім» діти навчаються у загальноосвітніх
школах та відвідують дошкільні заклади. У вільний від навчання час відвідують
гуртки та секції, самостійно пересуваючись по місту. Мешкають в середовищі,
наближеному до сімейного у спальних кімнатах по 1-2 особи, самостійно
організовують свій побут та забезпечують господарські потреби,
В дитячому будинку “Наш дім” система виховання передбачає відсутність
посад кухаря, прибиральниці та двірника, тому вихованці все роблять самі:
вміють готувати страви різної складності (перші страви, десерти тощо),
самостійно слідкують за чистотою кімнат та прилеглої території, спокійно
користуються будь-якою побутовою технікою, вміють робити простий ремонт
меблів, техніки.
Вся виховна робота закладу спрямована на розвиток інтелектуальних,
фізичних, творчих здібностей дітей для подальшої безпроблемної їх соціалізації
у сучасному життєвому середовищі.
У 2019 році:
проведено будівельно-монтажні роботи у приміщенні дитячого будинку,
розташованому за адресою: вул. Академіка Тамма, 4-а, на загальну суму
410,0 тис. грн;
придбано кухонні меблі та 14 ліжок на суму 101,170 тис. грн.
Фактичне фінансування програми склало 3001,237 тис. грн.
З метою розвитку сімейних форм виховання у місті створюються прийомні
сім’ї. Протягом року забезпечено функціонування 3 дитячих будинків сімейного
типу та 27 прийомних сімей, в яких виховується 65 дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування.
На обліку служби в управлінні з питань захисту прав дітей Міської ради
міста Кропивницького (за первинним обліком) перебуває 389 дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, з них 267 дітей перебувають під опікою
(піклуванням) громадян, 43 - в прийомних сім’ях, 24 в дитячих будинках
сімейного типу, 11 – в сім’ях родичів, знайомих, 43 – перебувають під
державною опікою. Сімейними формами виховання охоплено 89 % від загальної
кількості дітей.

Підрозділ 3.2. Доходи населення. Соціальний захист населення.
У рамках виконання програмних завдань щодо підвищення доходів
громадян проводилися заходи, спрямовані на покращення рівня життя
населення.
За ІV квартал 2019 року середньомісячна номінальна заробітна плата,
нарахована одному штатному працівнику по підприємствах, установах,
організаціях (юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із
кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) порівняно з відповідним
періодом 2018 року зросла на 13,8% і становила 8972 грн, що в 2,2 рази вище
рівня мінімальної заробітної плати (4173 грн). За оперативними даними, станом
на 22.01.2020, заборгованість із виплати заробітної плати по місту налічується
на 6 економічно активних підприємствах. Сума боргу – 2175,7 тис. грн, що на
74,8 тис. грн менше ніж на 01.01.2020 року.
Основною складовою є заборгованість на ДП «Кіровоградський
КХП №2» заборгованість із виплати заробітної плати становить
1545,0 тис. грн, причиною є борг Держрезерву перед підприємством.
Заборгованість на ТОВ ПКП «Евіс», яка виникла в 2019 році та
становить на 22.01.2020 року 489,9 тис. грн. Причина боргу по заробітній
платі – дебіторська заборгованість контрагентів за виконані будівельні роботи
підприємством в розмірі 2,5 млн грн.
На ДП "Кіровоградтепло" ТОВ "ЦНТІ УНГА" борг у сумі
185,6 тис. грн. Причина заборгованості – відсутність обігових коштів,
накладення арешту на рахунки.
По інших економічно активних підприємствах рахується
заборгованість по заробітній платі, яка складає 6,5% від загальної суми боргу.
Для забезпечення врегулювання проблеми наявної заборгованості із
виплати заробітної плати та єдиного соціального внеску по місту
Кропивницькому продовжує свою роботу міська комісія з питань погашення
заборгованості із виплати заробітної плати та єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Відповідно до Положення
про міську комісію, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради
від 15.02.2016 року № 1499 (зі змінами та доповненнями), її засідання
проводяться у разі необхідності.
Протягом січня – грудня 2019 року нею проведено 6 засідань, на яких
розглянуто 56 питань та складено графіки погашення заборгованості по
заробітній платі по кожному з підприємств.
Проведено роботу із виконання програмних завдань щодо посилення
соціального захисту громадян.
Відповідно до Програми соціального захисту та соціальної підтримки
окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки та з метою надання
соціальної підтримки малозабезпеченим верств населення, вшанування окремих
категорій громадян за 2019 рік надано:
грошову допомогу малозабезпеченим громадянам (3179 особам) на
загальну суму 6899,32 тис. грн;
пільги на оплату за користування житлово-комунальними послугами
особам з інвалідністю І і ІІ груп по зору, членам сімей військовослужбовців, що
загинули в Республіці Афганістан на загальну суму 116,6 тис. грн;

пільги за користування телефонами особам з інвалідністю І і ІІ груп по
зору на загальну суму 23,50 тис. грн;
телетюнерів 214 одиноким мешканцям міста на загальну суму
45,0 тис. грн;
виплата довічного пансіону (18 Почесним громадянам міста) на загальну
суму 446,51 тис. грн;
Загальний обсяг фінансування Програми складала в сумі 8289,59 тис. грн.

Підрозділ 3.3. Підтримка армії, військовослужбовців і населення,
яке постраждало від окупації під час проведення антитерористичної
операції
Проводилася робота щодо підтримки військовослужбовців і населення,
яке постраждало від окупації під час проведення антитерористичної операції.
Протягом 2019 року відповідно до Комплексної програми підтримки
учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх
сімей на 2017-2019 роки надана матеріальна допомога учасникам та
постраждалим учасникам антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил в
східних областях України військовополоненим та зниклим безвісти під час
виконання службових обов’язків в зоні проведення антитерористичної операції
на суму 11177,82 тис. грн.
Протягом 2019 року надано:
50% пільгу з оплати за навчання в школах естетичного виховання 69 дітям
учасників АТО, ООС;
1065 дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок учасникам антитерористичної операції площею 108 га, з них
передано у власність 827 земельних ділянок орієнтовною площею 94 га.
Закладами охорони здоров’я комунальної власності міста за рахунок
загального фонду бюджету міста Кропивницького надано медичну допомогу
учасникам АТО, ООС, членам їх сімей, членам сімей загиблих на загальну суму
741,3 тис. грн.
Придбано подарунки до свят членам сімей загиблих (померлих)учасників
АТО, ООС на загальну суму 262,20 тис. грн;
На безкоштовне оздоровлення 46 дітей, батьки яких є учасниками АТО,
ООС використано кошти у сумі 308,24 тис. грн.
Спрямовано на безкоштовне харчування дітей 5237 тис. грн
Підрозділ 3.4. Охорона здоров'я
Виконано комплекс заходів, спрямованих на виконання програмних
завдань щодо поліпшення надання послуг у сфері охорони здоров'я.
У м. Кропивницькому успішно впроваджена медична реформа первинного
рівня надання медичної допомоги населенню.
Протягом звітного періоду проведена наступна робота:
проведено капітальний ремонт приймального відділення стаціонару № 1
центральної міської лікарні (Фортеця, 21) - 2,8 млн грн, у тому числі у
2019 році - 1,2 млн грн;
відремонтовано жіночу консультацію №1 міського пологового будинку
зі встановленням автономного газового опалення (вул. Генерала Жадова, 23,
корп. 2) - 7,9 млн грн, у тому числі у 2019 році - 4,1 млн грн;
здійснено капітальний ремонт покрівлі урологічного відділення міської
лікарні швидкої медичної допомоги (вул. Короленка, 56) - 0,7 млн грн;

облаштовано пандусом вхід до неврологічного відділення стаціонару
№ 1 центральної міської лікарні (Фортеця, 21) - 0,1 млн грн;
реалізовано проєкт громадського бюджету «Дитяча інноваційна
медицина» - 0,7 млн грн;
придбано комп’ютерну техніку для закладів охорони здоров'я вторинної
ланки - 1,1 млн грн.
Придбано:
реанімаційно-операційне та діагностичне обладнання (стіл операційний,
апарат ультразвукової діагностики та апарати штучної вентиляції легень) для
міського пологового будинку - 3,9 млн грн;
рентгенапарат для центральної міської лікарні - 7,2 млн грн (обладнання
ще не поставлене).
Завершується процес закупівлі медичного обладнання за рахунок
субвенції з державного бюджету:
реанімаційно-операційне та діагностичне обладнання для міського
пологового будинку - 3,8 млн грн;
рентгенапарат для центральної міської лікарні - 6,6 млн грн;
лапароскопічний хірургічний комплекс та уретероноскоп для міської
лікарні швидкої медичної допомоги - 6,0 млн грн.
Реалізуються 2 проєкти з енергосервісу:
встановлення індивідуального теплового пункту у дитячій міській
поліклініці (вул. Шевченка, 36). Вартість договору 0,4 млн грн;
утеплення приміщення спеціалізованої медико-санітарної частини № 19 –
21,4 млн грн.
Підрозділ 3.5. Освіта та наука
У рамках реалізації програмних завдань щодо поліпшення якості надання
освітніх послуг триває модернізація навчальних закладів міста за всіма
напрямками їх діяльності: від спортзалів, опалення – до новітніх кабінетів та
облаштування санітарних кімнат.
Протягом 2019 року проведено:
У 2019 році відремонтовано сучасні спортивні зали (33, 35, гімназія №
9, КЗ «Новомиколаївська гімназія Міської ради міста Кропивницького»).
Для зберігання теплової енергії в навчальних закладах частково
замінено дерев’яні вікна на пластикові в кількості 550 штук.
Виконано капітальний ремонт:
приміщень в НВО № 25, ДНЗ № 73;
сантехнічних вузлів НВО № 6, «Науковий ліцей», 19,
системи опалення та тепломережі в НВО № 19, 32, 35, ДНЗ № 17;
огорожі НВО № 19, 33, ЗОШ № 2, КЗ «Гірнича гімназія»,
НВО «Вікторія-П»;
спортивних майданчиків НВК № 34, НВО № 16 та «Кіровоградський
колегіум»;
покрівлі НВО № 16 (1 корп.), НВО № 16 (2 корп.), ДНЗ № 43, СЗОШ
№ 1, ЗОШ № 37, ДНЗ № 47;
фасаду ДНЗ № 37, НВО № 8, 19, 24, 26, 35, КЗ « Новомиколаївська
гімназія», ДНЗ № 1, 17, 37, 69, БДТ, КЗ «Кущівська гімназія», «Науковий
ліцей», КЗ «Гірнича гімназія».

Виконано благоустрій НВО «Мрія», ДНЗ № 27, 62, 68.
Для закладів освіти міста придбано:
комп’ютерну техніку (360 комплектів комп’ютерного обладнання,
12 інтерактивних дощок, 3 проектори, 307 ноутбуків, 2 планшети, 51 принтер,
51 багатофункціональний пристрій, 15 телевізорів, 2 – 3д-прінтера);
технологічне
обладнання
(холодильники,
пральні
машини,
електром’ясорубки, електричні плити, жаровні);
3038 одномісних шкільних парт.
За рахунок коштів міського бюджету та субвенції з державного бюджету
було придбано допоміжні навчальні приладдя та пристрої, санітарногігієнічне обладнання для санітарних вузлів для закладів загальної середньої
освіти, обладнання для кабінетів природничо-математичних предметів,
дидактичні матеріали для закладів загальної середньої освіти з навчанням
національних меншин.
Продовжується реалізація проєктів:
«Освітня карта Кропивницького», «Майбутній захисник Вітчизни»,
«Стратегія фірми», «Якісна профільна освіта кожній дитині», спільний проєкт
«Урок плавання» управління освіти та спортивної ДЮШ олімпійського
резерву «Надія», «Літні школи», «Шкільний офіцер поліції».
Функціонує електронна реєстрація у заклади дошкільної та
позашкільної освіти. Запроваджено електронні платежі за харчування по
QR коду. Відбулась апробація електронних журналів у закладах загальної
середньої освіти міста.
Підрозділ 3.6. Культурний простір та збереження культурної
спадщини
У галузі культури забезпечено проведення культурно-мистецьких заходів
та акцій загальнодержавного, всеукраїнського та міського значення, серед яких заходи для жителів міста до загальнодержавних свят.
Мережа закладів культури налічує 30 установ, зокрема, 6 початкових
спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, 20 бібліотек-філій міської
централізованої бібліотечної системи, 3 музейні заклади, комунальний заклад
Кропивницький культурно - дозвіллєвий центр».
Відповідно до календарного плану та затверджених сценаріїв протягом
2019 року проводилися чисельні масові заходи з нагоди свят та пам’ятних подій.
Продовжено співпрацю закладів культури з представниками творчих спілок
та громадськими організаціями області та міста. Надано допомогу в організації та
проведенні творчих зустрічей, авторських вечорів. Так у літературномеморіальному музеї Івана Карпенка-Карого відбулися урочистості з нагоди
35-річчя від дня створення Кіровоградської обласної організації Національної
спілки письменників України. Відбулась презентація першого випуску
міжнародного проєкту - українсько-болгарського альманаху поезії та прози
«Подвійна райдуга».
Відповідно до Заходів з реалізації галузевої Програми розвитку культури і
туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки, з метою розвитку та
популяризації книговидавничої продукції у 2019 вийшли друком книги:
О.Терещенка «Чумацькі пісні серед степового Правобережжя», П. Мельника
«Дивовижна подорож Соні й Асі на Козацьку Січ», Л.Каленської «Як
Нехотійко став козаком», О.Полевіної та Архангельського «Вінок сонетів», Н.

Смирнової «Лузер», книга-альбом «Поема про місто». Також в рамках
відзначення 265-ої річниці від заснування міста було презентовано туристичний
довідник-путівник «1-2-3 дні в Кропивницькому».
Контингент учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних
закладах (ПСМНЗ) м. Кропивницького станом на 01 січня 2020 року складає
2106 учнів. Збережено пільги щодо плати за навчання окремих категорій учнів.
Враховуючи всі пільгові категорії дітей, 100 % безоплатно навчаються
447 учнів, на 50 % звільнені від оплати 247 учнів.
Протягом 2019 року бібліотеками-філіями було проведено 1257 масових
заходів (серія героїко-патріотичних заходів, лекції, бесіди, пізнавальні ігри,
диспути, спортивні заходи, зустрічі з письменниками, творчі майстерні,
семінари, конкурси, викладання літератури, виставки тощо).
Продовжують творчу працю та наукову діяльність 3 міські музеї
(Художньо-меморіальний музей ім. О. О. Осмьоркіна, Кропивницький музей
музичної культури ім. К. Шимановського, Літературно - меморіальний музей
ім. І.К. Карпенка-Карого міста Кропивницького). Протягом 2019 року музейними
закладами проведено 162 заходи різного профілю та спрямування. Протягом
2019 року музейні експозиції відвідали 11851 особа. Співробітниками музеїв
проведено 493 екскурсії.
В рамках заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів
культури у 2019 році за головним розпорядником коштів - управлінням
капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького виконувались
роботи ІІ етапу реставрації будівлі 1 корпусу музичної школи № 1
ім. Г.Г. Нейгауза. Виконано роботи з капітального ремонту музичної школи № 3
міста Кропивницького (289,5 тис. грн) та музичної школи № 4 міста
Кропивницького (489,2 тис. грн).
За рахунок субвенції з державного бюджету на виконання капітального
ремонту художньої школи ім. О.О.Осмьоркіна витрачено 1775,2 тис. грн.
Протягом звітного періоду виконано роботи з ремонту системи опалення у
дитячій школі мистецтв міста Кропивницького (182,5 тис. грн) та музичній школі
№ 1 ім. Г.Г.Нейгауза (365,8 тис. грн).
Виконано роботи з поточного ремонту приміщень музичної школи № 2
ім. Ю.С. Мейтуса (351,5 тис. грн), будинку культури Масляниківки
(100,5 тис.грн) та бібліотеки-філії № 7 МЦБС (68,0 тис. грн).
Проведено роботи з благоустрою прибудинкової території літературномеморіального музею І.К.Карпенка-Карого (405,1 тис.грн).
Замінено 13 вікон на енергозберігаючі у дитячій школі мистецтв
(108,1 тис. грн), 10 вікон у музичній школі № 4 (77,0 тис. грн) та 35 вікон у
5 філіях МЦБС (235,1 тис. грн).
У 2019 році на заходи протипожежного характеру витрачено
324,2 тис. грн.
Придбано технічне та комп’ютерне обладнання на суму 395,8 тис. грн,
сценічне обладнання на суму 175,0 тис. грн та музичні інструменти на суму
562,5 тис.грн.

Підрозділ 3.7. Фізична культура і спорт
Вжито ряд заходів щодо виконання завдань Програми у частині розвитку
фізичної культури і спорту.
У місті Кропивницькому діють 6 дитячо-юнацьких спортивних шкіл,
2 спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву,

школа вищої спортивної майстерності та дитячо-юнацька футбольна школа
Академія футбольного клубу «Зірка», в яких займаються фізичною культурою
і спортом біля 4200 дітей, що становить близько 18 % від загальної кількості
дітей шкільного віку.
Протягом 2019 року на утримання чотирьох комплексних дитячоюнацьких спортивних шкіл, підпорядкованих управлінню молоді та спорту
міської ради, профінансовано 20899,6 тис. грн, у т.ч. на виплату заробітної
плати – 16419,6 тис. грн, на утримання спортивних споруд і енергоносії –
1491,7 тис. грн, на проведення спортивних заходів і навчально-тренувальних
зборів – 416,3 тис. грн, капітальні видатки – 2349,2 тис. грн та інші поточні
видатки.
Відповідно до Програми розвитку фізичної культури і спорту в
м. Кропивницькому на 2017–2020 роки у звітному періоді за кошти міського
бюджету:
виконано капітальний ремонт спортивної зали КДЮСШ № 2. На
виконання ремонтних робіт у 2019 році профінансовано 1887,5 тис. грн;
придбано 8 спортивних велосипедів, 3 спортивні пістолети, а також
дрібний спортивний інвентар для відділень шахів, волейболу, велоспорту,
скелелазіння, кульової стрільби на загальну суму 684,2 тис. грн.
Протягом 2019 року юні спортсмени міста брали участь у 203 змаганнях
різного рівня. Учні дитячо-юнацьких спортивних шкіл, підпорядкованих
управлінню молоді та спорту міської ради, 743 рази ставали переможцями та
призерами всеукраїнських і міжнародних змагань. Спортсмени міста 73 рази
ставали чемпіонами України. Золоті нагороди Кубку України завоювали
15 атлетів.
У обласному центрі відбулося 188 спортивних змагань, фізкультурнооздоровчі та спортивно-масові заходи, у яких взяли участь близько 20 тисяч
мешканців та гостей міста.
У м. Кропивницькому функціонують 541 спортивний об’єкт, зокрема:
11 футбольних полів, 2 стадіони, 72 спортивні зали, 95 приміщень для занять
фізкультурно-оздоровчою роботою, плавальний басейн, льодова ковзанка,
365 спортивних майданчиків, із них за місцем проживання та в місцях
масового відпочинку громадян – 173, у т.ч. 14 зі штучним покриттям.
У рамках реалізації проєктів - переможців громадського бюджету на
2019 рік, реконструйовано 1, збудовано 2 спортивні майданчики за місцем
проживання та в місцях масового відпочинку населення. На дані цілі
використано з міського бюджету 429,9 тис. грн.
Підрозділ 3.8. Споживчий ринок та захист прав споживачів
Проводилася робота по виконанню завдань розділу “Розвиток
внутрішнього споживчого ринку та послуг”.
Мережа стаціонарних підприємств торгівлі міста на 01.01.2020
налічувала 2546 од., з яких, зокрема: 2 гіпермаркети, 24 супермаркети,
19 торгових центрів, 14 автосалонів, 202 аптечних заклади, 53 АЗС/ГЗС та
170 об’єктів з оптового продажу товарів.
Загальнодоступна мережа закладів ресторанного господарства міста
представлена 401 од. на 19,0 тис. посадкових місць.
Мережа підприємств з надання послуг налічувала 615 од.

На території міста працюють 17 готелів на 455 номерів
(968 ліжко-місць), з яких найбільшими є готелі: «Турист», «Лондон»,
«Європа» та «Апарт».
Продовжував діяти 21 ринок загальною площею 141055 кв. м на
5959 торгових місць, у т. ч. 70 місць для місцевих товаровиробників.
Відповідно до затвердженого графіка, організовано та проведено
16 міських ярмарків та 8 святкових торгівель.
Підрозділ 3.9. Будівництво та житлова політика
Проводилася робота по виконанню завдань розділу будівництво та
житлова політика.
Підприємствами м. Кропивницького виконано будівельних робіт на суму
1580,5 млн грн, що становило 80,7% загальнообласного обсягу робіт.
У загальному обсязі виконаних будівельних робіт нове будівництво,
реконструкція та технічне переоснащення склали майже дві третини загального
обсягу робіт, решта – капітальний та поточний ремонти. За 2019 рік у
м. Кропивницькому введено в експлуатацію 38,5 тис. кв м загальної площі
житла, що на 45,6% більше ніж за 2018 рік.
Здійснювалася реалізація інвестиційних проєктів:
- будівництво багатоповерхового житлового будинку по вулиці Генерала
Жадова – 10,292 млн грн,
- нове будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Львівській,
загальною довжиною трубопроводу 877 пог. м, встановлено відповідно
4 пожежних гідрантів, відновлено дорожнє покриття в кількості 2990,3 кв. м.
Вартість робіт, що були виконані у 2019 році становила 1350,6 тис. грн;
- реконструкція будівлі по вул. Архітектора Паученка для створення
ЦНАПу у форматі «Прозорий офіс» – 24566,3 тис. грн (у тому числі з
державного бюджету - 9,574 млн грн);
реконструкція проїжджої частини вул. Ельворті, вул. Миколи
Левитського (Колгоспної) в м. Кропивницький (І черга об'єкта будівництва) 43 809,7 млн грн.
Завершено реконструкцію та введено в експлуатацію діючу котельню і
теплові мережі від неї по вул. Металургів, 7-а в смт Нове. В ході виконання
робіт було замінено зовнішні теплові мережі та встановлено додаткове
обладнання, що дало змогу пере підключити 27 житлових будинків, дві школи,
дошкільний заклад, музичну школу, поліклініку, театр танцю «В гостях у
казки» до котлів нової сучасної економної модульної котельні.
Загальна вартість основних фондів, які введено в експлуатацію, з
урахуванням робіт, становила 18 904,370 тис. грн.
виконано розробку техніко економічного обґрунтування, проведено
експертизу по проєкту «Реконструкція набережної р. Інгул від
вул. Михайлівської до вул. Вокзальної». Відповідно до експертного звіту
кошторисна вартість реконструкції набережної складає біля 185,0 млн грн.
Передбачено 4 черги будівництва, першу з яких планується розпочати у
2020 році. Це спортивна зона, що буде розташована на правому березі від
вулиці Михайлівської до Великої Перспективної. У проєкті передбачено
спортмайданчики, тренажери, місце для заняття паркуром та інших сучасних
видів спорту.
У 2019 році:

розпочато роботу над створенням наступного житлового будинку. На
даний час проводиться збір необхідних вихідних даних для проєктування
житлового будинку по вул. Генерала Жадова, м. Кропивницький,
102 мікрорайон, позиція 16;
розроблено
проєктно-кошторисну
документацію,
проведено
комплексну експертизу та отримано експертний висновок
по проєкту
«Реконструкція
вулиці
Полтавської
від
провулку
Об'їзного
до
вул. Васнєцова»;
проведено
комплексне
коригування
проєктно-кошторисної
документації, виконано розробку техніко-економічного обґрунтування та
проведено експертизу по об’єкту «Нове будівництво госппобутової каналізації
по вул. Л.Українки, Дарвіна, Степняка-Кравчинського». Будівництво даної
каналізаційної мережі надалі вирішить багаторічну проблему відведення
побутових стоків та дасть змогу підключення 9-ти житлових будинків КП
«ЖЕО № 3 Міської ради міста Кропивницького» та дитячого садочка № 35
«Світлячок» до госппобутової каналізації району Нової Балашівки, що
покращить санітарний стан мікрорайону та підвищить надійність міських
мереж;
розпочато комплексну реставрацію будівлі першого корпусу музичної
школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза міста Кропивницького по вул. Віктора
Чміленка, 65.
На виконання заходів з енергозбереження та забезпечення економії
енергоресурсів в поточному році по об’єкту «Капітальний ремонт КЗ
"Навчально-виховне об’єднання - "ЗОШ І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними
класами, центр дитячої та юнацької творчості "Сузір’я", вул. Космонавта
Попова, 11-а, м. Кропивницький (термомодернізація)» в електронній системі
ПРОЗОРРО завершено процедуру торгів за вимогами НЕФКО.
Продовжено виконання програми модернізації спортивних залів у
школах обласного центру, а саме:
КЗ «НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів – ліцей № 19 – позашкільний центр,
вул. Волкова, 24 - виконано повний капітальний ремонт;
КЗ «НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів № 24 – центр дитячої та юнацької
творчості «Оберіг», вул. Тараса Карпи, 85 – виконано повний капітальний
ремонт спортивної зали та коридору з заміною дверей та ремонтом системи
опалення;
КЗ «НВО «ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 20 – дитячий юнацький центр
«Сузір’я», проспект Перемоги, 16 – виконано роботи по оздобленню стін,
стелі.
Проведено ремонт у дошкільних навчальних закладах:
ДНЗ (ясла-садок) № 2 "Ятранчик" – ремонту ґанків та роздягальні;
ДНЗ (ясла-садок) № 28 "Зірочка" - ремонт туалетів в групах;
ДНЗ (ясла-садок) № 29 "Червона шапочка" - ремонт огорожі;
ДНЗ (ясла-садок) № 37 "Ластівка", № 52 «Казковий» - утеплення
фасадів та в останньому по частковій заміні вікон;
ДНЗ (ясла-садок) № 63 "Посмішка" - ремонт спортивної зали та ґанків;
ДНЗ (ясла-садок) № 73 «Червона квіточка» – виконано роботи по
ремонту ґанків, туалетів у групах та для обслуговуючого персоналу, по
встановленню пожежних гідрантів.
Також проведено ремонт у 17 об’єктах загальноосвітніх закладів міста.

В цілому, станом на 01.01.2020 року управлінням капітального
будівництва освоєно капітальних вкладень на загальну суму 131 948,1 тис. грн по
76-ти об’єктах з яких:
19 об’єктів капітального будівництва, реконструкції та реставрації на суму
102 457,9 тис. грн, в тому числі кошти субвенції з державного бюджету
9 574,0 тис. грн;
30 об’єктів загальноосвітніх закладів на суму 18 596,4 тис. грн, в тому
числі кошти субвенції з державного бюджету - 1 007,6 тис. грн;
11 об’єктів дошкільних навчальних закладів на суму 3 992,0 тис. грн;
2 об’єкти охорони здоров’я на суму 1 336,2 тис. грн;
12 об’єктів комунального господарства на суму 5 276,3 тис. грн;
1 об’єкт соціального захисту та соціального забезпечення на суму
55,7 тис. грн;
субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проєктів на
«Нове будівництво універсального спортивного майданчика зі штучним
покриттям при центрі дитячої та юнацької творчості "Центр-Юність" по
вул. Металургів біля (житлового будинку № 36) смт Нове, м. Кропивницький» на
суму 233,6 тис. грн.
В межах бюджетного призначення на 2019 рік по 51-му об’єкту завершено
будівельно-монтажні роботи та по 25-ти об’єктах розроблена та скоригована
проєктно-кошторисна документація для виконання будівельно-монтажних робіт
в 2020 та наступних роках.
Таким чином у 2019 році освоєння капітальних вкладень по будівництву,
реконструкції, реставрації та капітальному ремонту склало 88 відсотків, і у
порівнянні з 2018 роком зросло на 170 відсотків.
Підрозділ 3.10. Екологічна та техногенна ситуація, використання
природних ресурсів
Відповідно до Програми природоохоронних заходів місцевого значення на
2018-2020 роки за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного
середовища передбачено проводилися заходи з охорони і раціонального
використання водних ресурсів, з охорони і раціонального використання
природних рослинних ресурсів, збереження природно-заповідного фонду.
Протягом 2019 року профінансовано на реалізацію заходів:
з охорони і раціонального використання водних ресурсів в сумі
375,2 тис. грн,
з охорони і раціонального використання природних ресурсів –
540,3 тис. грн.
За рахунок цих коштів проведено:
підтримання належного санітарного стану річки Інгул, шляхом
видалення порослі, очерету та трави уздовж русла річки (по течії, в районі
парку «Козачій острів»);
комплекс робіт по здійсненню догляду за зеленими насадженнями,
видаленню аварійних дерев на територіях загальноосвітніх та дошкільних
навчальних закладів.
За рахунок придбаних Міською радою Міста Кропивницького пожежних
гідрантів, поліпшено зовнішнє протипожежне водопостачання в навчальних
закладах, лікувальних закладах та на інженерних комунікаціях міської
інфраструктури
Підрозділ 3.11. Житлово-комунальне господарство

З метою виконання програмного завдання щодо поліпшення якості
надання житлово-комунальних послуг вирішувались питання щодо
забезпечення міста тепло-, водопостачанням, водовідведенням, проведення
ремонтних робіт житлового фонду, виконання робіт по благоустрою.
Відповідно до Програми утримання, благоустрою та розвитку житловокомунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки
відремонтовано:
32 покрівель на багатоповерхівках на суму 15880,8 тис. грн;
54 пасажирських ліфтів на суму 4723,4 тис. грн;
33 внутрішньо дворових доріг на суму 25722,6 тис. грн. Частково виконано
роботи на 9 об’єктах. Розроблено проєктно-кошторисну документацію на
проведення капітального ремонту 16 об’єктів на суму 504,3 тис. грн;
2 внутрішньо будинкових інженерних мереж на суму 1253,0 тис. грн;
19,704 км мереж зовнішнього освітлення – 7454,5 тис.грн
(675 світлоточок);
423 дорожніх знаків – 687,1 тис. грн.
Також:
ліквідовано 161 сміттєзвалище;
очищено від сміття 188 урн та придбано 91 зупинку громадського
транспорту на вулицях міста;
проведено поточний ремонт 376 дерев на суму 3565,8 тис. грн;
відшкодовано 26 власникам квартир на встановлення систем
індивідуального опалення у рамках реалізації Програми оптимізації систем
теплопостачання у місті Кропивницькому на суму 334,2 тис.грн;

РОЗДІЛ IV. ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО І
СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА
Підрозділ 4.1. Створення сприятливих умов для надходження
інвестицій
Залучення інвестицій відбувається значною мірою за рахунок власних
коштів підприємств, що дає змогу розширити промислово-торговельний
потенціал міста.
Розуміючи, що інвестиційна діяльність є важливою умовою
економічного зростання міста, у 2016 році було започатковано проведення
Муніципального інвестиційного форуму «TIME to INVEST», який на сьогодні,
зарекомендував себе як бізнес майданчик, що генерує нові можливості для
інвестиційного та зовнішньоекономічного розвитку нашого міста.
28 травня 2019 року проведено галузеву сесію "Будівництво.
Енергозбереження. Архітектура", а 27 вересня 2019 року галузеву сесію
"Внутрішній туризм: інвестиція в розвиток території" Муніципального
інвестиційного форуму "TIME to INVEST", під час роботи яких встановлено
ефективні B2B контакти, відбулось конструктивне обговорення актуальних
питань у сфері будівництва та енергозбереження та туризму, напрацювання
спільних позицій для розвитку галузі будівництва, туризму та формування
стратегії розбудови міста
Кропивницького. Участь у заходах взяли
представники Міжнародного товариства болгар, а також профільні фахівці зі
Львова, Києва, Харкова, Чернігова, Житомира.
Здійснено ряд заходів щодо участі міста у проєктах (програмах)
міжнародної технічної допомоги та міжнародних фінансових організацій.

Налагоджено співпрацю з Північною Екологічною Фінансовою
Корпорацією щодо впровадження інвестиційного проєкту "Підвищення
енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення в
м. Кропивницькому". Загальний обсяг інвестицій складе близько 12 млн грн.
Отримано І транш в сумі 3,5 млн грн, за рахунок яких замінено
виконані роботи по 18 об’єктах, на яких відновлено 18,61 км мереж, замінено
626 світлоточок на світлодіодні, потужністю 20-55 Вт. Крім того, рішенням
Міської ради міста Кропивницького від 27 серпня 2019 року № 2735 "Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 21.11.2017 року
№ 1204 "Про залучення кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного
проєкту "Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі
вуличного освітлення в м. Кропивницькому" прийнято рішення про
збільшення суми позикових коштів на 3 млн грн.
28 серпня 2019 року презентовано результати проєкту "Проведення
заходів з діджиталізації пам'яток культурної спадщини в місті
Кропивницькому", реалізованого за рахунок гранту Українського культурного
фонду. Загальна вартість проєкту склала 472 тис. грн.
В рамках проєкту на вулицях міста встановили 30 інформаційних
таблиць з QR-кодами, створили двомовний аудіогід та електронний каталог
оцифрованих архітектурних пам’яток. Опис будівель на таблицях поданий
українською та англійською мовами, а також шрифтом Брайля.
06 вересня 2019 року в м. Києві за участі керівництва Міської ради
міста Кропивницького відбулась зустріч з представниками Проєкту USAID
"Проєкт енергетичної безпеки", в рамках якої обговорено питання надання
допомоги у проведенні паспортизації діючої системи теплопостачання
Кропивницького
з
подальшою
розробкою
комплексної
системи
теплопостачання.
Направлено лист-звернення на Європейський банк реконструкції та
розвитку щодо залучення кредитних коштів для здійснення заходів з
модернізації системи теплопостачання у місті Кропивницькому.
Під час навчального візиту 12-13 вересня 2019 року до м. Дніпро
представниками департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та
інвестицій міської ради презентовано інвестиційний проєкт "Підвищення
енергоефективності в бюджетних закладах міста Кропивницького" для
можливого його реалізації в рамках проєкту "Механізми фінансування
проєктів з підвищення ефективності муніципального енергетичного сектору"
PROSPECT.
Здійснювалась інформаційна підтримка установ та організацій міста
шляхом доведення інформації про оголошені донорами проєкти (програми) на
отримання міжнародної технічної допомоги та фінансових ресурсів
міжнародних фінансових організацій, розміщення зазначеної інформації на
офіційних інтернет-ресурсах.
Крім того, 13 серпня 2019 року в приміщенні Міської ради міста
Кропивницького для ОСББ проведено тренінг з написання проєктних заявок
для участі у Програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних
будинків "Енергодім", що реалізується Фондом енергоефективності у
співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), Німецьким

товариством міжнародного співробітництва (GIZ) та Програмою розвитку
ООН (ПРООН).
Здійснювались заходи, спрямовані на популяризацію міста в Україні та
за
кордоном.
Так,
діє
інвестиційний
веб-сайт
міста
(http://www.kropinvest.gov.ua), який покликаний наочно демонструвати
ключові переваги Кропивницького, розкривати та просувати його інвестиційні
можливості, комерційні пропозиції підприємств, установ та організацій міста.
Крім того, оновлено інвестиційний паспорт міста, розроблено бізнескаталог місцевих товаровиробників та інформаційно-туристичний каталог
міста, які будуть поширені через закордонні та вітчизняні дипломатичні
установи, міжнародні бізнес-організації, торгові палати, офіційні інтернет ресурси.
Здійснювались
заходи
щодо
налагодження
довгострокових
взаємовигідних
відносин
з
іноземними
партнерами,
укладання
міжрегіональних угод.
Для налагодження взаємовигідної співпраці 10 червня 2019 року до
міста Кропивницького прибула делегація Консульського відділу Посольства
Республіки Польща в м. Києві.
У рамках вищезазначеної зустрічі учасники обговорили широке коло
питань
щодо
розгортання
взаємовигідного
українсько-польського
співробітництва в економічній, культурній, освітній та інших сферах, що
становлять взаємний інтерес. Крім того, міський голова звернувся з
проханням посприяти в пошуку міст-побратимів Республіки Польща з метою
подальшого налагодження дружніх зв'язків, а члени делегації, в свою чергу,
підтвердили зацікавленість в інтенсифікації двосторонніх відносин шляхом
встановлення побратимських стосунків.
Міською радою міста Кропивницького направлено листи щодо
сприяння у пошуку міст-побратимів на 11 дипломатичних представництв
іноземних держав в Україні з метою налагодження дружніх партнерських
зв'язків з містами цих країн.
Опрацьовується також питання щодо відновлення побратимських
відносин між містом Кропивницьким та містом Добричем (Республіка
Болгарія).
Підрозділ 4.2. Управління комунальною власністю
Проводилась робота по забезпеченню управління майном установ,
організацій, підприємств комунальної власності територіальної громади
міста.
Станом на 01.01.2020 діяло 150 договорів оренди нежитлових
приміщень, будівель, споруд. Протягом 2019 року управлінням комунальної
власності укладено та продовжено термін дії 115 договорів оренди
нерухомого майна.
Від передачі в оренду нерухомого майна та ЦМК до міського бюджету
надійшло 5789,9 тис. грн. Перевиконання планових показників становить
1487,9 тис. грн.
Протягом 2019 року було проведено технічну інвентаризацію
18 об’єктів оренди нерухомого комунального майна. Зареєстровано за

територіальною громадою міста Кропивницького 16 об’єктів нерухомого
майна.
На виконання рішення Міської ради міста Кропивницького
від 06 листопада 2018 року № 1942 «Про повернення з оренди цілісного
майнового комплексу державного комунального підприємства теплових
мереж «Кіровоградтеплоенерго» та відповідно до Порядку повернення
орендованих цілісних майнових комплексів комунальних підприємств
територіальної громади міста Кропивницького після припинення або
розірвання договору оренди, затвердженого рішенням Міської ради міста
Кропивницького від 06 листопада 2018 року №1946, було повернуто 26 квітня
2019 року з оренди та передано в господарське відання КП «Теплоенергетик»
цілісний майновий комплекс державного комунального підприємства
теплових мереж «Кіровоградтеплоенерго», про що підписано сторонами
відповідні акти приймання – передачі майна.
На погашення боргів минулих від ДП «Кіровоградтепло»
ТОВ «ЦНТІ УНГА» за 2019 рік надійшло 1523,4 тис. грн.
В судовому порядку задоволено позов до Колективного підприємства
«Центр-Готель» (далі – КП «Центр-Готель») про внесення змін до договору
оренди будівлі готелю «Київ» від 08.09.1994 року № 37 щодо розміру
орендної плати, яка збільшилась з 11245 грн до 1287143 грн в місяць.
З 01.11.2019 року за заявою КП «Центр-Готель» достроково
припиняється дія договору оренди і приміщення готелю «Київ» буде
повернено з орендного користування в розпорядження територіальної громади
міста Кропивницького.
Приватизовано 16 об’єктів комунальної власності територіальної
громади м. Кропивницького. Від приватизації комунального майна до
міського бюджету перераховано 5025,4 тис. грн.
РОЗДІЛ V. ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА
Підрозділ 5.1. Регуляторна політика та розвиток підприємництва
Зусилля Міської ради міста Кропивницького та її виконавчих органів були
спрямовані на створення сприятливого підприємницького клімату, умов для
розвитку підприємницької ініціативи та поліпшення бізнес-клімату в місті.
З метою сприяння розвитку підприємницької діяльності, надання фінансової
підтримки суб’єктам господарювання міста для створення нових робочих місць
продовжує свою дію «Програма розвитку малого і середнього підприємництва
м. Кіровограда на 2016-2020 роки».
У рамках Програми міською радою міста Кропивницького надається
фінансова підтримка на розвиток підприємницької діяльності на безповоротній
основі.
У міському бюджеті міста Кропивницького на реалізацію інвестиційних
проєктів на умовах співфінансування з Регіональним фондом підтримки
підприємництва у Кіровоградській області передбачались кошти в сумі
70 тис. грн.
У 2019 році одне підприємство отримало фінансову допомогу в сумі
30,0 тис. грн для впровадження інвестиційного бізнес-проєкту за рахунок
коштів міського бюджету м. Кропивницького на умовах співфінансування з
Регіональним фондом.

В рамках Програми діє Порядок використання коштів на фінансовокредитну та інвестиційну підтримку суб’єктів підприємницької діяльності
м. Кропивницького на часткову компенсацію відсотків за кредитами, які отримані
в банківських установах на реалізацію інвестиційних проєктів. Протягом року
два суб’єкти господарювання м.Кропивницького скористалися даною
Програмою та отримали компенсацію відсотків за кредитами, які отримані в
банківських установах на реалізацію інвестиційних проєктів на загальну суму
150,0 тис.грн.
Для стимулювання розвитку підприємницької діяльності в місті успішно
функціонує Центр надання адміністративних послуг Міської ради міста
Кропивницького. Центр створює доступні та зручні умови реалізації та
захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб,
задоволення потреб громадян та суб’єктів господарювання, підвищення якості
надання адміністративних послуг.
У центрі суб’єкти звернення мають можливість отримати
156 адміністративних послуг. До роботи центру залучено 13 дозвільних
органів, 16 виконавчих органів міської ради і 6 представників територіальних
(місцевих) органів центральних органів виконавчої влади.
Протягом 2019 року у Центрі продовжували акумулюватися спільні
зусилля міської ради та її виконавчих органів щодо забезпечення в
м. Кропивницькому організації юридичного оформлення умов реалізації
фізичними та юридичними особами своїх прав, свобод і законних інтересів.
Станом на 01.01.2020 до Центру надання адміністративних послуг міста
Кропивницького
звернулося
95965
відвідувачів,
зареєстровано
55457 заяв з отримання адміністративних послуг.

