


 Програма  

«Програма «10 пріоритетів розвитку міста» 
лягла в основу моєї роботи на посаді  міського голови.
Перший рік роботи був напруженим.
Ключові акценти роботи стосувалися транспорту, освіти, соціального 
захисту містян. 
У 2017 році пріоритет надаватиметься сфері жкг, медицині та 
соціальним проектам.
На порядку денному залишаються пасажирські перевезення, енерго-
ощадні технології, будівництво».

Андрій Райкович

у ц



2015

1 375 433,0

2016

1 694 000,0 

2017

2 045 965 100,00

З початку  2016 року до міського бюджету надійшло  1 694,0 млн грн, 
що на 31,8 %, або майже на 410,0 млн грн більше надходжень 
за відповідний період 2015 року:
• освіта профінансована на 461 млн грн, що на 19,8 % більше  ніж  
у 2015 році;

• охорона здоров’я – 209,3 млн грн;    
• фізична культура та спорт – 12,5 млн грн, що на 1,4 % більше ніж  
у 2015 році;

• культура – 33,6 млн грн, що на 9,1 % більше  ніж  у 2015 році;
• соціальний захист населення – 16,2 млн грн, в т.ч. підтримка 
учасників АТО – 5,5 млн грн; 

• Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих 
категорій населення – 3,1 млн грн;  

• Програми у галузі сім’ї, дітей та молоді й утримання установ со-
ціального захисту – 6,6 млн грн; 

• ЖКГ – 115,8 млн грн, що на 1,8 % більше  ніж у 2015 році;
У 2017 році ресурс міського бюджету складатиме 2 млрд  45 млн 
965,1 тис грн, що  майже в 1,5 раза більше бюджету 2016 року. 
• на освіту передбачено 663,0 млн грн, що на 43,8% більше 2016 
року;

• на охорону здоров’я заплановано  266,8 млн грн, що на 27,5 % 
більше ніж у 2016 році;

• на соціальний захист населення пропонується спрямувати 
25,0 млн грн, що на 54,3 % більше ніж у  2016 році;

• на розвиток ЖКГ  заплановано 200,0 млн грн, що на 72 % більше  
за  2016  рік;

• на фізичну культуру та спорт – 16,7 млн грн, шо на 33,6 % більше 
ніж  у 2016 році;

• на культуру – 41,2 млн грн, що на 22,6 % більше  ніж  у 2016 році

МІСЬКИЙ 
БЮДЖЕТ:
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4-5

МІСТО 
БЕЗ КОРУПЦІЇ:

• започатковано онлайн-трансляції засідань постійних комісій та пленар-
них засідань сесій міськради;

• вперше запроваджено на офіційному веб-порталі міської ради електрон-
ні ресурси: «Єдина система місцевих петицій», «Електронні петиції від 
громадських організацій, що знаходяться на розгляді міської ради»;

• започаткована практика розгляду електронних петицій на постійних 
комісіях міської ради, розглянуто 17 електронних петицій (велоінфра-
структура; новий Регламент міської ради; ліквідація сміттєзвалища в Арна-
утовому (біля кладовища) та розчищення недіючих кладовищ; заборона 
«добровільних» внесків у дитячих садках, школах та медичних закладах 
міста; збільшення урн; встановлення світлофора та автобусних зупинок; 
автобусне сполучення з селищем Гірничим деяких мікрорайонів міста);

• відкрито Cервісний центр муніципальних послуг та створено «Гарячу 
лінію» міського голови;

• оновлено офіційний сайт міської ради, на якому буде персональна елек-
тронна сторінка кожного депутата (триває інформаційне наповнення);

• з квітня працює Громадська рада у складі 73 членів громадських органі-
зацій;

• започатковано знакову молодіжну антикорупційну акцію «Не мовчи»;
• організовано Перший Всеукраїнський студентський антикорупційний фо-
рум, в якому взяли участь більше 100 студентів з різнопрофільних ВНЗ усіх 
регіонів України;   

• впроваджено  систему електронних закупівель PROZORRO (з початку року 
проведено 49 процедур електронних закупівель на суму 91,9 млн грн, 
зекономлено 2,7 млн грн бюджетних коштів);

• розглянуто в  судовому  порядку 135 справ щодо оренди майна комуналь-
ної власності, стягнуто 15,858 млн грн, повернуто з оренди 4 об’єкти ко-
мунального майна, визнано право власності на 1 об’єкт нерухомості
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6-7

МІСТО 
ІНВЕСТИЦІЙ:

• проведено перший муніципальний інвестиційний форум «TIME to INVEST»;
• розроблено інвестиційний буклет «Час інвестицій»;
• вперше у вересні проведено Всеукраїнську спеціалізовану виставку 

«Енергоефективність. Енергозбереження»;
• розроблено перші інвестиційні проекти з модернізації системи зовнішнього 
освітлення міста та здійснення енергозберігаючих заходів у ЗОШ № 31 із за-
гальним обсягом інвестицій 12 млн грн. Проекти подано на розгляд НЕФКО;

• міська рада – співорганізатор проведення наймасштабнішої в Україні 
міжнароної виставки AGROEXPO – 2016



• реалізація інвестиційних проектів з модернізації системи 
зовнішнього освітлення міста та здійснення енергозберіга-
ючих заходів у ЗОШ №31 із загальним обсягом інвестицій 
12 млн грн;

• вперше будуть  реалізовані проекти громадських ініціатив 
(Громадський бюджет)  на  суму 3,0 млн грн;

• надання фінансової підтримки малому підприємництву на 
реалізацію інвестиційних проектів на умовах співфінансу-
вання з Регіональним фондом підтримки підприємництва 
у Кіровоградській області;

• проведення галузевих сесій  муніципального інвестиційного 
форуму «TIME to INVEST»

Пріоритети 
на 2017 рік
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8-9

МІСТО 
НОВОБУДОВ:

• розпочато будівництво 9-поверхового 54-квартирного житлового будин-
ку по вул. Генерала Жадова, 102-й мікрорайон;

• розроблено ПКД для будівництва багатоквартирного житлового будинку 
по вул. Героїв України, 26, корпус 1;

• виділено кошти з міського бюджету в сумі 1 млн грн на розробку ПКД для 
будівництва військового містечка на 1200 сімей по вулиці Леваневського;

• розпочато інвентаризацію всіх житлових довгобудів з метою їх добудови;
• проведено реконструкцію дамби по вулиці Михайлівській (4,0 млн грн)



• будівництво багатоквартирного житлового будинку по 
вул. Генерала Жадова (102-й мікрорайон, поз. 28) (14,5 млн 
грн);

• реконструкція господарчого блоку полового будинку по 
вул. Олени Журливої, 1 під житловий будинок (3,0 млн грн)

Пріоритети 
на 2017 рік
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10-11

РОЗУМНЕ
 МІСТО:

• реалізовано проект «Освітня карта Кропивницького» (електронна база 
даних закладів освіти);

• започатковано проект «Здобуваймо найкращу освіту–2017» (консультації, дис-
танційне навчання, on-line курси, платні освітні послуги з предметів ЗНО-2017);

• придбано комп’ютерну техніку на загальну суму 2,3 млн грн (179 ком-
плектів комп’ютерного обладнання, 9 інтерактивних дошок, 7 проекторів, 
25 ноутбуків, 112 планшетів), що на 78 % більше ніж у попередньому році;

• проведено капітальний ремонт у 39 закладах освіти на загальну суму 
13,8 млн грн, що на 55% більше ніж  у 2015 році; 

• реалізовано програму «ШКІЛЬНА ПАРТА» (придбано 476 парт на суму 
609,208 тис. грн), що на 89 % більше  2015 року;

• вперше для 7 шкіл закуплено сучасне навчальне обладнання  для кабінетів 
фізики;

• відкрито одразу 2 хореографічні зали в НВО № 31;  
• з ініціативи міського голови призначено стипендії переможцям Все-
українських олімпіад у 2016 році, а педагогам, які підготували перемож-
ців, 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  для 200 пра-
цівників органів місцевого самоврядування та виконавчої влади



• зростання фонду оплати праці на 53,2 % порівняно з 2016 роком; 
• безкоштовне харчування учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій (зростання на 22%);
• кошти на  утримання дошкільних закладів та шкіл в 2 рази більше, розрахунок 325 грн на 

1 учня та 355 грн на 1 дошкільника;
• капітальні ремонти та придбання обладнання для закладів  освіти передба-
чено в сумі 29,8 млн грн

• капітальний ремонт навчальних закладів та 7 спортивних 
зал (ЗОШ №1; 13; 26; 30; 31; 33; школа-інтернат),  придбан-
ня та ремонт шкільних меблів, оснащення всіх загаль-
ноосвітніх навчальних закладів сучасними навчаль-
но-комп’ютерними комплексами та підключення їх 
до мережі Інтернет (29,8 млн грн); 

• будівництво котельні по вул. Комарова, 54 для те-
плопостачання будівель НВО № 17; ДНЗ № 65; 
ДНЗ № 22; ДНЗ № 48 (6,0 млн грн);

• виготовлення проектно-кошторисної докумен-
тації на теплосанацію ДНЗ №23 та  НВО №31;

• теплосанація НВО №18;
• реставрація будівлі ЗОШ № 3 (3,3 млн грн)

У 2017 році на галузь освіти 
передбачено 663,0 млн грн.  
Заплановано:

Пріоритети на 2017 рік
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КОМФОРТНЕ 
МІСТО:

• створено комунальне підприємство «Електротранс»;
• вперше за 25 років придбано 20 нових тролейбусів марки «ДНІПРО-Т103» 
великої місткості, з низьким рівнем підлоги та відкидним трапом, тобто 
пристосованих для пасажирів з обмеженими можливостями. З міського 
бюджету виділено 80,0 млн грн;

• поновлено автобусний маршрут №111-б; 
• реалізовано проект «Соціальна картка»,  якою користуються 26,5 тисяч містян;
• створено відділ реєстрації місця проживання особи, відділ державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно, відділ державної реєстрації 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

• проведено 12 ярмарків з продажу продовольчих товарів, що в 5 разів 
більше попереднього року; 

• запроваджено ярмаркову торгівлю по мікрорайонах міста (Новоолексіїв-
ка, Космонавта Попова, вул. Братиславська, біля заводу «Гідросила») та 
тематичні ярмарки: Шкільний, Різдвяний, Великодній; 

• реалізовано проект «Муніципальний патруль», в рамках якого проведено 
127 рейдів, за результатами яких складено 210 адміністративних прото-
колів стосовно  несанкціонованої  торгівлі;

• відкрито нові ринки (по вул. Братиславській, біля заводу «Гідросила», та 
по вул. Ярослава Мудрого, біля ринку «Ідеал-Плюс»)



• оновлення парку електротранспорту (придбання 2 тролей-
бусів на умовах співфінансування з державного бюджету);

• придбання тролейбусів з автономним ходом для транс-
портного забезпечення віддалених мікрорайонів міста 
(сел. Нове, сел. Молодіжне, район телецентру) із залучен-
ням коштів інвесторів;  

• впровадження системи єдиного електронного квитка для 
проїзду в громадському  транспорті;

• виготовлення ПКД на реконструкцію проїжджої частини 
вул. Ельворті, вул. Миколи Левітського, між  вул. Київською 
та Братиславською;

• капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю на 
пров. Об’їзному; 

• капітальний ремонт  дороги   по пров. Об’їзному,    вул. 
Харківській, вул. Степана Разіна, дороги  від  вул. Сте-
пана Разіна до пров. Степового та до Далекосхідно-
го кладовища;

• капітальний ремонт дороги по вул. Кропивниць-
кого (від вул. Полтавської до вул. Шевченка) в  
м. Кропивницькому

Пріоритети 
на 2017 рік
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СПОРТИВНЕ 
МІСТО:

• вперше лише за 1 рік реконструйовано 7 спортивних зал закладів освіти, 
а саме:  НВО № 6 та № 8, ЗОШ «Мрія», ЗОШ № 23, № 4, № 17 гімназії 
ім. Т. Шевченка;

• призерам Літніх Паралімпійських ігор 2016 року та їхнім тренерам вперше 
виплачена одноразова грошова винагорода на загальну суму 550 тис. грн;

• відкрито ДЮСШ № 4;
• виділено 1,0 млн грн на дитячі спортивні майданчики;
•  вперше запроваджена щорічна  муніципальна стипендія кращим спортсме-
нам та їхнім тренерам  за високі спортивні досягнення на офіційних всеукраїн-
ських і міжнародних змаганнях у 2016 році на загальну суму 45,0 тис. грн



• капітальний ремонт в стрілецькому тирі ДСЮШ №3 (850,0 тис. грн) 
та ремонт 50-метрового стрілецького тиру (300,0 тис. грн);

• виготовлення ПКД на капітальний ремонт  ДСЮШ №3 та спор-
тивної зали ДСЮШ №2 (100 тис. грн);

• придбання спортивного обладнання і облаштування спортив-
них майданчиків за місцем проживання та в місцях масового 
відпочинку населення  (300 тис. грн);

• придбання обладнання та предметів довгострокового кори-
стування для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (комплект 
татамі, малокаліберні пістолети, спортивні велосипеди та ін.) 
(750,0 тис. грн)

Пріоритети 
на 2017 рік
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16-17

ЗДОРОВЕ 
МІСТО:

• відкрито паліативне відділення у КЗ «Центральна міська лікарня»;
• відкрито медичний факультет №2 Донецького національного медичного  
університету;  

• відремонтовано дитяче інфекційне відділення у Центральній міській 
лікарні;

• здійснено капітальні ремонти у пологовому будинку № 1, амбулаторії № 4 
комунального закладу ЦПМСД № 2 та № 8, ЦПМСД № 1;

• розпочато капітальний ремонт відділення гострої судинної патології 
(інсультний центр) в ЛШМД;

• підписано угоду з компанією Фрезеніус Україна щодо створення (на тери-
торії міської лікарні № 2 ім. Святої Анни) відділення гемодіалізу за раху-
нок інвестора;

• розроблено Комплексну програму підтримки учасників АТО. Активна ре-
алізація програми вивела Кропивницький в лідери щодо забезпечення 
соціального захисту даної категорії громадян



•  матеріальна допомога учасникам АТО та членам сімей загиблих склала біль-
ше 4,0 млн грн; 

• організовано безкоштовне харчування учнів 1-4 класів, батьки яких  загинули  
в АТО;

• надано учасникам АТО та членам сімей загиблих дозволів на розроблення
939 проектів землеустрою, із них у власність передано 638 земельних ділянок;

• на фасадах 12 шкіл міста встановлені 18 меморіальних дощок на честь учас-
ників АТО, які загинули на сході України



• матеріальну допомогу малозабезпеченим громадянам, постраждалим учасникам 
АТО та сім’ям загиблих – 9,7 млн грн; 

• надання грошової допомоги ветеранам до свят та фінансової підтримки 11 гро-
мадських організацій інвалідів і ветеранів – 1,0 млн грн, що у 2 рази більше  
2016 року;

• утримання установ та закладів соціального захисту та проведення мо-
лодіжних заходів – 11,9 млн грн, зростання в 1,7 раза

У 2017 році на соціальний захист населення про-
понується спрямувати 25,0 млн грн, що на 24,5 % 
більше 2016 року, з них на:

• зростання оплати праці працівникам охорони здоров’я заплановано на 37 %;
• видатки на харчування хворих в стаціонарах закладів охорони здоров’я прогно-
зується збільшити в 3 рази;

• на капітальні ремонти та придбання обладнання для закладів охорони здоров’я 
передбачено 17,4 млн грн

У 2017 році на галузь охорони здоров’я 
заплановано 266,8 млн грн (зростання на 18,3 %)

18-19



• виготовлення ПКД на теплосанацію дитячої міської поліклініки №1, 
вул. Шевченка, 36;

• капітальний ремонт 1-го поверху будівлі дитячого інфекційного відділення 
стаціонару № 1 ЦМЛ;

• створення  перинатального центру ІІ рівня;
• відкриття відділень гострої судинної патології (інсультний центр) в ЛШМД, 
гемодіалізу та хірургічно-травматологічного;

• придбання рентгенологічного обладнання (3 од.) – 4,6 млн грн;
• придбання санітарного автотранспорту (2 од.) – 0,9 млн грн;
• капітальний ремонт приймального відділення стаціонару № 1 ЦМЛ – 0,7 млн грн;
• запровадження електронного реєстру пацієнтів на первинній ланці охорони 
здоров’я у разі розроблення програмного забезпечення Міністерством охо-
рони здоров’я України

Пріоритети на 2017 рік
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20-21

КУЛЬТУРНЕ 
МІСТО:

• на розвиток культури і туризму у 2016 році з міського бюджету витрачено 
на 54 % більше коштів порівняно з 2015 роком;

• вперше 18 закладів культури отримали ресурс (777,7 тис. грн) на поточні 
ремонти (заміна систем опалення, встановлення енергоефективних вікон, 
пожежної та охоронної сигналізації);

• відремонтовано ІІ корпус музичної школи № 1  імені Г. Нейгауза (1,3 млн грн);
• вперше виділено кошти бібліотекам на періодичні видання;
• відремонтовано 4 бібліотечні філії;
• придбано музичні інструменти для всіх музичних шкіл і муніципального ду-
хового оркестру (150 тис. грн);

• придбано комп’ютерний клас, телевізор для дитячої художньої школи
ім. О.О. Осмьоркіна;

• відновлено програму книговидання (233,8 тис. грн);
• видано: «Туристичний довідник міста», краєзнавчий путівник «Вулиця-
ми рідного міста», «Порятунок» (поезія Н. Нічишиної), «Відрядження до 
пекла» (С. Колєсніков), «Поема про місто, фотоальбом»;

• вперше проведено фестиваль «Рушник єдиної родини»;
• відновлено проект «Мистецькі вихідні»





• за підтримки міського голови хор «Согласіє» музичної школи № 2 
ім. Ю.С. Мейтуса взяв участь у Міжнародному пісенному конкурсі;

• проведено Перший благодійний марафон «Серця, опалені війною» до Дня 
захисника України;

• започатковано проект «Місто моєї мрії» (до Дня міста);
• реконструйовано приміщення міського літературно-меморіального музею 
Т.К. Карпенка-Карого;

• споруджено пам’ятний знак Жертвам Голодомору;
• облаштовано пам’ятник Жертвам політичних репресій;
• завершено облаштування Алеї слави на Рівненському кладовищі;
• проведено ремонтні роботи на Меморіалі героям Другої світової війни  на 
Фортечних валах;

• перейменовано 142 об’єкти топоніміки (134 вулиці, проспекти, провулки, 
8 скверів та парків), в тому числі перейменовано 34 вулиці на честь загиблих 
бійців АТО на сході Україні;

• змінені назви районів: Ленінський район перейменовано на Подільський, 
Кіровський — на Фортечний

22-23



• виготовлення ПКД на реставрацію будівлі музичної школи № 1 
ім. Г.Г. Нейгауза;

• реставрація будівлі міського художньо-меморіального музею 
О.О. Осмьоркіна – 1,5 млн грн; 

• виготовлення ПКД на капітальний ремонт будівлі Кіровоградського 
музею музичної культури ім. К. Шимановського 

Пріоритети на 2017 рік
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24-25

ЗАТИШНЕ
МІСТО:

Вперше демонтовано 38 МАФів та 77 об’єктів реклами

У сфері житлово-комунального господарства 
проведено:
• капітальний ремонт 34 будинків  на суму більш ніж 11,0 млн грн;
• капітальний ремонт 127 ліфтів на суму 6,1 млн грн, що на 16 % більше ніж у 2015 році;
• капітальний ремонт 24  внутрішньодворових доріг на суму 9,2 млн грн;
• встановлено 22 прилади обліку холодної води на суму 19,5 тис. грн;
• створено 47 ОСББ, впродовж минулих років було створено тільки 21;
• капітальний ремонт доріг площею 11,1 тис. м² на загальну суму 6,7 млн грн;
• поточний ремонт доріг на 68 вулицях обсягом 41,8 тис. м² на суму 10,8 млн грн;
• придбано 11 одиниць спецтехніки для комунальних підприємств, а саме: автогрей-
дер, екскаватор,  2 комбіновані прибиральні машини, 7 мотокіс;

• дотримання Правил благоустрою: більше 300 протоколів про адмінправопорушення 
та більше 1700 попереджень, після яких зауваження були усунені;

• введено в дію нову сміттєсортувальну лінію на міському сміттєзвалищі (за добу в три 
зміни сортують до 150 тонн сміття);



• прийнято Програму по регулюванню чисельності безпритульних тварин (стерилізація 
собак). В рамках даної програми виділено приміщення для  громадської  організації 
«Щасливий пес». Придбано спецавтомобіль для відлову тварин; 

• реалізація проекту «Світле місто»: відновлено мережі  зовнішнього освітлення на 
49 об’єктах. Вперше освітлено околиці районів Завадівки, Лелеківки, ст. Балашівки, 
Нової Олексіївки

• благоустрій міста – 55,3 млн грн, що на 12,3 % більше плану 2016 року;
• надання фінансової допомоги комунальним підприємствам міста – 14,8 млн грн;
• капітальний ремонт житлового фонду – 35,0 млн грн;
• утримання та розвиток інфраструктури доріг – 72,6 млн грн, що в 2,5 рази більше плану 2016 
року; 

• співфінансування інвестиційних проектів з реконструкції теплових мереж вулиць Київської та 
Гагаріна – передбачається 2,0 млн грн за умови залучення коштів з Державного фонду регіо-
нального розвитку; 

• придбання прибиральної техніки (11,0 млн грн) КП «Кіровоград-Універсал 2015»

У 2017 році на житлово-комунальне господарство 
заплановано майже 200 млн грн, зростання по-
над 10 %,  в т.ч.: 



На квартирному обліку в місті перебуває 2959 сімей. 
У комунальну власність повернуто 5 квартир. Громадянам міста, які тривалий час перебували 
на квартирному обліку (з 1979 року), надано ордери на  8 квартир, 10 квартир учасникам АТО. 
Надано 68 ордерів на жилі приміщення:
7 – отримали кімнати у гуртожитках;
47 – житлові приміщення в будинках;
7 – службові квартири

• будівництво водогону від ОКВП «Дніпро-Кіровоград» до селища Нового;
• реконструкція магістральних теплових мереж по вул. Гагаріна;
• реконструкція теплових мереж від ТЕЦ до вул. Київської; 
• будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Івана Богуна і вул. Зеленогірській – 1,1 млн грн;
• будівництво госппобутової каналізації по вулицях Лесі Українки, Дарвіна, Степняка-Кравчинського

Пріоритети на 2017 рік
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БЕЗПЕЧНЕ 
МІСТО

В результаті впроваджених заходів в остаточному рейтингу, оприлюдненому Асо-
ціацією міст України, місто Кропивницький увійшоло у топ-10 міст, які відповідають 
європейським стандартам відкритості, прозорості та підзвітності міської влади.
У 2016 році за результатами вимірювання Індексу публічності, визначеного ГО «Опо-
ра», в загальнонаціональному рейтингу органів місцевого самоврядування Кірово-
градська міська рада посіла 5 місце серед  22 обласних центрів України (проти 9 місця 
у  2015 році). 
Найбільш публічною виявилась діяльність міського голови (7 місце). 
Діяльність депутатського корпусу Кіровоградської міської ради оцінена у 62%.  Це 4 міс-
це у рейтингу публічності (2015 рік – 42 %, 15 місце, 2014 рік – 36 %, 16 місце). Зростан-
ня рейтингу публічності депутатів Кіровоградської міської ради пов’язане зі зростанням 

практики звітування перед вибор-
цями та запровадженням онлайн-
трансляції пленарних засідань 
Кіровоградської міської ради.  
За рівнем публічності виконав-
чих органів міська рада вхо-
дить до топ-10 міст України. 




