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ЗВІТ 

ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО І 

СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО НА 2018 РІК 

ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ НА 2019 І 2020 РОКИ 

ЗА 2018-2020 РОКИ 

 

І. Основні дані 
 

Програма економічного і соціального розвитку міста Кропивницького на 

2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки затверджена 

рішенням міської ради від 15 лютого 2018 року № 1421 (зі змінами від 31 січня 

2019 року № 2278) (далі - Програма). 

Програму розміщено на офіційному веб-сайті Кропивницької міської ради 

у підрозділі "Рішення Міської ради" розділу: "Публічна інформація" та 

підрозділі "Програма економічного і соціального розвитку" розділу 

"Економіка". 

Кропивницькою міською радою та її виконавчими органами протягом 

2018-2020 років вжито ряд організаційних заходів, спрямованих на 

забезпечення виконання основних показників і завдань, визначених Програмою, 

а також заходів галузевих (цільових) програм, які діяли протягом звітного 

періоду.  

Завдяки комплексу вжитих заходів щодо забезпечення сталого розвитку 

галузей і сфер діяльності у місті Кропивницький протягом останніх років мали 

місце позитивні тенденції щодо нарощування обсягів виробництва і реалізації , 

надання послуг у закладах освіти, охорони здоров’я, культури і спорту, 

соціального захисту населення, у сфері пасажирських перевезень, поліпшення 

стану дорожньої та соціальної інфраструктури,  поступового підвищення 

добробуту громадян, тощо. 

Виконання основних завдань Програми здійснювалось у координації 

роботи та співпраці із депутатами міської ради, представниками організацій 

роботодавців, громадських організацій, та інших зацікавлених сторін. 
  
Для виконання основних завдань Програми задіяно різні механізми, серед 

яких розробка, затвердження і реалізація заходів галузевих цільових програм, 

створення і забезпечення діяльності консультативно-дорадчих органів при 

міській раді і її виконавчому комітеті, виділення коштів із міського бюджету на 

реалізацію важливих для громади міста проектів, співпраця із територіальними 

органами центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрацією тощо.  

  
Серед важливих результатів виконання Програми є, зокрема, такі: 

 суттєве збільшення обсягів експорту товарів: із 220,4 млн дол. США у                    

2018 році до 272,8 млн дол. США у 2019 році та 487,1 млн дол. США за                       

2020 рік. Темпи зростання обсягів експорту щорічно зростали і склали 118%, 

123,8% і 178,6%  відповідно; 

поступове підвищення розміру середньомісячної заробітної плати: із 

6457,0 грн. за 2017 рік, до 7880 грн.  - у  ІV кварталі 2018 року, до 8972 грн.  - за                      

ІV квартал 2019 року, до 11181 грн. за ІV квартал 2020 року, що на 24,6% 

більше порівняно із відповідним періодом 2019 року;  
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поступове збільшення обсягів податкових та неподаткових надходжень, 

які у загальному обсязі доходів 2020 року становили 1,65 млрд грн, що на 4,3% 

більше ніж у 2019 році. Офіційних трансфертів з державного та обласного 

бюджетів залучено у 2018-2020 роках 4,6 млрд. грн. У свою чергу це дало 

можливість спрямувати частину коштів на розбудову дорожньо-транспортної 

та соціальної інфраструктури в місті. 
 

Соціально-важливими для громади міста є, зокрема, такі проєкти, як: 
 

1) у галузі охорони здоров’я: 

створення сучасного відділення гострої судинної патології                                         

КЗ "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги"; 

капітальний ремонт міського пологового будинку, відділень  Центральної 

міської лікарні, відкриття відділення гемодіалізу, паліативного відділення, 

створення сучасного діагностичного центру із комунальним сучасним 

комп'ютерним томографом;  

створення сучасного відділення легеневої терапії із палатами інтенсивної 

терапії на 30 ліжок на базі Центральної міської лікарні. Відділення 

укомплектоване найсучаснішою апаратурою експертного класу із США за 

рахунок коштів міського бюджету; 
 

2) в галузі освіти - капітальний ремонт ЗОШ № 31 (термомодернізація), 

впровадження проекту "Нова українська школа"; 
 

3) у галузі транспорту – придбання 78 одиниць сучасного комунального 

транспорту для перевезення пасажирів; 
 

4) в житловому будівництві – вперше за 25 років збудовано новий                   

54-квартирний житловий будинок;  
 

5) у сфері послуг – створено Центр надання адміністративних послуг 

"Прозорий офіс", в якому надається 365 адміністративних послуг, створено 

належні умови для отримувачів адміністративних послуг. У результаті місто 

Кропивницький за оцінкою Індексу конкурентоспроможності міст України 

2019/2020 (ІКМ) займає серед міст обласного значення 1 місце за компонентом 

"Започаткування бізнесу";  
  

6) в галузі культури - реставрація будівлі 1 корпусу музичної школи № 1 

ім. Г.Г.Нейгауза;   
 

7) у дорожній інфраструктурі – реконструкція проїжджої частини 
вул. Ельворті, вул. Миколи Левитського (Колгоспної) в м. Кропивницький                       
(І черга об'єкта будівництва) (шляхопровід "Арка"), реконструкція вулиці 
Полтавської від провулку Об'їзного до вул. Васнєцова; капітальний ремонт 
38 доріг;  

 

8) у галузі житлово-комунального господарства: 
реконструкція котельні та теплових мереж від неї по вул. Металургів, 7-а 

в смт Нове (підключено 27 житлових будинків, дві школи, дошкільний заклад, 
музичну школу, поліклініку, театр танцю "В гостях у казки"); 

придбання комунальної техніки, виконано значний обсяг робіт із 

поліпшення благоустрою міста: зовнішнє освітлення, озеленення, тощо.  



3 
 

Загалом на будівництво, реконструкцію та ремонт об’єктів комунального 

господарства, соціально-культурного призначення, освіти, охорони здоров'я та 

культури у 2018-2020 роках освоєно капітальних вкладень на загальну суму 

334,1 млн. грн. 

 

У 2020 році утворено Кропивницьку територіальну громаду шляхом 

приєднання до міста селища Нове. 
 

Проте, впровадження карантину в Україні і області із березня                      

2020 року має суттєвий вплив на уповільнення економічної активності 

суб’єктів господарювання, споживчої активності населення, зменшення доходів 

громадян через збільшення рівня безробіття, на стан наповнення місцевого 

бюджету і обумовлює необхідність спрямування значної частини коштів на 

реалізацію протиепідемічних заходів, тощо.   

Найбільш негативно вплинули обмежувальні заходи на діяльність таких 

галузей, як транспорт, будівництво, торгівля, готельне і ресторанне 

господарство, культура.  

 

У 2020 році суттєво зменшився обсяг виконаних будівельних робіт у 

місті. Доходи спеціального фонду міського бюджету зменшилися майже на                                     

25,0 млн грн, в основному за рахунок власних надходжень бюджетних установ. 

Має місце тенденція до збільшення обсягу податкового боргу.  

Чисельність найманих працівників, яким нараховано заробітну плату 

менше законодавчо встановленого мінімуму, збільшилась порівняно із 2018 та 

2019 роками.  

На обліку в міськрайонному центрі зайнятості у 2020 році перебувало                     

7,4 тис. безробітних громадян, що значно більше ніж у 2019 році. 

 

ІІ. Виконання основних завдань Програми 
 

РОЗДІЛ І. РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ 

 

Підрозділ 1.1. Стале функціонування промисловості 
 

Для виконання основних Програми вжито комплекс заходів. 

Міською радою і її виконавчими органами проводилася робота, 

спрямована на створення сприятливих умов для діяльності суб'єктів 

господарювання. 

До підприємств промисловості на системній основі доводилась 

інформація про виставково-ярмаркові заходи різних рівнів, про проведення 

навчальних семінарів, конференцій і зустрічей з обговорення актуальних 

питань у їх діяльності. 

Стратегічно важливими для розвитку міста є підприємства 

машинобудування і харчової промисловості, важливе значення мають 

підприємства добувної промисловості. 

Продукція підприємств промисловості є конкурентоспроможною і 

користується попитом на зовнішніх ринках. Підприємства міста мають постійні 

зовнішньоторговельні зв'язки з партнерами майже 100 країн світу. 

 



4 

Забезпечено координацію роботи і взаємодію з керівництвом 

промислових підприємств у питаннях презентації їх потенціалу у Міжнародній 

агропромисловій виставці "AGROEXPO", конкурсі "Кращий роботодавець 

року".  

Учасниками виставки "AGROEXPO" є провідні підприємства 

промисловості міста Кропивницький, зокрема АТ "Ельворті", ПрАТ "Гідросила 

груп", ПАТ "НВП "Радій", ТОВ "Профі Стан" та інші. У  конкурсі "Кращий 

роботодавець року" переможцем визнано  ПАТ "НВП "Радій". 

Протягом 2018-2020 років промисловими підприємствами міста за 

рахунок власних коштів проводилася робота з 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 та 

розпочато освоєння у виробництво; 

АТ "Ельворті" - продовжується технічне переоснащення  виробництва; 

ТДВ "Дозавтомати" - модернізовано лінію порошкового фарбування, 

розроблено та освоєно виробництво мобільного енергозберігаючого 

накопичувального обладнання; 

ПрАТ "Металит", ТДВ "Дозавтомати", ПрАТ "Швейна фабрика 

"Зорянка", ТДВ "Мʼясокомбінат "Ятрань", ТОВ "Кіровоградхліб 2014" - 

освоєно нові види продукції; 

Інгульською шахтою ДП "СхідГЗК" - проведено ремонт галереї № 3 

дробарно-сортувального комплексу та облаштування "короткого ланцюга 

погрузки" руди. 

Здійснювався моніторинг стану вирішення проблемних питань у 

діяльності підприємств промисловості, у т.ч. і державних: ДП "Ремонтний завод 

радіотехнічного обладнання", ДП "Кіровоградський комбінат хлібопродуктів 

№2".  
 

Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань: 

поступове збільшення обсягу реалізованої промислової продукції, який за 

три звітні роки склав понад 47,1 млрд.грн. (програмне завдання  – 

47,3 млрд.грн.); 

зростання потенціалу міста Кропивницький у загальнообласних обсягах 

реалізованої промислової продукції: з 48,2% у 2018 році до 49,1% у 2020 році; 

збільшення обсягу реалізованої промислової продукції у розрахунку на 

одну особу: з 50 тис.грн у 2017 році до 73 тис.грн у 2020 році, що вдвічі більше 

від середнього в області (в області - 37,2 тис.грн) (середньорічне програмне 

завдання - 66,8 тис.грн.); 

значне збільшення обсягу експорту основних видів продукції 

промисловості, зокрема: жири та олії тваринного та рослинного походження, 

продукти харчові, продукція машинобудування (2017 рік – 186,8 млн.дол.США, 

2018 рік – 174,3 млн.дол.США, 2019 рік – 215,6 млн.дол.США, 2020 рік –                  

355,4 млн. дол.США). 
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Підрозділ 1.2. Енергозбереження та енергоефективність 

 

Для забезпечення виконання програмних завдань щодо впровадження 

заходів із енергозбереження та підвищення енергоефективності міською радою 

і її виконавчими органами вжито цілий комплекс необхідних заходів. 

Виконавчими органами розроблено низку програмних та інших 

документів, зокрема: 

Програму відшкодування частини суми (тіла) кредитів, залучених ОСББ 

та ЖБК міста Кропивницького на впровадження енергоефективних заходів у 

багатоквартирних житлових будинках, на 2019-2022 роки, яка затверджена 

рішенням міської ради від 07 травня 2019 року №2496;  

Положення про систему енергетичного менеджменту в бюджетній сфері 

міста Кропивницького, яке затверджене рішенням виконавчого комітету від 

24 вересня 2019 року № 549. 

У 2016 році впроваджено програмний продукт  "Енергоплан", який 

використовується для моніторингу споживання енергетичних ресурсів 

будівлями закладів та установ бюджетної сфери міста Кропивницького: 

підключено 142 будівлі.   

У рамках виконання Програмних завдань проведено масштабну роботу 

щодо впровадження ЕСКО-механізму в будівлях бюджетних установ міста.  

Рішеннями Виконавчого комітету міської ради від 12 грудня 2017 року 

№ 600, від 13 лютого 2018 року № 73, від 18 грудня 2018 року № 645, від                          

25 червня 2019 року № 361, від 21 вересня 2019 року № 549 та від 12 листопада 

2019 року № 628 визначено ряд об’єктів бюджетної сфери для проведення 

процедури закупівель енергосервісу та розраховано базовий рівень споживання 

тепла по кожній будівлі за три останні роки.  

Інформацію про стан укладання таких договорів розміщено на 

офіційному сайті міської ради у розділі "Енергоефективність. 

Енергозбереження" (ЕСКО-механізм) за посиланням: http://kr-

rada.gov.ua/site/uploads/files/Ekonomika/stan-uklad-energ-dogovoriv_20-12-

2019.pdf. 

У 2018-2019 роках укладено 36 ЕСКО-договорів на суму 123,6 млн.грн.  

Окрім енергосервісу, в будівлях бюджетних установ міста в напрямку 

енергоефективності та енергозбереження здійснено наступні заходи:  

заміна вікон та вхідних дверей на енергозберігаючі; встановлення 

енергоефективних світильників; 

проведення капітальних ремонтів будівель, які включають в себе заміну 

(ремонт) внутрішньої системи теплових мереж із встановленням 

теплообмінників та насосів; 

проведення капітальних ремонтів із застосуванням енергозберігаючих 

технологій (утеплення фасадів, ремонт міжпанельних швів, ремонт (утеплення)  

покрівель). 

Відповідно до звітів, згенерованих програмним продуктом "Енергоплан", 

економія ресурсів у 2020 році порівняно з 2019 роком склала: електричної 

енергії – 1815 МВт·год (37,2 %); теплової енергії – 4828,4 Гкал (22,6 %); 

холодної води – 69 426,6 м3 (38,0 %); газу – 123 896,9 м3 (24,4 %). 

 

http://kr-rada.gov.ua/site/uploads/files/Ekonomika/stan-uklad-energ-dogovoriv_20-12-2019.pdf
http://kr-rada.gov.ua/site/uploads/files/Ekonomika/stan-uklad-energ-dogovoriv_20-12-2019.pdf
http://kr-rada.gov.ua/site/uploads/files/Ekonomika/stan-uklad-energ-dogovoriv_20-12-2019.pdf
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На виконання Урядової програми "теплих кредитів" в місті проводилася 

робота по впровадженню енергоефективних заходів. 

За останні три роки, за інформацією АТ "Ощадбанк", 

ПАТ АБ "Укргазбанк" та АТ КБ "ПриватБанк", в місті укладено 530 кредитних 

угод на загальну суму 23,8 млн. грн, з них 501 кредит видано фізичним особам 

на суму 16 млн. грн та 29 кредитів - ОСББ на суму 7,8 млн.грн.  

З бюджету міста відшкодовано частину суми (тіла) кредитів на суму                              

1,4 млн. грн. 

Промисловими підприємствами м. Кропивницький протягом звітного 

періоду проведено низку заходів у напрямку енергоефективності та 

енергозбереження, а саме: 

ТОВ "Друкмаш-центр" - встановлено опалювальний котел, який працює 

на альтернативних видах палива, що значно зменшить витрати порівняно з 

витратами при опаленні природним газом; 

ПрАТ "Швейна фабрика "Зорянка" - проведено реконструкцію котельні: 

встановлено два твердопаливні котли потужністю 350 кВт кожний, які 

працюють на паливних пеллетах; 

ПОГ "Фірма Ласка" ГО АПВТ - введено в дію твердопаливну котельню 

по вул. Руслана Слободянюка (Терешкової), 217; 

ПрАТ "Цукрогідромаш" - встановлено в ливарному цеху 

енергозберігаючі електропечі німецького виробництва; 

ДП "Кіровоградський облавтодор" - впроваджено спеціальні 

енергозберігаючі добавки для проведення ремонтних робіт асфальтобетонного 

покриття;  

ТОВ "ЛНК" - впроваджено на базі ТОВ "Екостайл" проєкт з дегазації 

полігону побутових відходів з використанням вилученого біогазу для генерації 

електричної енергії (вартість проєкту - 1,9 млн євро, проєктна потужність -                 

635 кВт/рік, виробляється до 5млн.кВт год.). Запуск установки з дегазації 

полігону відбувся 30 липня 2019 року. Електроенергія передається в загальну 

мережу. Реалізація проєкту дозволяє зменшити викиди парникових газів в 

атмосферу, знизити ризик виникнення на полігоні пожеж, покращити 

екологічну ситуацію та стан здоров’я мешканців прилеглих населених пунктів, 

продавати електроенергію по "зеленому" тарифу. 

Місто щороку традиційно долучається до участі у Всесвітній акції Година 

Землі, організатори якої закликають вимкнути світло на одну годину, як символ 

дбайливого ставлення до природи та усвідомлення проблеми зміни клімату. На 

одну годину з 20.30 до 21.30 вимикаються підсвічування адміністративних 

будівель, культурних об'єктів і деяких закладів харчування, таким чином 

зменшуючи інтенсивність вуличного освітлення, там де це можливо, до рівня 

50%. 
 

Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань: 

впроваджено енергоефективні заходи у будівлях бюджетної сфери на 

загальну суму 18,7 млн. грн., при цьому зекономлено в натуральному виразі: 

13 МВт год електроенергії; 33 тис.м³ природного газу та 3,5 тис. Гкал тепла; 

завершено реалізацію ЄСКО-договорів у 14 закладах освіти із загальними 

інвестиціями на суму 4,65 млн.грн. За 2018-2020 роки закладами, в яких 

впроваджено заходи з енергосервісу, зекономлено 4,9 тис. Гкал. 
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РОЗДІЛ ІІ. РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ 

 

Підрозділ 2.1. Транспорт та розвиток автомобільних доріг 
 

У 2018-2020 роках у рамках виконання завдань Програми проведено 

роботу, спрямовану на поліпшення перевезення пасажирів у місті 

Кропивницький.  

Прийнято 2 галузеві програми: 

Програма розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті 

Кропивницькому на 2017-2021 роки, на реалізацію якої із міського бюджету 

виділено 159,6 млн.грн; 

Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв’язку у 

м.Кропивницькому,  на реалізацію якої із міського бюджету виділено 

484,6 млн.грн. 

З метою забезпечення надання пільг на послуги зв’язку пільговим 

категоріям населення прийнято рішення міської ради   "Про звільнення осіб з 

інвалідністю І та ІІ груп по зору на 50 відсотків від абонентської плати за 

користування квартирними телефонами". 

Відповідно до затвердженої мережі автобусних маршрутів у місті 

обліковується 43 маршрути загального користування. 

Працює 41 автобусний маршрут, з них:  у звичайному режимі руху – 14; у 

режимі маршрутного таксі – 27. 

Мережа електротранспорту представлена 9 тролейбусними маршрутами 

та обслуговується щоденно 37/41 одиниць тролейбусів (до 2018 року 

працювало 4 тролейбусні маршрути та обслуговувалися 22 одиницями 

транспортних засобів). 

У 2018-2020 роках реалізовані наступні заходи: 

придбано 21 тролейбус з автономним ходом за лізинговою програмою та 

15 автобусів середньої пасажиромісткості (марки МАЗ 206); 

закуплено паливно-заправний модуль;   
придбано 2 спеціалізовані автомобілі, які обладнані підйомником та 

спеціальним кріпленням для перевезення людей з інвалідністю; 

проведено 7 конкурсів з визначення перевізника на міських автобусних 

маршрутах загального користування; 

забезпечено перевезення пасажирів усіх пільгових категорій на 

автобусних маршрутах спеціальних регулярних рейсів до 28 садово-городніх 

товариств та компенсовано витрати за пільгові перевезення в сумі 1,8 млн. грн.; 

відновлено 6 автобусних маршрутів та започатковано роботу 5 нових  

автобусних та 4 нових тролейбусних маршрутів, зокрема: 

автобусні маршрути: відновлені - № 103 "вул. Генерала Кульчицького - 

вул. Кільцева", № 118 "Велика Балка - Центральний ринок", № 104А "Площа 

Богдана Хмельницького – Критий ринок", № 111Б "Стара Балашівка – площа 

Богдана Хмельницького", № 116 "Никанорівка – селище Молодіжне", № 123 

"Завадівка - ТЕЦ"; нові - № 111-а "Стара Балашівка – Озерна Балка", № 114 

"Никонорівка – ТЦ "Епіцентр", № 119 "Велика Балка -Критий ринок", № 46 

"селище Гірниче - Новомиколаївка", № 130А "Катранівка - Лелеківка", які 

працюють у режимі маршрутного таксі, та сполучають віддалені мікрорайони з 

центральною частиною міста; 
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нові тролейбусні маршрути: № 5 "проспект Промисловий - Залізничний 

вокзал", № 11 "с.Нове - площа Богдана Хмельницького  - Автостанція №1", 

№ 7 "вул. Генерала Жадова - Лелеківка" та №8 " вул. Генерала Жадова – 

Центр томотерапії"; 

забезпечено з 2019 року 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" (у 2020 році виконано 550 рейсів, на 

обліку перебуває 28 осіб (дітей); 

забезпечено перевезення пасажирів пільгових категорій міським 

пасажирським автомобільним та електротранспортом, залізничним 

транспортом у приміському та внутрішньодержавному сполученні. 

Відшкодовано компенсацію за безкоштовне перевезення пільгових категорій 

населення у сумі 233,4 млн.грн, у т.ч.: електротранспортом – 109,7 млн. грн; 

автомобільним транспортом – 121,3 млн. грн; залізничним транспортом 

0,6 млн. грн. 

Забезпечено надання пільг на послуги зв’язку пільговим категоріям 

населення. За звітний період відшкодовано ПАТ "Укртелеком" кошти за 

відповідні надані послуги 224 особам - інвалідам І або ІІ групи по зору у сумі 

70,9 тис. грн. 

Вжито комплекс заходів для виконання у 2018-2020 роках програмних 

завдань в частині підвищення якості покриття автомобільних доріг та вулиць і 

доріг комунальної власності міста.  
 

Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань: 

1) розширено мережу маршрутів, які обслуговуються:  

електротранспортом КП "Електротранс"  – до 9 тролейбусних маршрутів 

(до 2018 року – 4 тролейбусні маршрути); 

автобусами КП "Електротранс"  – до 12 автобусних маршрутів (до 

2018 року – 8 автобусних маршрутів); 
 

2) збільшено кількість рухомого складу пасажирського транспорту: 

електротранспортом КП "Електротранс" – до 41 тролейбусу (до                          

2018 року – 22 тролейбуси);   

автобусами КП "Електротранс"  – до 35 одиниць (до 2018 року – 

20 автобусів);   

за 2018-2020 роки підприємствами-перевізниками перевезено             

77,2 млн. пас., з них: 31,3 млн. пас. - автомобільним транспортом;                        

45,9 млн. пас. - електричним транспортом; 
 

3) виконано ряд заходів, зокрема проведено: 

капітальний ремонт доріг на загальну суму 148,6 млн. грн.; 

поточний ремонт доріг – на 39,3 млн. грн.; 

капітальний та поточний ремонт тротуарів – на 6,1 млн. грн.;  
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4) забезпечено утримання 67 світлофорних об'єктів – на 8,7 млн. грн.;  
 

5) відновлено та нанесено 106,3 км дорожньої розмітки – на 6,5 млн. грн. 
 

Підрозділ 2.2. Розширення інформаційного простору міста 

 

З метою виконання програмних завдань у частині забезпечення потреб 

населення якісними телекомунікаційними послугами проведена певна робота.  

Розроблено та рішенням міської ради від 31 січня 2019 року №2285 

затверджено Програму інформатизації та електронного урядування на 2018-

2020 роки (далі – Програма). 

Відповідно до цієї Програми протягом звітного періоду здійснювався 

комплекс відповідних заходів, зокрема: 

забезпечено надання послуг по супроводженню програмного 

забезпечення, камер відеоспостереження "Безпечне місто", глобальної мережі 

Internet та хостингу офіційного веб-сайту міської ради; 

створено комплекс технічного захисту інформації на об'єкті 

інформаційної діяльності міської ради та автоматизованої системи класу 

3 четвертої категорії Виконавчого комітету Кропивницької міської ради; 

проведено легалізацію програмного забезпечення та антивірусного 

захисту інформації та технічне обслуговування комп'ютерної та оргтехніки;  

забезпечено створення автоматизованих умов для проведення заходів 

широкого віщання потокового відео, у т.ч. придбано проектор та відеокамеру; 
забезпечено технічне обслуговування комп'ютерної та оргтехніки. 
Для задоволення інформаційних потреб на основі сучасної кС техніки 

виконавчими органами міської ради за кошти міського бюджету забезпечено 
автоматизацію робочих місць, придбано системні блоки, монітори, 
багатофункціональні пристрої, принтери, ноутбуки, планшет, сканер та 
фотоапарат з універсальним об'єктивом та інше комп'ютерне обладнання. 

Введено в експлуатацію передавачі цифрового сигналу в форматі               

DVB-T2, що розміщені на вежах Концерну радіомовлення, радіозв’язку та 

телебачення в 6 населених пунктах області, у т.ч. у місті Кропивницький.  
 

Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань: 

забезпечено безперебійний доступ населення, інших категорій 

користувачів до інформації, розміщеної на веб-сайті міської ради; 

створено умови для жителів міста для прийому у зонах впевненого 

прийому цифрового телесигналу програм 31 телеканалу, які мають ліцензії на 

мовлення у цифрових мультиплексах. 

 

Підрозділ 2.3. Мобілізаційна підготовка та охорона громадського 

порядку 

 

У 2018-2020 роках для виконання основних завдань Програми проведено 

відповідну роботу. Рішенням міської ради затверджено 3 галузеві цільові 

програми, зокрема: 

Програма підтримання постійної мобілізаційної готовності міста 

Кропивницького на 2018-2020 роки; 
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Програма територіальної оборони та підтримання постійної мобілізаційної 

готовності міста Кропивницького на 2019-2021 роки; 

міська програма профілактики та протидії злочинності "Безпечне місто" 

на 2017-2020 роки. 

13 червня 2019 року підписано меморандум про співпрацю між 

Виконавчим комітетом Міської ради міста Кропивницького та Головним 

управлінням Національної поліції в Кіровоградській області з метою 

об’єднання зусиль сторін щодо зміцнення публічної безпеки і порядку в місті 

Кропивницькому, підвищення ефективності протидії злочинності, захисту прав 

і свобод людини, створення умов, сприятливих для безпечної життєдіяльності 

жителів та гостей міста. 
 

У 2018-2020 роках у рамках виконання програмних завдань проведено 

роботу, спрямовану на посилення контролю за станом дотримання 

правопорядку в громадських місцях, створення сприятливих умов для охорони 

та захисту територіальної оборони міста та його населення. 

Відповідно до Програми підтримання постійної мобілізаційної 

готовності міста Кропивницького на 2018-2020 роки та Програми територіальної 

оборони та підтримання постійної мобілізаційної готовності міста 

Кропивницького на 2019-2021 роки у звітному періоді здійснювалися заходи 

щодо: 

а) придбання обладнання для: 

забезпечення роботи пункту управління міського голови та організації 

приписки і призову громадян міста; 

заходів по формуванню та життєзабезпеченню  підрозділів територіальної 

оборони міста;  

оснащення входу до приміщення Кропивницького міського військового 

комісаріату автоматичним турнікетом; 

б) дотримання режиму таємності та прихованості; 

в) підготовки системи нормованого забезпечення населення міста; 
г) надання матеріальної підтримки підшефних військових частин А0680 

та А1840    матеріально-технічними засобами. 

З метою підтримки громадського порядку та збереження комунального 

майна і зелених насаджень, камерами відеоспостереження оснащено парк 

Перемоги та Ковалівський парк, а також Театральну площу. 
 

Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань: 

У рамках реалізації заходів програми "Безпечне місто" міською радою у 

місті Кропивницькому та селище Нове встановлено: 

162 камери відеоспостереження, у т.ч. у 15 закладах освіти; 

3 комплекси автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. 
 

Протягом 2018-2020 років видатки на реалізацію заходів вищезазначених 

програм в місті склали майже 14,6 млн. грн. 
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РОЗДІЛ III. СТАНДАРТИ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ 

 

Підрозділ 3.1. Забезпечення підтримки дітей, сім’ї та молоді 

 

Протягом 2018-2020 років у рамках виконання завдань Програми у місті 
проводилася робота з реалізації сімейної та молодіжної політики, спрямована 
на охоплення сімейними формами виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. 

Забезпечувалася вторинна зайнятість молоді, її працевлаштування у 

вільний від навчання час, проводилися громадські роботи для підлітків та 

молоді. У літній період 250 осіб працевлаштовано на громадські роботи із 

виплатою їм заробітної плати.   

На реалізацію заходів із національно-патріотичного виховання; 
забезпечення активної участі молоді через роботу Молодіжної ради при 
Виконавчому комітеті міської ради, членами якої є представники молодіжних 
громадських організацій міста, студентського самоврядування, та проведення 
концертно-розважальних шоу для молоді та молодіжних флешмобів залучено 
кошти з міського бюджету у сумі понад 0,8 млн. грн. 

Активізовано роботу щодо підтримки багатодітних та прийомних сімей в 

місті. 

4 багатодітним жінкам міста присвоєно Почесне звання України "Мати-

героїня". 

Зросла кількість зареєстрованих багатодітних сімей та дітей, які 

виховуються у цих сім’ях. Так, у 2020 році їх кількість склала 1027 сімей та 

3409 дітей (у 2019 році - 1013 сімей та 3335 дітей, у 2018 році – 885 сімей та 

2888 дітей), у 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. 

Продовжувалася 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 звітний період видано 476 посвідчень батьків багатодітної сім’ї,                         
1279 посвідчень дитини з багатодітної сім’ї та продовжено дію статусу           
265 багатодітним сім'ям, в яких діти досягли повноліття та навчаються за 
денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих 
навчальних закладах, та 62 багатодітним сім’ям, в яких народилася наступна 
дитина. Приймання та видача документів здійснювалася адміністраторами 
Центру надання адміністративних послуг міста Кропивницького. 

За особистої ініціативи міського голови Андрія Райковича надано 

матеріальну допомогу 2 багатодітним матерям, у яких народилося одночасно 

трійня та четверня у сумі 100 тис.грн. 

Проведено ряд організаційних заходів для проведення на належному рівні 

в місті різноманітних святкових дат, зокрема:  

міського конкурсу "Дитина року"; святкового концерту "Мамин день", 

присвяченого до Дня матері, "День батька", фестивалю сімейної творчості 

"Єдина родина" за участю багатодітних сімей тощо; 
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до Дня знань 171 першокласнику з багатодітних сімей вручено портфелі 

та набори школяра, придбані за рахунок коштів міського бюджету; 
 

забезпечено участь  понад 1 тис. дітей пільгових категорій, у тому числі з 

багатодітних сімей, у заходах із врученням солодких подарунків від міського 

голови Андрія Райковича: 

500 дітей - у дитячому заході в обласній філармонії з переглядом 

казкового мюзикл-шоу "Новорічна зірка бажань" (2018 рік); 

525 дітей - у міському Новорічному ранку у Кіровоградському 

академічному українському музично-драматичному театрі 

ім. М.Л. Кропивницького з переглядом музичної казки "Матінка хурделиця" 

(2019 рік); 
 

організовано До Дня Святого Миколая та новорічних свят вручення 

солодких подарунків дітям пільгових категорій (діти з інвалідністю, 

постраждалі від Чорнобильської катастрофи, діти з багатодітних сімей, діти – 

сироти та позбавлені батьківського піклування - вихованці КЗ "Дитячий 

будинок "Наш дім"). 
 

Для оздоровлення та відпочинку дітей закуплені путівки до оздоровчих 
закладів ("Жовтень", "Бригантина", "Лісова пісня", Кіровоградська область, 
"Перлина Чорномор’я", Одеська область). 

Протягом оздоровчих змін у даних закладах перебувало 539 дітей 

пільгових         категорій міста Кропивницького за рахунок коштів міського бюджету 

у сумі 4,0 млн. грн, у тому числі вихованці комунального закладу "Дитячий 

будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького". 

За звітний період для 83 дітей з обмеженими можливостями та їх батьків 

проведено Інклюзивну літню школу "Квітка – Семицвітка", яка функціонувала 

на узбережжі Чорного моря у селищі Приморське Херсонської області. Витрати 

на проведення школи склали 367,5 тис. грн. 

Благодійною організацією благодійним фондом "ЮніБрідж" організовано 

оздоровлення та відпочинок 4 вихованців комунального закладу "Дитячий 

будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького" в Сполучених Штатах 

Америки. 
 

З метою забезпечення виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, протягом 2018-2020 років забезпечено  

функціонування комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім", в якому 

виховна робота спрямована на розвиток інтелектуальних, фізичних, творчих 

здібностей дітей для подальшої безпроблемної їх соціалізації у сучасному 

життєвому середовищі. 

Станом на 01 січня 2021 року у даному закладі виховується 19 дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування. Діти безкоштовно відвідували 

басейн ДЮСШ "Надія", льодовий каток "Слайз", сімейно-розважальний центр 

"КрейзіЛенд". 

Вживалися заходи щодо поліпшення умов проживання для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема: у приміщенні дитячого 

будинку, розташованому по вул. Академіка Тамма, 4-а, проведено будівельно-

монтажні роботи, придбано кухонні меблі та 14 ліжок, виконано поточний 

ремонт даху корпусу № 1. 
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З метою розвитку сімейних форм виховання у місті проводилася робота 

щодо створення прийомних сімей.  

Станом на 01 січня 2021 року забезпечено функціонування 4 дитячих 

будинків сімейного типу та 26 прийомних сімей, в яких виховується 34 дитини, 

позбавлених батьківського піклування (у 2019 році -  65 дітей, у 2018 році - 

61 дитина). 

На обліку в управлінні з питань захисту прав дітей  Кропивницької 

міської ради (за первинним обліком) перебуває 377 дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування (у 2019 році - 389 дітей, у 2018 році - 

379 дітей ).  
 

Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань: 

сімейними формами виховання охоплено 89 % від загальної кількості 

дітей; 

на реалізацію заходів Програми із забезпечення підтримки дітей, сім'ї та 
молоді у 2018-2020 роках залучено кошти з міського бюджету у сумі                       
6,4 млн. грн. 

 

Підрозділ 3.2. Доходи населення. Соціальний захист населення. 

 

Для виконання програмних завдань щодо підвищення доходів громадян 

вживалися відповідні заходи, використовувалися різні механізми.   

Розроблено та затверджено:  

Програму зайнятості населення м.Кропивницького на 2018-2020 роки, 

забезпечено її реалізацію; 

Програму соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій 

населення міста на 2017-2022 роки. 

Створено і забезпечено  діяльність 3 консультативно-дорадчих органів 

при міській раді: 

міська комісія з питань погашення заборгованості із виплати заробітної 

плати та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування; 

координаційний комітет сприяння зайнятості населення; 

робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості 

населення. 

Протягом 2018-2020 років виконавчими органами міської ради спільно із 

представниками органів податкової служби, Держпраці, роботодавцями 

вживалися заходи щодо зростання середньомісячної номінальної заробітної 

плати, недопущення оплати праці менше мінімального рівня заробітної плати, 

погашення наявної заборгованості із заробітної плати.  

Серед механізмів, які використовувались для врегулювання проблем у 

сфері оплати праці та зайнятості населення, були такі, як заслуховування звітів 

керівників підприємств-боржників, розроблення графіків погашення 

заборгованості із зарплати, моніторинг стану їх виконання, проведення 

роз’яснювальної роботи тощо. 

Протягом 2020 року проведено 4 засідання міської комісії з питань 

погашення заборгованості із виплати заробітної плати та єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, на яких розглянуто                          
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36 питань та складено графіки погашення заборгованості по заробітній платі по 

кожному з підприємств (у 2019 році - 6 засідань та розглянуто 56 питань, у  

2018 році – 7 засідань та розглянуто питання по 17 підприємствах-боржниках). 

Крім того, міською радою вживаються інші заходи щодо сприяння в 

погашенні заборгованості із заробітної плати у державних підприємствах та 

підприємствах недержавної форми власності.  

Станом на 01.01.2021 року, заборгованість із заробітної плати налічується 

у 3 економічно активних підприємствах що функціонують на території міста (у 

2019 році – у 6 підприємствах, у 2018 році -  у 2 підприємствах), на суму                       

4,8 млн.грн. 

Основними боржниками є ДП "Кіровоградський КХП №2" через борг 

Держрезерву перед підприємством та Філія "Кіровоградський державний 

обласний навчально-курсовий комбінат" УДП "Укрінтеравтосервіс". 

Міською радою направлено відповідні звернення Прем'єр-міністру 

України, Держрезерву України, УДП "Укрінтеравтосервіс" з клопотанням про 

погашення наявної заборгованості у державних підприємствах 

ДП "Кіровоградський КХП №2", Філія "Кіровоградський державний обласний 

навчально-курсовий комбінат" УДП "Укрінтеравтосервіс". 

 

Проведено роботу із виконання програмних завдань щодо 
забезпечення соціального захисту громадян. 

Відповідно до Програми соціального захисту та соціальної підтримки 

окремих категорій населення міста на 2017-2022 роки забезпечено надання 

соціальної підтримки малозабезпеченим верствам населення, зокрема: 

грошової допомоги малозабезпеченим громадянам;   

одноразової грошової допомоги мешканцям міста, які опинились у    

складних життєвих обставинах,  та особам, які постраждали від стихійного лиха,  

яке відбулось у жовтні 2020 року; 

грошової допомоги до річниці Чорнобильської катастрофи та з нагоди 

Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії Чорнобильської АЕС; 

грошової допомоги ветеранам війни та праці; 

щомісячної виплати довічних пансіонів  Почесним громадянам міста;  

фінансової підтримки  ветеранських організацій; 

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; 

пільги за користування телефонами особам з інвалідністю І і ІІ груп 

по зору; 

грошової допомоги та вручення подарунків для вшанування 

4 найстарших жителів міста. 

 

Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань: 

а) забезпечено зростання середньомісячної заробітної плати штатних 

працівників у  м. Кропивницький порівняно з відповідним періодом 

попереднього року та виконання програмних показників. Так, зокрема 

середньомісячна номінальна заробітна плата зросла за ІV квартал: 

2018 року - на 22,0%, і становила 7880,0 грн, що майже вдвічі вище рівня 
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мінімальної заробітної плати (3723 грн); 

2019 року - на 13,8% і становила 8972 грн, що в 2,2 рази вище рівня 

мінімальної заробітної плати (4173 грн); 

2020 року - на 24,6% і становила 11181 грн, що в 1,8 раза вище рівня 

мінімальної заробітної плати (6000 грн) (при програмному показнику - від                    

7100 грн до 9174 грн. відповідно); 
 

б) збільшено: 

фонд оплати праці: із 4,41 млрд.грн. за 2017 рік до 7,3 млрд.грн. за                    

2020 рік; 

надходження ПДФО до міського бюджету: із 673,7 млн. грн. за 2017 рік 

до   1065,6 млн грн. за 2020 рік; 
 

в) легалізовано 769 тіньових робочих місць, донараховано ФОП у сумі 

1,8 млн.грн.; 
 

г) до громадських робіт у 2018-2020 роках залучено 1140 осіб, на що із 

міського бюджету використано 1,7 млн.грн.; 
 

д) на фінансування заходів Програми соціального захисту та соціальної 

підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2022 роки у                         

2018-2020 роках використано 51,6 млн.грн. (у 2020 році - 34 млн. грн, у                          

2019 році - 8,3 млн. грн, у 2018 році - 9,3 млн.грн), зокрема надано: 

грошову допомогу 13,7 тис. окремим категоріям мешканців міста (у             

2020 році – 4166 осіб, у 2019 році - 4218 особам, у 2018 році – 5383 особі) на 

загальну суму 25,4 млн. грн. (у 2020 році – 9,3 млн. грн, у 2019 році –                            

7,3 млн. грн, у 2018 році – 8,8 млн.грн); 

одноразову грошову допомогу 2276 мешканцям міста, які опинились у 

2020 році у складних життєвих обставинах, на загальну суму 5,6 млн. грн, та  

172 особам, які постраждали від стихійного лиха, на загальну суму 2,1 млн. 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. 

Для цього розроблена і забезпечено реалізацію Комплексної програми 

підтримки учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил в 

східних областях України та членів їх сімей на 2017-2022 роки. 

Протягом 2018-2020 років надана матеріальна допомога учасникам 

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, військовополоненим та 

зниклим безвісти під час виконання службових обов’язків в зоні проведення 

антитерористичної операції та членам їх сімей на загальну суму                             

13,5 млн. грн.  (у 2020 році – 4,1 млн. грн, у 2019 році – 4,4 млн. грн, у 

2018 році – 4,9 млн. грн), а саме: 

одноразова матеріальна допомога 2 військовополоненим, які були 

визволені з полону,  3 членам сімей померлих та 6 членам сімей загиблих під 

час виконання військових обов’язків в зоні АТО; 

одноразова матеріальна допомога 89 постраждалим учасникам 

антитерористичної операції; 
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щомісячна матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових 

питань членам сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти учасників АТО, 

ООС для вирішення соціально-побутових питань: у 2020 році - 63 особам,                   

у 2019 році - 67 особам, у 2018 році - 60 особам; 

одноразова матеріальна допомога 1524 учасникам ООС, 1036 учасникам 

АТО; 

одноразова матеріальна допомога 11 членам сімей загиблих (померлих) 

для встановлення пам’ятників та на відшкодування додаткових витрат для 

проведення поховання загиблих учасників антитерористичної операції, операції 

Об’єднаних сил та поминального обіду за ними; 

щомісячна матеріальна допомога дітям загиблих учасників 

антитерористичної операції, військовополонених, зниклих безвісти, які є 

мешканцями міста Кропивницького, у 2020 році - 48 дітям, у 2019 році – 

57 дітям, у 2018 році - 49 дітям; 

матеріальна допомога - з нагоди Дня незалежності України, Дня 

захисника України та вручення подарунків членам сімей загиблих (померлих), 

зниклих безвісти учасників АТО, ООС – з нагоди Міжнародного жіночого дня 

та Великодня. 

До Міжнародного дня захисту дітей, Дня знань, новорічних свят 

придбано та вручено подарунки дітям загиблих, військовополонених та зниклих 

безвісти учасників АТО. 

Міською радою проводилася активна робота щодо надання дозволів на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

учасникам антитерористичної операції. 

Вжито ряд інших заходів соціальної підтримки учасників АТО, ООС та їх 

сімей, зокрема: 

надано медичну допомогу; 

оздоровлено 159 дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної 

операції, операції Об’єднаних сил або загинули під час її проведення; 

забезпечено безкоштовним харчуванням у закладах загальної освіти міста 

у 2020 році - 2389 осіб (у 2019 році - 2297 осіб, у 2018 році - 2160 осіб); 

звільнено від оплати за харчування 2495 дітей у дошкільних закладах,   

4255 учнів загальноосвітніх навчальних закладів та 161 особа в закладах 

професійної освіти; 

надано 50 % пільгу по оплаті за навчання в школах естетичного виховання  

дітям учасників антитерористичної операції (у 2020 році – 90 дітям, у 

2019 році – 69 дітям, у 2018 році - 66 дітям); 

надано 100 % пільги учасникам АТО, ООС та членам їх сімей - 

користувачам бібліотек-філій міської централізованої бібліотечної системи. 

Упродовж 2020 року надано грошову допомогу до свят  328 ветеранам 

війни (2019 рік - 288 осіб, 2018 рік- 454 особи).   
 

Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань: 

протягом звітного періоду учасникам та постраждалим учасникам 

антитерористичної операції, військовополоненим та зниклим безвісти під час 

виконання службових обов’язків в зоні проведення            антитерористичної операції: 

надана матеріальна допомога на загальну суму 13,5 млн.грн;  

надано 2117 дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 
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відведення земельних ділянок учасникам антитерористичної операції  

загальною площею 213 га, з них передано у власність 1655 земельних ділянок 

орієнтовною площею 176 га. 

 

Підрозділ 3.4. Охорона здоров'я 
 

У 2018-2020 роках виконано комплекс заходів, спрямованих на 

виконання програмних  завдань щодо поліпшення надання послуг у сфері 

охорони здоров'я. 

Розроблено і рішенням міської ради затверджено Програму розвитку 
галузі охорони здоров'я м. Кропивницького на 2017-2020 роки та вжито 
відповідні заходи для її виконання. 

У м. Кропивницькому впроваджувалася медична реформа на первинній та 

вторинній ланках охорони здоров'я міста для забезпечення надання якісної та 

вчасної медичної допомоги населенню. 

Всі заклади охорони здоров'я міста Кропивницького реорганізовано у 

комунальні некомерційні підприємства, уклали договори з Національною 

службою здоров'я України та перейшли на новий механізм фінансування за 

принципом "гроші ходять за пацієнтом". 

Станом на 01 січня 2021 року в місті Кропивницький підписано 190,6 тис. 

декларантів про вибір лікаря, що надає первинну медичну допомогу (82,8% від 

наявного населення). 

Злагоджені дії міської влади, концентрація фінансових, матеріальних та 

людських ресурсів дозволили, в складних економічних умовах через стрімке 

поширення коронавірусної інфекції, у 2020 році забезпечити високу 

результативність у протидії даної інфекції.  

У місті на базі Центральної міської лікарні створено сучасний 

діагностичний центр із комунальним сучасним комп'ютерним томографом 

(вартістю 14,8 млн грн). 

Відповідно до новітніх технологій та стандартів на базі Центральної 

міської лікарні створене сучасне відділення легеневої терапії із палатами 

інтенсивної терапії на 30 ліжок, у т.ч. 6 - для інтенсивної терапії. Відділення 

укомплектоване найсучаснішою апаратурою експертного класу із США за 

рахунок коштів міського бюджету (14,2 млн. грн.). 
 

Особлива увага приділялася забезпеченню киснепостачанню у медичні 

заклади.  

За рахунок різних джерел фінансування придбано 72 кисневі 

концентратори на суму 3,9 млн. грн., 2 кріоциліндри – на 0,8 млн. грн. та 

3 апарати штучної вентиляції легень - на 1,1 млн. грн.  

Встановлено 2 кисневі станції у центральній міській лікарні. 

Продовжувалася трансформація закладів охорони здоров'я та зміцнення 

їх матеріально-технічної бази. Так, протягом 2018-2020 років у місті 

реалізовано ряд заходів у закладах охорони здоров'я: 

а) проведено капітальні ремонтні та реставраційні роботи із загальним 

обсягом фінансування майже 24,6 млн. грн., зокрема: 

травматологічного пункту лікарні швидкої медичної допомоги із 

встановленням сучасного рентгенологічного апарату (вул. Короленка, 56); 
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покрівель відділень лікарні швидкої медичної допомоги 

(вул. Короленка, 56); 

частини приміщень четвертого поверху головного корпусу міського 

пологового будинку з функціями перинатального центру (вул. Олени 

Журливої, 1); 

приймального відділення, лабораторно-рентгенівський корпус, фасаду  

дитячого інфекційного відділення та пожежної сигналізації у відділеннях 

стаціонару № 1  центральної міської лікарні (Фортеця, 21); 

жіночої консультації №1 міського пологового будинку зі встановленням 

автономного газового опалення та ремонтом фасаду (вул. Генерала Жадова, 23, 

корп. 2); 

відділення консервативної гінекології міського пологового будинку з 

функціями перинатального центру ІІ рівня (вул. Олени Журливої, 1); 

приміщення амбулаторії загальної практики – сімейної медицини із 

заміною вікон (сел. Гірниче,); 

приміщення дитячої міської поліклініки № 1 (вул. Шевченка, 36); 
 

б) здійснено: 

благоустрій прилеглої території біля лікувального корпусу КЗ "Міський 

пологовий будинок з функціями перинатального центру II рівня" та навколо 

жіночої консультації № 1, вул. Генерала Жадова, 23, к. 2; 

облаштування пандусом входу до неврологічного відділення 

стаціонару № 1 центральної міської лікарні (Фортеця, 21). 
 

в) реалізовано: 

проєкт громадського бюджету "Дитяча інноваційна медицина"; 

2 проєкти з енергосервісу: 

встановлення індивідуального теплового пункту у дитячій міській 

поліклініці; 

утеплення приміщення спеціалізованої медико-санітарної частини № 19 

(частково); 
 

г) придбано медичне обладнання та спеціалізований автотранспорт на 

загальну суму 58,8 млн. грн, зокрема: 

реанімаційно-операційне та діагностичне обладнання (стіл операційний, 

апарат ультразвукової діагностики та апарати штучної вентиляції легень та ін.) 

для міського пологового будинку на суму 7,7 млн грн; 

3 рентгенапарати та 2 апарати ультразвукової діагностики для лікарень 

міста на суму 21,5 млн грн; 

фіброгастроскоп для центральної міської лікарні на суму 0,8 млн. грн.; 

лапароскопічний хірургічний комплекс та уретероноскоп для міської 

лікарні швидкої медичної допомоги на суму 6,0 млн. грн.; 

обладнання для відділення гострої судинної патології міської лікарні 

швидкої медичної допомоги на суму 0,7 млн. грн.; 

комп’ютерний томограф та апарати штучної вентиляції легень для 

центральної міської лікарні на 15,6 млн. грн;  

два автомобілі для КЗ "Міський пологовий будинок з функціями 

перинатального центру II рівня" на загальну суму майже 0,7 млн. грн.; 

інше обладнання на суму 5,8 млн грн.; 



19 
 

д) налагоджено доступ закладів охорони здоров'я до електронних послуг: 

придбано комп’ютерну техніку на суму 3,8 млн грн; 

проведено Інтернет; 

системи e-Health через медичну інформаційну систему "Медстар". 
 

Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань: 

зменшення рівня дитячої смертності серед дітей до 1-го року: склав                        

2,55 випадки на 1000 живонароджених дітей (за 2017 рік - 10,41 випадки);  

зниження рівня поширеності хвороб серед дитячого населення віком від                  

0-14 років: до 807,8 випадків на 1 тис. дитячого населення (у 2017 році -                                    

1744,5 випадків); 

поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я 

комунальної власності та якості надання послуг у лікувальних закладах міста.  

 

Підрозділ 3.5. Освіта та наука 

 

У рамках реалізації програмних завдань протягом 2018-2020 років у місті 

вживалися заходи щодо забезпечення рівного доступу громадян до дошкільної, 

загальної середньої та позашкільної освіти відповідно до потреб громади, 

поліпшення якості надання освітніх послуг, реалізації ключових реформ "Нова 

українська школа" та науково-педагогічних проектів "На крилах успіху"  та 

"Інтелект України", "Освітня карта Кропивницького", "Майбутній захисник 

Вітчизни", "Стратегія фірми", "Якісна профільна освіта кожній дитині", 

спільний проект "Урок плавання" управління освіти та спортивної ДЮШ 

олімпійського резерву "Надія", "Літні школи", "Шкільний офіцер поліції". 

Продовжено реалізацію Програми розвитку освіти міста на 2016-
2020 роки. Вжито відповідні заходи для її виконання. 

Забезпечено реалізацію державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти "Нова українська школа". У Кропивницькому 

учасниками пілотних проектів стали такі заклади: 

навчально-виховне об'єднання № 25 - проекту по впровадженню нового 

Державного стандарту початкової освіти;  

навчально-виховний комплекс №26 та навчально-виховне об'єднання 

№31 - науково-педагогічного проекту "Інтелект України";  

комунальний заклад "Вікторія-П" - інноваційного освітнього проекту "На 

крилах успіху". 
 

У місті проведена робота щодо оптимізації мережі закладів освіти, 

зокрема ліквідовано ІІІ ступінь у 9 закладах (надано статус "гімназія"), 

об'єднано 4 заклади (створено НВО "Мрія" НВО ліцей "Науковий"), приведено 

у відповідність до чинного законодавства назви 3 закладів ліцей "Сокіл", СЗШ 

№1, НРЦ). Створення мережі старшої школи з чітким визначенням профілізації 

кожного закладу планується у подальшому. 

На даний час стабільно працюють:  

40 закладів дошкільної освіти та 7 дошкільних відділень при навчально-

виховних об'єднаннях різних типів та форм власності. У 2020 році до мережі 

включено 2 ДНЗ (№16 та 74), які були підпорядковані Новенській селищній 

раді; 
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5 закладів позашкільної освіти та 20 центрів при закладах загальної 

середньої освіти. У 2020 році до мережі приєднано 2 позашкільні заклади: 

школа естетичного виховання "В гостях у казки" та Центр дитячої та юнацької 

творчості "Центр-Юність", які знаходилися на балансі Новенської селищної 

ради; 

5 закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Реорганізовано 

ДНЗ "Кропивницький професійний ліцей побутового обслуговування" шляхом 

приєднання до державного закладу професійної освіти "Кропивницький ліцей 

сфери послуг і торгівлі". 
 

Запроваджено нові електронні системи у закладах освіти: 

електронну реєстрацію у заклади дошкільної освіти, до 1-х та 10-х класів 

та до гуртків позашкільної освіти; 

електронні платежі за харчування по QR коду; 

електронні журнали у закладах загальної середньої освіти міста. 

Проводилася значна робота з розширення та поліпшення матеріально-

технічної бази, модернізації навчальних закладів міста за всіма напрямками їх 

діяльності: від спортзалів, опалення – до новітніх кабінетів та облаштування 

санітарних кімнат за рахунок коштів міського бюджету та субвенції з 

державного бюджету.  

Протягом 2020 року управлінням освіти здійснювалися заходи щодо 

протидії поширенню COVID-19 (придбання пірометрів, засобів індивідуального 

захисту, антисептичних, дезінфікуючих та миючих засобів, інших товарів). 

Придбано за рахунок  освітньої субвенції по проекту "Нова українська 

школа" дезінфікуючі засоби та засоби для обробки поверхонь, а також виконані 

протипожежні заходи (проект на монтаж системи пожежної сигналізації, 

монтаж системи пожежної сигналізації, встановлення протипожежних дверей).  

Виготовлено 47 проектно-кошторисних документацій на монтаж 

автоматичної пожежної сигналізації та у 2021 році заплановано виконати 

роботи у 9 закладах за рахунок коштів освітньої субвенції. 

У рамках проекту Громадського бюджету у 2018 році встановлено дитячі 

майданчики в ДНЗ № 22 та НВО № 33. 

Спільно з управлінням земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища міської ради проведено озеленення частини території 

ДНЗ № 63. 

Відкрито інклюзивно-ресурсний центр на базі ЗОШ № 29, який 

забезпечено навчальним обладнанням, меблями, велотренажерами, 

тренажерами для рук, столами, демонстраційними наборами, комплектами 

звукового обладнання, акустичною системою, технологічним обладнанням, 

комп’ютерною технікою та тренажером для серцево-легеневої реанімації. 
 

Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань: 

У закладах освіти поліпшено якість надання освітніх послуг та стан 

матеріально-технічної бази навчальних закладів за рахунок: 

1) виконання ремонтних робіт: 

майстерень - у НВО "Мрія" (перший в місті зонований кабінет трудового 

навчання (майстер-студії) та придбано обладнання на 85 %; 



21 

спортивних залів - у 6 закладах (НВО "Мрія", №№ 1, 33, 35, гімназія № 9, 

КЗ "Новомиколаївська гімназія міської ради міста Кропивницького") та 

3 спортивні майданчики (НВК № 34, НВО № 16 та НВК "Кіровоградський 

колегіум");   

приміщень - у 4 закладах (НВО № 25, 34, ДНЗ №72, 73); 

сантехнічних вузлів - у 7 закладах (НВО № 6, 8, 16, 19, 20, 35, "Науковий 

ліцей", № 19); 

системи опалення та тепломережі - у 15 закладах (НВО №8, 33, 19, 32, 

35, ЗОШ №4, 37, ГНТН, НВК "Кіровоградський колегіум", спецшколі №1, 

гімназії № 9, ДНЗ №3, 47, 17, 29);  

огорожі - у 8 освітніх закладах (НВО № 19, 33, ЗОШ № 2,                                

КЗ "Гірнича гімназія", НВО "Вікторія-П", НВО № 1, НВО "Кіровоградський 

колегіум", ДНЗ № 29); 

покрівлі -  у 12 закладах (спецшколі №1, Новомиколаївській гімназії,                         

НВО "Мрія", НРЦ, НВО № 6 ,  18,  16,  ДНЗ № 43, СЗОШ № 1, ЗОШ № 37,   

ДНЗ № 47, 71); 

фасаду -  у 3 освітніх закладах (ДНЗ № 37, НВО № 31, ДНЗ № 15); 

2) придбання: 

у рамках проекту "Нова українська школа" - понад 8 тис. комплектів 

одномісних шкільних парт для закладів загальної середньої освіти;  

допоміжних навчальних приладь та пристроїв (дидактичні матеріали, 

дошки коркові, дерев’яні пісочниці з підсвіткою, роботехнічні конструктори, 

ламінатори, документ камери); 

комп’ютерної техніки (363 комплекти комп’ютерного обладнання,                        

560 ноутбуків, 85 проекторів, 40 планшетів, 124 принтери (у т.ч. 2 - 3д-

принтери), 59 багатофункціональних пристроїв, 64 принтери, 26 інтерактивних 

дошок, 31 телевізор); 

обладнання для кабінету фізики; 

технологічного обладнання для їдалень; 
спортивного обладнання; 

меблів для класу "Монтесорі".  

3) отримання: 8781  шт. ігрових наборів Six Brics. та 590 наборів Lego 

Play Box; 

4) встановлення автоматичної пожежної сигналізації у 10 закладах 

(НВО "Мрія", 20, ліцей "Науковий", Новомиколаївська гімназія, ЗОШ № 4,  

ДНЗ № 1, 14, 72, 24, 73) та проведено протипожежні заходи (встановлення 

протипожежних дверей, обробка дерев'яних конструкцій, придбання та 

технічне обслуговування вогнегасників); 

5)  заміна в навчальних закладах частини дерев’яних вікон  на пластикові 

в кількості 1,2 тис штук для зберігання теплової енергії; 

6) встановлення системи автоматичного регулювання споживання 

теплової енергії за рахунок коштів інвесторів в 14 закладах (ДНЗ №№ 2, 3, 60, 

62, 67, 70, ЗОШ №№ 14, 29, НВО №№ 8, 24, 26, 32, спец. ЗОШ № 3, БДЮТ); 

7) виконання благоустрою 5 закладів: НВО "Мрія", НВО №26 та                            

ДНЗ №№ 27, 62, 68.  
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Підрозділ 3.6. Культурний простір та збереження культурної 

спадщини 
 

Протягом 2018-2020 років у місті вживалися заходи щодо реалізації 

програмних завдань у галузі культури та туризму. 

Розроблено і рішенням міської ради затверджено галузеву цільову 

Програму розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-

2020 роки. Вжито відповідні заходи для її виконання. 

Забезпечено діяльність комунальних закладів культури, мережа яких 

налічує 11 установ, зокрема, 6 початкових спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладів, Міська централізована бібліотечна система (20 бібліотек-

філій), 3 музейні заклади, комунальний заклад "Кропивницький культурно - 

дозвіллєвий центр". 

Забезпечено проведення 73 культурно-мистецьких заходів та акцій 

загальнодержавного, всеукраїнського та міського значення.  

Створено вебсайт міста "Туристичний веб-портал м. Кропивницький" та 

запроваджено освітньо-туристичний проєкт "Онлайн школа гідів 

Кропивницького 2020". 

З метою розвитку та популяризації книговидавничої продукції вийшли 

друком книги: "Наукові розвідки юних дослідників" Марини Долгіх, "Таємниці 

Байгорода Юрія Яновського", фотоальбом про архітектурне обличчя міста у 

фотороботах заслуженого журналіста України Ігоря Демчука "Місто о п’яти 

іменах. На перехресті стилів та епох", поезії для дітей Олени Горобець "Киця з 

Кропивницького та її друзі", 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", збірка віршів Арсена Тарковського "Політ джмеля" у перекладі 

Світлани Орел, "У пошуках голосу Марка Кропивницького",16 листівок 

"Легенди нашого міста".  

У рамках відзначення 265-ої річниці від заснування міста було 

презентовано туристичний довідник-путівник "1-2-3 дні в Кропивницькому". 

Контингент учнів мистецьких шкіл м. Кропивницького станом на 01 січня 

2021 року становить 2082 учні (станом на 01 січня 2019 року - 2098 учнів, 

станом на 01 січня 2020 року – 2106 учнів).  

Збережено пільги щодо плати за навчання окремих категорій учнів: 

безоплатно навчалися у 2020 році 447 учнів (станом на 01 січня 2019 року 

- 390 учнів, станом на 01 січня 2020 року - 447 учнів);  

на 50 % звільнені від оплати у 2020 році 239 учнів (станом на 01 січня 

2019 року – 201 учень, станом на 01 січня 2020 року – 247 учнів). 

Міська централізована бібліотечна система міста Кропивницького налічує 

20 бібліотек-філій, якими проведено 1192 масові заходи. 

Кількість користувачів бібліотек у 2018-2020 роках в середньому 

становила 44769 осіб (у 2020 році - 41637 осіб, у 2019 році - 46451 осіб, у 

2018 році - 46219 осіб). Бібліотечний фонд складає 374,5 тисяч примірників, 

середня кількість книговидач - 758770. 

Продовжувалася творча праця та наукова діяльність 3 міських музеїв 

(Художньо-меморіальний музей О.О. Осмьоркіна, Кропивницький музей 
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музичної культури ім. К. Шимановського, Літературно-меморіальний музей           

І.К. Карпенка-Карого міста Кропивницького). 

Протягом звітного періоду музейними закладами проведено 424 заходи 

різного профілю та спрямування (у 2020 році – 125 заходів, у 2019 році – 

158 заходів, у 2018 році – 141 захід).  

Музейні експозиції відвідали 29655 осіб (у 2020 році – 5534 особи, у 

2019 році – 12383 особи, у 2018 році – 11738 осіб). Співробітниками музеїв   

проведено 1320 екскурсій (у 2020 році – 337, у 2019 році – 495, у 2018 році – 

488). 

У рамках виконання програмних заходів щодо зміцнення матеріально-

технічної бази закладів культури виконувалися роботи з будівництва, ремонту 

та реставрації: 

реставрації будівлі 1 корпусу музичної школи № 1  ім. Г.Г. Нейгауза (І та 

ІІ етапи); 

капітальний ремонт музичних шкіл № 3 та № 4 міста Кропивницький; 

капітальний ремонт художньої школи ім. О.О.Осмьоркіна; 

ремонт системи опалення у дитячій школі мистецтв міста 

Кропивницький, музичній школі № 1 ім. Г.Г.Нейгауза, дитячій художній школі 

ім. О.О. Осмьоркіна та бібліотеці-філії № 21; 

поточний ремонт приміщень музичної школи № 2  ім.Ю.С.Мейтуса, 

будинку культури Масляниківки  та бібліотек-філій № 7, 9, 10,12, 16, 19, 21 

міської централізованої бібліотечної системи; 

відремонтовано приміщення Туристично-інформаційного центру (І етап); 

проведено благоустрій прилеглих територій Художньої школи імені 

Осмьоркіна і музичної школи №1 ім.Г.Г. Нейгауза; 

проведено роботи з благоустрою прибудинкової території літературно- 

меморіального музею І.К.Карпенка-Карого; 

замінено вікна та двері на енергозберігаючі у дитячій школі мистецтв, 

музичній школі №4 та філіях 8, 10, 13,16,19 МЦБС; 

придбано технічне та комп’ютерне обладнання, сценічне обладнання та 

музичні інструменти. 

На протипожежні заходи закладів культури витрачено кошти на загальну  

сумі 0,67млн.грн. 
 

Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань: 

поліпшено якість надання послуг у закладах культури міста; 

зміцнено стан матеріально-технічної бази закладів культури. 

 

Підрозділ 3.7. Фізична культура і спорт 

 

Протягом 2018-2020 років вживалися заходи щодо виконання завдань 
Програми у частині розвитку фізичної культури і спорту. 

Розроблено і рішенням міської ради затверджено галузеву цільову 
програму розвитку фізичної культури і спорту в   м.Кропивницькому на 2017–
2020 роки, вжито відповідні заходи для її виконання. 

Забезпечено діяльність шести дитячо-юнацьких спортивних шкіл, двох 

спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву, 

школи вищої спортивної майстерності, в яких займаються фізичною культурою 
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і спортом більше 4 тис. дітей. На їх утримання використано кошти міського 

бюджету у сумі понад 40 млн.грн. 

Придбано спортивний інвентар для відділень волейболу, баскетболу, 

гандболу, тенісу настільного, стрільби кульової, футболу, боксу. 

Також за кошти міського бюджету: 

виконано капітальний ремонт спортивної зали КДЮСШ № 2 та 

стрілецького тиру; 

виготовлено проектно-кошторисна документація на реконструкцію 

футбольного стадіону КДЮСШ № 2; 

придбано автомобіль для відділення велосипедного спорту, 

8 спортивних велосипедів, 3 спортивні пістолети, пневматичний пістолет і 

гвинтівку, а також дрібний спортивний інвентар для відділень шахів, 

волейболу, велоспорту, скелелазіння, кульової стрільби.  
 

Незважаючи на запровадженні карантинні заходи та обмеження щодо 

проведення навчально-тренувальних занять і спортивних змагань, 

кропивницькі спортсмени демонстрували високі результати на всеукраїнських і 

міжнародних змаганнях.  

У 2020 році: 

спортсмени міста брали участь у 64 змаганнях різного рівня (у 2019 році 

– у 203 змаганнях, у 2018 році – у 146) та 20 раз ставали чемпіонами України (у 

2019 році – 73 рази, у 2018 році – 30 разів). Золоті нагороди Кубку України 

завоювали 3 атлети (у 2019 році – 15 атлетів, у 2018 році – 13); 

учні дитячо-юнацьких спортивних шкіл, підпорядкованих управлінню 

молоді та спорту міської ради, 206 раз ставали переможцями та призерами 

всеукраїнських і міжнародних змагань (у 2019 році – 743 рази, у 2018 році – у 

598 разів).  

Виплачувалася щорічна стипендія кращим спортсменам та матеріальне 

заохочення тренерам м. Кропивницький. За високі спортивні досягнення на 

офіційних всеукраїнських і міжнародних змаганнях 20 спортсменів та їх 

тренери отримали від 900 до 1500 грн на загальну суму 45,0 тис. грн. 
 

З метою залучення до масового спорту широких верств населення в 

місті Кропивницький за останні три роки проведено 146 спортивних змагань, 

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

більше 12 тисяч жителів та гостей міста, у т.ч.: 

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

участь майже 4,3 тис. осіб, зокрема: спортивно-розважальні заходи з дітьми 

пільгових категорій у рамках Всеукраїнської акції "Ти зможеш, якщо зміг я!", 

спортивне свято з дошкільнятами "Майбутні олімпійські зірочки", "Свято 

Олімпійського прапора" з нагоди початку ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських 

ігор 2020 року, навчально-спортивний проєкт для школярів "Від правил у 

спорті до правил у житті", спортивно-патріотичний захід "Щаслива підкова" 

серед команд установ і організацій міста, спортивно-масові заходи для дітей 

"Олімпійське літо"; 

у закладах загальної середньої освіти проведено 10 "Днів здоров’я", а 

також спортивно-просвітницькі заходи зі школярами "Олімпійські уроки". 
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З метою залучення до масового спорту широких верств населення 

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

обласним відділенням Національного олімпійського комітету України у 

звітному періоді проведено 87 фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових 

заходів, у яких взяли участь до 10 тис. осіб. 

У місті зросла кількість спортивних об’єктів до 556 (у 2018 році – 540)  за 

рахунок будівництва нових спортивних майданчиків. 

На даний час функціонують 11 футбольних полів, 2 стадіони, 

72 спортивні зали, 95 приміщень для занять фізкультурно-оздоровчою роботою, 

плавальний басейн, льодова ковзанка, 367 спортивних майданчиків, із них за 

місцем проживання та в місцях масового відпочинку громадян – 174, у т.ч. 17 зі 

штучним покриттям. 
 

З метою належного утримання фізкультурно-оздоровчих і спортивних 

споруд протягом 2018-2020 років вжито низку заходів, зокрема за кошти:  

1) міського бюджету (3 млн.грн.) виконано роботи з: 

капітального ремонту адміністративного приміщення комунального 

закладу "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2 міської ради";  

будівництва майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям на 

території гімназії імені Олени Журливої, вул. Авіаційна, 64; 

реконструкції майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям у 

КДЮСШ № 2, вул. Курганна, 64; 

2) субвенції з державного бюджету (1,4 млн. грн.) - виконано 

реконструкцію спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним 

покриттям на прибудинковій території по вул. Героїв України, 26. 
 

У рамках реалізації проектів – переможців громадського бюджету 

протягом звітного періоду збудовано 7 спортивних та 1 тренажерний 

майданчики, реконструйовано по 1 спортивному та тренажерному майданчику 

за кошти міського бюджету на загальну суму 1,4 млн. грн. 
 

Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань: 

Протягом 2018-2020 років у дитячо-юнацьких спортивних школах, 

підпорядкованих управлінню молоді та спорту міської ради, підготовлено: 

3 майстри спорту України міжнародного класу; 

31 майстра спорту України; 

188 кандидатів у майстри спорту України; 

224 спортсмени І розряду; 

2142 спортсмени ІІ, ІІІ та юнацьких розрядів;  

261 вихованця дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста, які є членами 

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

 

Підрозділ 3.8. Споживчий ринок та захист прав споживачів 

 

Протягом 2018-2020 років проводилася робота по виконанню програмних 

завдань щодо розвитку споживчого ринку та сфери надання послуг, захисту 

прав споживачів. Для цього розроблено та затверджено рішеннями міської ради 

та/або виконавчого комітету: 

Положення про порядок розміщення та перебування сезонних об’єктів 
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торгівлі на об’єктах благоустрою комунальної власності з використанням їх 

окремих елементів на території міста Кропивницького (рішення міської ради 

від 11.06.2019 року № 2568); 

Міську програму розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації місць 

торгівлі у невстановлених місцях на 2019-2021 роки (рішення міської ради від 

19 березня 2019 року № 2277); 

ставки туристичного збору на території міста Кропивницького (рішення 

міської ради від 31 січня 2019 року № 2454); 

дислокації місць під розміщення відкритих літніх майданчиків для 

здійснення підприємницької діяльності на території міста Кропивницького. 
 

Вжито заходи щодо впровадження і виконання цих нормативних актів. 

Для цього налагоджено координацію роботи із керівництвом органів  

Держпродспоживслужби, Національної поліції, спеціалізованої інспекції, 

підприємств торгівлі, ресторанного господарства, ринків, закладів побутового 

обслуговування населення.  

Рішеннями виконавчого комітету уповноважено  посадових осіб 

департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій міської 

ради: 

від 10 липня 2018 року № 333 - на складання протоколів  про 

адміністративні правопорушення згідно із ст.155, 1561, 159 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення; 

від 28 квітня 2020 року №198 -  на укладання договорів на розміщення та 

перебування відкритого літнього майданчика на об'єкті благоустрою з 

використанням його елементів. 

Вжито відповідні заходи щодо виконання наданих повноважень та 

впроваджено у практику укладання договорів із суб’єктами підприємницької 

діяльності на: 

1) розміщення: 

відкритих літніх майданчиків біля закладів ресторанного господарства;   

атракціонів на весняно-літній період у парку "Ковалівський", у сквері 

"Центральний" та по вул. Космонавта Попова; 

об’єктів сезонної торгівлі (квас, прохолоджувальні напої, морозиво, овочі 

і фрукти, новорічні ялинки); 

2) сплату туристичного збору. 
 

У рамках виконання рішення Кропивницької міської ради від 19 березня 

2019 року № 2454 "Про встановлення ставок туристичного збору на території 

міста Кропивницького" з 21 суб’єктом господарської діяльності укладено 

Типові договори про справляння туристичного збору. Протягом                       

2019-2020 років до міського бюджету сплачено  туристичного збору у сумі 

понад 1,0 тис. грн. 
 

У рамках виконання програмних завдань щодо розширення продажу 

товарів місцевого виробництва розроблено та розміщено на головній сторінці 

офіційного сайту міської ради у розділі "Громадянам"/підрозділ "Електронні 

сервіси" інтерактивну карту  розташування підприємств фірмової торгівлі міста 

Кропивницького, які здійснюють роздрібну торгівлю товарами місцевих 

виробників, з візуалізацією, місцем розташування, спеціалізацією зазначених 
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об`єктів та посиланнями на офіційні сайти підприємств (за наявністю).  

У рамках реалізації заходів Міської програми розвитку ярмаркової 

діяльності та ліквідації місць торгівлі у невстановлених місцях на                   

2019-2021 роки забезпечено організацію та проведення торговельного 

обслуговування мешканців і гостей міста до різних подій: 

міських ярмарків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів за 

участі майже 80 суб’єктів господарювання міста, які здійснюють діяльність у 

сфері торгівлі: до Дня закоханих, Масляної, свята 8 Березня та "Медовий 

ярмарок" з продажу продукції бджолярства, плодово-ягідної продукції та 

виробів майстрів декоративно-ужиткового мистецтва на території 

Кіровоградської торгово-промислової палати,  обласних ярмарках з продажу 

сільськогосподарської продукції, що проводилися на площі Богдана 

Хмельницького та на  площі перед будівлею міської ради (26 ярмарків), у т.ч. за 

ініціативи та участі депутатів міської ради - 9 ярмарків по мікрорайонах міста: 

у сквері на Новоолексіївці, Кущівці,  в  селищі Новому; 

з нагоди відзначення 265 та 266-річниць міста Кропивницького - "Смак 

Фест", "Кава просто неба", "Осіння симфонія", "Щедра осінь", дитяче свято 

"Солодка планета" за участю 130 учасників, зокрема, виробників сиру, м’ясних 

виробів, хліба, молока, меду.  
 

За звітний період проведено ряд організаційних заходів, спрямованих на 

впорядкування торговельної діяльності, у першу чергу у невстановлених 

місцях.   

У рамках проєкту "Муніципальний патруль" проведено 303 рейди щодо 

ліквідації торгівлі в невстановлених місцях, складено працівниками 

спецінспекції 567 адмінпротоколів, працівниками поліції - 103 протоколи та 

вилучено у "стихійних" торгівців 15 вагів та 80 кг яблук.  

У ході рейдів-відстежень проводилася роз'яснювальна робота, а також 

частково або повністю припинялася торгівля свіжою  та  соленою  рибою,  

молочними продуктами, кров’яною  ковбасою, битою птицею, овочами та 

фруктами, копченими м’ясними виробами, живими квітами, окулярами, 

насінням бахчевих культур, взуттям, одягом  та галантерейними товарами. 

Інформація про проведену роботу з ліквідації "стихійної" торгівлі 

висвітлюється на сайті міської ради в мережі Інтернет. 
 

На виконання постанов Кабінету Міністрів України щодо запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV, в місті Кропивницький здійснено 

заходи щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції та забезпечення 

стабільної ситуації на споживчому ринку, зокрема:  

створено міську робочу групу з перевірки дотримання протиепідемічних 

заходів в об'єктах сфери обслуговування та у громадському транспорті та 

затверджено її склад;  

розповсюджено серед суб'єктів підприємницької діяльності нормативні 

документи та інформаційні матеріали Міністерства охорони здоров'я стосовно 

протиепідемічних заходів у підприємствах торгівлі, ресторанного господарства, 

на ринках тощо. 

 



28 

Вживалися заходи щодо виконання програмних завдань в частині 

забезпечення безперешкодного доступу до об'єктів торгівлі осіб з обмеженими 

фізичними можливостями. 

У місті Кропивницькому забезпечено вільний доступ для осіб з 

обмеженими фізичними можливостями до будівель супермаркетів "Сільпо", 

"Велмарт", "Комфі", "Копілка", "Епіцентр", мережі магазинів "Ятрань", 

торговельних комплексів "Лісова пісня", "Плаза", ряду супермаркетів "АТБ", 

соціального магазину ТОВ "Вересень плюс" та інших підприємств торгівлі.  

Також забезпечено вільний доступ для зазначеної категорії населення до 

23 перукарень, 6 майстерень з пошиття та ремонту одягу, 1 пральні та 1 закладу 

з хімічної чистки одягу.  

202 аптечні заклади міста обладнані пандусами або кнопкою виклику 

працівника. У великих магазинах та супермаркетах визначено працівників, 

відповідальних за обслуговування осіб з інвалідністю та обмеженими 

фізичними можливостями.  

Рівень облаштування закладів ресторанного господарства технічними 

засобами доступності є не високим через те, що більшість з них знаходиться у 

пристосованих до цього приміщеннях (підвальних, напівпідвальних та інших 

приміщеннях) з вузьким входом-виходом, що унеможливлює обладнання 

будівель закладів пандусами, іншими технічними засобами доступності. У 

зв'язку з цим керівникам цих закладів рекомендовано встановити кнопку 

виклику працівника. 
 

Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань: 

підвищення споживчої активності населення: обсяг роздрібного 

товарообороту підприємств роздрібної торгівлі зростає: у 2018 році - на 3,5%,  у 

2019 році - на 12%, у 2020 році – очікується зростання теж на 12% і складе 

9,3 млрд.грн.; 

розширення торговельної мережі на 286 од. та мережі з надання послуг на 

45 од. порівняно з 2018 роком; 

забезпечено надходжень до Фонду розвитку та благоустрою міста  на 

загальну суму майже 800 тис. грн.  

 

Підрозділ 3.9. Будівництво та житлова політика 

 

Протягом 2018-2020 років вживалися заходи щодо виконання програмних 

завдань щодо будівництва, реалізації житлової політики, створення ринку 

доступного житла із залученням інвестиційних коштів. 

Для цього, зокрема, розроблено і затверджено програму  капітального 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального 

господарства та соціально-культурного призначення  міста Кропивницького на 

2019-2021 роки та вжито заходи щодо її виконання.  

На будівництво, реконструкцію та ремонт об’єктів комунального 

господарства, соціально-культурного призначення, освіти, охорони здоров'я та 

культури у 2018-2020 роках освоєно капітальних вкладень на загальну суму 

334,1 млн. грн., а саме на:  

47 об’єктів капітального будівництва, реконструкції та реставрації; 

65 об’єктів загальноосвітніх закладів; 
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22 об’єкти дошкільних навчальних закладів; 

30 об’єктів комунального господарства; 

8 об’єктів охорони здоров’я; 

5 об’єктів соціального захисту та соціального забезпечення; 

2 об'єкти закладів культури. 
 

Крім того, була освоєна субвенція з місцевого бюджету на виконання 

інвестиційних проєктів на "Нове будівництво універсального спортивного 

майданчика із штучним покриттям при центрі дитячої та юнацької творчості 

"Центр-Юність"  у селищі Новому  на суму 233,6 тис. грн;  
  

Забезпечено ведення обліку громадян міста, які потребують поліпшення 

житлових умов відповідно до законодавства та перебувають на квартирному 

обліку.  
 

На початок 2021 року на квартирному обліку при виконавчому комітеті 

міської ради за місцем проживання перебувають 3088 сімей та осіб, які 

потребують поліпшення житлових умов. У загальній черзі перебуває 2619 сімей 

(у тому числі у першочерговій черзі 936 сімей). Перша сім'я перебуває на 

обліку з 1980 року. 

У першочерговій черзі перебувають 936 сімей:  

учасників бойових дій - 354, воїнів-iнтернацiоналiстів – 97, одиноких 

матерів – 127, багатодітних сімей (3 та бiльше дітей) – 131,  

військовослужбовців у запасі або відставці 32, та інших категорій громадян - 

195. Перша сім'я перебуває на обліку з 1985 року. 

У позачерговій черзі перебуває 487 сімей:  

загиблих (померлих) воїнів – 8, сиріт – 229, учасників ліквідації наслідків 

аварії на ЧАЕС 1 категорії - 45, ЧАЕС ІІ категорії – 81, осіб з інвалідністю в 

наслідок війни – 45,  відселених з зони аварії на ЧАЕС – 35 та інші категорії 

громадян - 44. Перша сім'я перебуває на обліку з 1990 року.   
 

Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань: 

реконструкція будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 - ЦНАПу у 

форматі "Прозорий офіс" (реконструйовано будівлю, утеплено фасади, 

замінено покрівлю, комунікації та облаштовано прилеглу територію); 

реставрація терапевтичного відділення №1 стаціонару №1 комунального 

некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня "Міської ради" міста 

Кропивницького"; 

реконструкція проїжджої частини вул. Ельворті, вул. Миколи 

Левитського (Колгоспної) в м. Кропивницький (І черга об'єкта будівництва); 
реконструкція вулиці Полтавської від провулку Об'їзного                           

до вул. Васнєцова; 
реконструкція котельні та теплових мереж від неї по вул. Металургів, 7-а 

в смт Нове; 

нове будівництво зовнішнього водопроводу по вул.Івана Богуна з 

точкою підключення по вул.Гетьмана Сагайдачного в м.Кропивницькому; 

будівництво 54-квартирного житлового будинку по вул. Генерала 

Жадова, 28; 

будівництво госппобутової каналізації по вулицях Лесі Українки, Дарвіна 
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та Степняка-Кравчинського; 

реставрація будівлі за адресою: вул.Дворцова,9 (літера А7), 

м.Кропивницький. 

Введено в експлуатацію 83,0 тис кв м загальної площі житла (у 2020 році  

- 18,0 тис кв м, у 2019 році - 38,5 тис. кв м, у 2018 році - 26,5 тис кв м). 

У 2018 -2020 роках: 

відповідно до черги отримали житло з комунальної власності, що 

вивільнилося, 9 сімей; 

у новозбудованому в 2019 році будинку надано житло за кошти міського 

бюджету 36 сім'ям (у тому числі 10 службових квартир молодим лікарям міста).  

 

Підрозділ 3.10. Екологічна та техногенна ситуація, використання 

природних ресурсів 
 

У 2018-2020 роках у рамках виконання завдань Програми проведено 

роботу, спрямовану на забезпечення екологічно безпечного життя, діяльності і 

здоров'я населення міста, зниження негативного впливу господарської 

діяльності на навколишнє природнє середовище. 

Для цього розроблено та забезпечено реалізацію заходів Програми 

природоохоронних заходів місцевого значення на 2018-2020 роки. За рахунок 

коштів Фонду охорони навколишнього природного середовища проводилася 

робота з охорони і раціонального використання водних ресурсів, з охорони і 

раціонального використання природних рослинних ресурсів, збереження 

природно-заповідного фонду. 

Протягом 2018-2020 років використано 4,2 млн.грн. на реалізацію 

заходів: 

з охорони і раціонального використання водних ресурсів - у сумі                      
майже 1,65 млн.грн.; 

з охорони і раціонального використання природних ресурсів - у сумі                 

1,9 млн.грн.; 

раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових 

відходів – 0,7 млн. грн. 

За рахунок цих коштів здійснено: 

санітарну очистку  річки Інгул від порослі, очерету та трави уздовж 

русла річки (по течії, в районі парку "Козачий острів"); 

комплекс робіт по здійсненню догляду за зеленими насадженнями, 

видаленню аварійних дерев на територіях загальноосвітніх та дошкільних 

навчальних закладів; 

забезпечення закладів освіти контейнерами для роздільного збору 

твердих побутових відходів з комплектами наклейок з написами правильного 

сортування сміття для кожного окремого виду сортування; 

придбання пожежних гідрантів для поліпшення зовнішнього 

протипожежного водопостачання в навчальних закладах, лікувальних закладах 

та на інженерних комунікаціях міської інфраструктури. 

Здійснювалися заходи щодо ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ 

на території міста.  

Проводилися організаційно-практичні заходи реагування  по локалізації 

ліквідації надзвичайних подій (ситуацій) техногенно-природного характеру. 
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Виконувалися роботи з видалення аварійних дерев; вживалися заходи 

щодо забезпечення проживання осіб, постраждалих внаслідок аварійної події 

по вул. Тараса Карпи; здійснювалася демеркурізація та утилізація 27 кг ртуті; 

виготовлялися перепустки для працівників критичної інфраструктури міста та 

медичних працівників з метою належної організації пасажирських перевезень 

на території міста в умовах жорстких карантинних обмежень. 

За рахунок коштів субвенції у сумі 785,8 тис.грн. проводилися аварійно-

відновлювальні роботи на водоканалізаційній системі міста Кропивницький 

(аварійна ділянка по вул.Пашутінській, від вул.Преображенської до 

вул.Покровської). 

Для забезпечення стабільності екологічної ситуації, зменшення викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря, кількості відходів виробництва 
та споживання, що утворюються в процесі виробничої діяльності, 
підприємствами міста за рахунок власних коштів проводилися 
природоохоронні заходи, зокрема: 

АТ "Ельворті" - виробничо-лабораторний контроль за викидами 

забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел викидів та 

реконструкцію системи витяжної вентиляції від зварювальних постів; 

КП "Теплоенергетик" - контрольні виміри скидів у водні об’єкти та 

атмосферне повітря від стаціонарних джерел, утилізацію відходів. 

 

Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань: 

ліквідовано 429 несанкціонованих сміттєзвалищ (у 2020 році – 194, у 

2019 році – 135, у 2018 році  -100); 

реконструйовано каналізаційний колектор по вул.Братиславській; 

запроваджено  в закладах освіти міста роздільне збирання  твердих 

побутових відходів; 

встановлено сортувальну лінію ТОВ "Екостайл". 
 

Підрозділ 3.11. Житлово-комунальне господарство 

 

З метою виконання програмних завдань щодо поліпшення якості надання 

житлово-комунальних послуг протягом 2018-2020 років вирішувались питання 

щодо забезпечення міста тепло-, водопостачанням, водовідведенням, 

проведення ремонтних робіт житлового фонду, виконання робіт по 

поліпшенню рівня благоустрою міста. 

Для цього розроблено та забезпечено виконання 2 галузевих цільових 

програм: 

 Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального 

господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки;  

Програма оптимізації систем теплопостачання у місті Кропивницькому; 
 

Для виконання програмних завдань та з метою підтримки чотирьох 

комунальних підприємств з міського бюджету у 2020 році: 

КП "Теплоенергетик" -  надано економічну підтримку у сумі                           
90,1 млн.грн, з яких на покриття збитків від операційної діяльності -                          
73,5 млн.грн, на погашення заборгованості за спожитий природний газ за 
договором реструктуризації - 16,6 млн.грн; 
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КП "Аварійно-диспетчерська служба" - відшкодовано витрати на 
ліквідацію аварійних ситуацій у житловому фонді у розмірі 10,95 млн.грн.  
Виконано 1 223 заявок по усуненню аварійних ситуацій на мережах холодного 
водопостачання, 2 462 заявки - водовідведення, 1 292 заявки - теплопостачання 
та 2 048 заявок - на електромережах в житлових будинках; 

КП "Благоустрій" – профінансовано на придбання кущорізів кошти у сумі 

49,9 тис.грн, комунальному підприємству по утриманню шляхів перераховано 

кошти на погашення податкової заборгованості минулих років у сумі 

109,4 тис. грн. 

Комунальні підприємства Кропивницького - одержувачі бюджетних 

коштів у сфері організації благоустрою населених пунктів у 2020 році 

виконували роботи з утримання вулично-дорожньої мережі міста на суму 

33,5 млн.грн, зокрема: в зимовий період проводилося регулярне розчищення 

доріг міста від снігу, льоду, посипання протиожеледними матеріалами, 

прибирання доріг від сміття та бруду механізованими бригадами, систематичне 

обслуговування 185 урн та прибирання 97 зупинок громадського транспорту на 

вулицях міста, підмітання 70 вулиць спеціалізованими автомобілями 

ПМ "Глобус".   

Здійснювалися роботи у напрямку санітарного очищення міста: 

систематичне вивезення сміття з 67 контейнерів на 19 контейнерних 

майданчиках обласного центру, з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ 

обсягом 13,5тис. т.   

КП "Універсал 2005" стерилізовано 757 безпритульних собак. 

КП "Міськсвітло" виконано роботи з технічного обслуговування та 

утримання у належному стані 514 км мереж зовнішнього освітлення,                         

14,5 тис. світлоточок із заміною ламп, заміною та регулюванням кронштейнів, 

ремонтом та обслуговуванням виконавчих пунктів та пунктів повторного 

включення мереж зовнішнього освітлення, проведенням ревізії,  очищенням 

електромереж від гілок та накидів дротів, розфазуванням світильників на суму 

23,3 млн.грн, з яких 16,2 млн.грн. профінансовано в рамках програми "Світле 

місто". Реалізація такої програми дала можливість  замінити 4 526 світлоточок 

у  Кропивницькому. 

КП "Ритуальна служба-спеціалізований комбінат комунально-побутового 

обслуговування" на утримання кладовищ: очищення доріжок та проїздів від 

снігу, прибирання, вивезення сміття, видалення порослі дерев; покіс трави, 

систематичне очищення контейнерів та вивезення сміття з території кладовищ, 

завезення води в баки на кладовища, грейдерування проїздів на території 

кладовищ, інші роботи, пов’язані з утриманням кладовищ, використано кошти 

в сумі 3,2 млн.грн. 

КП "Благоустрій" виконано роботи по комплексному утриманню зелених 

насаджень на прилеглих територіях біля в’їзних знаків, на територіях парків, 

скверів, газонних частинах вулиць міста. Зокрема, здійснювалося  очищення 

садових доріжок від снігу та посипання відсівом, очистка газонів, квітників від 

випадкового сміття, вивезення сміття, завезення та підсипання землі на 

квітники, висадження квітів та догляд за ними, формувальне обрізування дерев 

на суму 16,7 млн.грн  за рахунок коштів місцевого бюджету. 
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Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань: 

У 2018-2020 роках: 

1) відремонтовано: 79 покрівель на багатоповерхівках; 98 пасажирських 

ліфтів, проведено експертизу 64 ліфтів; 77 внутрішньо-дворових доріг;                        

3 внутрішньо-будинкові інженерні мережі; 12 багатоповерхових житлових 

будинків у 2020 році за рахунок коштів державного бюджету; 

2) встановлено та замінено: 6127 світлоточок; 423 дорожні знаки;                          

2 пандуси для осіб з інвалідністю; 

3)  стерилізовано 757 безпритульних собак; 
4) ліквідовано 429 сміттєзвалищ; 

5) придбано комунальну техніку, а саме: машина дорожньої 

к омбінованої МДКЗ (обладнання для ямкового ремонту УЯР-01, 

піскорозкидальним, поливомийним обладнанням, щіткою та снігоочисним 

відвалом) на шасі МАЗ-5340С2, а також нове обладнання для покращення 

якості виконання робіт на вулицях міста; 

 6) відшкодовано на встановлення систем індивідуального опалення 
31 мешканцю квартир у рамках реалізації Програми оптимізації систем 
теплопостачання у місті Кропивницькому (645,3 тис.грн.).  

  

РОЗДІЛ IV. ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО І 

СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА 

 

Підрозділ 4.1. Створення сприятливих умов для надходження  

інвестицій 
 

Протягом 2018-2020 років реалізація завдань і заходів Програми 
здійснювалась спільно з виконавчими органами міської ради, суб'єктами 
підприємницької діяльності міста різних форм власності, комунальними 
установами, неурядовими організаціями. 

Залучення інвестицій відбувалося значною мірою за рахунок власних 
коштів підприємств. 

Міською радою здійснювались заходи для налагодження довгострокових 
взаємовигідних відносин з іноземними партнерами, укладання міжрегіональних 
угод, зокрема забезпечено: 

 

1) прийом офіційних делегацій Посольства Японiї в Україні, Посольства 
Республіки Корея в Україні, Представництва ЄС в Україні, Консульського 
відділу Посольства Республіки Польща в м. Києві, міста Шаосін Китайської 
Народної Республіки, Міжнародного товариства болгар, ізраїльської компанії 
"AuxBridge", у рамках яких за участі керівництва міської ради обговорені 
питання двостороннього співробітництва міста з адміністративно-
територіальними одиницями та суб'єктами підприємницької діяльності 
іноземних країн, досягнуто домовленостей щодо подальшого поглиблення, 
зміцнення і розширення економічного, науково-технічного та гуманітарно-
культурного співробітництва;  

 

2) візит керівництва міської ради у складі офіційної делегації 
Кіровоградської області до міста Кванджу Республіки Корея з метою 
ознайомлення з експозиціями Міжнародної виставки "BIXPO-2018" та 
презентації нової енергетичної платформи на базі екологічно чистих 
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енергосистем і технології  4-ої Промислової революції під гаслом "Перехід на 
нові джерела енергії та Цифрова Трансформація"; 

 

3) переписку з 13 дипломатичними представництвами іноземних держав в 
Україні стосовно сприяння у пошуку міст-побратимів. На даний час 
опрацьовується питання щодо відновлення побратимських відносин з                               
м. Добрич Республіки Болгарія, налагодження з м. Чорум Турецької 
Республіки, громадами Федеративної Республіки Німеччина, Держави Ізраїль 
та Литовської Республіки; 

 

4) реєстрацію міста Кропивницький на твінінг-порталі "Twinning.org", 
створеного Радою європейських муніципалітетів і регіонів в рамках проведення 
побратимських заходів, для налагодження дружніх партнерських зв'язків з 
містами іноземних країн;  

 

5) проведення ряду заходів (культурно-масових та спортивних заходів, 
лекцій, книжкових виставок, конкурсів) з нагоди відзначення Дня Європи в 
Україні з метою інформування громадськості про Європейський Союз, 
формування позитивної громадської думки щодо євроінтеграційного курсу 
України; 

 

6) сприяння підприємствам в участі у виставково-ярмаркових заходах з 

метою просування конкурентоспроможних товарів міста на ринки регіонів 

України та зарубіжжя. Суб'єктами господарювання міста взято участь в 

обласних, національних та міжнародних виставах як в Україні, так і за 

кордоном.  

Підприємства міста були активними учасниками щорічної Міжнародної 

агропромислової виставки "AgroExpo", яка восьмий рік поспіль проходить у 

Кропивницькому, входить в ТОП 10 найбільших аграрних виставок Європи і 

є платформою для проведення зустрічей у форматі "В2В", а також і 

Покровського ярмарку в рамках виставки. 

За ініціативи міської ради у 2020 році започатковано проведення 

медового ярмарку в рамках Фестивалю бджолярів "KROPhoneyfest", метою 

якого є сприяння розвитку бджільництва в Кіровоградській області; 
 

7) роботу інвестиційного порталу міста (https://kropinvest.gov.ua/) та 
щорічне оновлення даних для налагодження ефективної взаємодії між владою, 
бізнесом, потенційними і діючими інвесторами. Портал містить інформацію 
про конкурентні переваги Кропивницького, інвестиційні можливості та 
комерційні пропозиції підприємств, установ і організацій міста.  

Веб-сайт також містить інтерактивну гугл-мапу вільних земельних 
ділянок (Greenfield) та виробничих площ (Brownfield), що пропонуються для 
реалізації інвестиційних проєктів, яку відвідали більше 2,5 тис. осіб; 

 

8) щорічне оновлення інвестиційного паспорту міста двома мовами 
(українською та англійською), який містить інформацію про стан соціально-
економічного розвитку Кропивницького, комерційні та інвестиційні пропозиції 
суб'єктів господарювання міста, анкети вільних земельних ділянок та 
виробничих приміщень, які можна запропонувати інвесторам; 

 

9) проведення 4-х галузевих сесій Муніципального інвестиційного 
форуму "TIME to INVEST" з тем: "Експорт як шлях до інвестицій"; 
"Ресторанний та готельний бізнес: індустрія гостинності"; "Будівництво. 

https://kropinvest.gov.ua/
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Енергозбереження. Архітектура"; "Внутрішній туризм: інвестиція в розвиток 
території". 

Матеріали всіх галузевих сесій розміщено на офіційному веб-сайті 
міської ради у підрозділі "TIME to INVEST" розділу "Економіка"; 

 

10) підготовку та направлення проєктних заявок по вагомим 
інвестиційним проєктам з метою сприяння у пошуку внутрішніх та/або 
зовнішніх інвесторів для їх реалізації до: 

а) Асоціації аквапарків України - по інвестиційному проєкту 
"Будівництво аквапарку в м. Кропивницькому"; 

б) Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження 
України по інвестиційним проєктам: 

"Виробництво альтернативного палива (мазут М-100)"; 
"Комплексна модернізація системи теплопостачання міста 

Кропивницького"; 
в) Кабінету Міністрів України, ДУ "UkraineInvest" по інвестиційним 

проєктам: 
"Створення готельного бізнес-центру на базі колишнього готелю "Київ" в 

м. Кропивницькому (шляхом реконструкції та оснащення)"; 
"Реконструкція набережної р. Інгул від вул. Михайлівської до  

вул. Вокзальної"; 
г) Асоціації публічно-приватного партнерства "C.R.E.A.M Europe PPP 

Alliance" в Україні по інвестиційним проєктам: 
"Створення готельного бізнес-центру на базі колишнього готелю "Київ" в 

м. Кропивницькому (шляхом реконструкції та оснащення)"; 
"Реконструкція набережної р. Інгул від вул. Михайлівської до  

вул. Вокзальної"; 
"Будівництво аквапарку в м. Кропивницькому"; 
 

11) оновлення кредитного рейтингу з метою підтвердження рівня 
кредитоспроможності за Національною рейтинговою шкалою.  

За результатами проведеного у 2020 році аналізу кредитний рейтинг міста 
підвищено до довгострокового кредитного рейтингу міста на рівні uaА, прогноз 
"стабільний". 

Місто з рейтингом uaА характеризується високою (uaBBB+ достатньою) 
кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками.  

Рішення про оновлення кредитного рейтингу доступне для перегляду та 
завантаження на офіційному веб-сайті міської ради, інвестиційному порталі 
міста; 

 

12) проведення із залученням широкого кола учасників з числа 
представників громадських організацій, бюджетних установ та закладів міста, 
громадськості: 

презентації проєкту "Спортивна мапа Кропивницького. Апгрейд", 
реалізованого за рахунок гранту Програми "Активні громадяни" Британської 
ради в Україні; 

інформаційних днів  програм ЄС "Креативна Європа" та "Горизонт-2020", 
програми Британської ради "Активні громадяни"; 

тренінгу з написання проєктних заявок для участі у Програмі з підтримки 
енергомодернізації багатоквартирних будинків "Енергодім", що реалізується 
Фондом енергоефективності у співпраці з Міжнародною фінансовою 
корпорацією (IFC), Німецьким товариством міжнародного співробітництва 
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(GIZ) та Програмою розвитку ООН (ПРООН); 
 

13) залучення за ініціативи міської ради додаткових фінансових ресурсів 
у рамках: 

кредитної допомоги Європейського інвестиційного банку (2 заявки); 
фінансової підтримки Посольства Федеративної Республіки Німеччина в 

Україні на реалізацію мікропроєктів (4 заявки); 
грантовій програмі "Кусаноне" Посольства Японії в Україні (3 заявки); 
проєкту "Механізми фінансування проєктів з підвищення ефективності 

муніципального енергетичного сектору" в рамках навчальної програми 
PROSPECT програми досліджень та інновацій ЄС "Horizon 2020" (1 заявка); 

проєкту "Муніципальні партнерства з Україною", що реалізується 
Сервісною службою "Міста в Єдиному Світі" (SKEW) некомерційного 
товариства "Engagement Global" за дорученням Федерального міністерства 
економічної співпраці та розвитку Німеччини (BMZ) (1 заявка); 

конкурсу відбору територіальних громад для надання підтримки у 
розробці стратегій розвитку в рамках Програми "U-LEAD з Європою"  
(1 заявка); 

проєкту "Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС 
про енергоефективність в Україні", що впроваджується Німецьким товариством 
міжнародного співробітництва (GIZ) (1 заявка); 

програми покращення Індексу конкурентоспроможності міст (ІКМ) в 
рамках реалізації Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України" 
(1 заявка); 

проєкту "Застосування та імплементація Угоди про асоціацію між ЄС та 
Україною у сфері торгівлі / EU4Business: Конкурентоспроможність та 
інтернаціоналізація МСП" (1 заявка); 

конкурсу проєктів, що можуть фінансуватися за рахунок коштів 
державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу (1 заявка); 

проєкті "Енергоефективність громадських будівель в Україні" за 
фінансової підтримки Європейського інвестиційного банку (1 заявка про 
зацікавленість в участі); 

 

14) залучення додаткових фінансових ресурсів на соціально-економічний 
розвиток міста за рахунок співпраці з міжнародними донорськими та 
фінансовими організаціями в межах 8 проєктів та грантів, таких як: 

проєкту ЄС "Угода мерів", спрямованої на підтримку сталого 
енергетичного розвитку міст, за рахунок гранту у вигляді експертної 
підтримки; 

проєкту "Інтегрований розвиток міст в Україні" за рахунок фінансування 
Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ); 

проєкту USAID/UK aid "Прозорість та підзвітність у державному 
управлінні та послугах" (TAPAS), що впроваджувався Фондом Євразія 
(створено перший в Україні онлайн-інструмент для громадського моніторингу 
озеленення міста "Зелений Кропивницький" (http://texty.org.ua/d/2018/trees/); 

проєкту "Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і 
системі вуличного освітлення в м. Кропивницькому" спільно з Північною 
Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО). Загальний обсяг інвестицій 
складе  
15 млн грн; 

проєкту "Енергоефективність у громадах ІІ", що впроваджується 

http://texty.org.ua/d/2018/trees/
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Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ), (КНП "Міська 
лікарня № 2 ім. Святої Анни" та КНП "Міський пологовий будинок з 
функціями перинатального центру ІІ рівня" міської ради безкоштовно отримали 
на баланс кейси вимірювального обладнання з "Набір першої допомоги з 
енергоефективності" (кліщі струмові та мультиметр, детектор і реєстратор СО2, 
анемометр, реєстратор температури та вологості, люксометр, пірометр) та 
форми ведення даних); 

гранту від Міжнародного фонду "Відродження" у рамках конкурсу 
"Людяність і взаємодопомога" (категорія "Пряма допомога медичним закладам 
та працівникам") - КНП "Центральна міська лікарня" придбано портативний 
дефібрилятор з функцією синхронізації для інфекційного відділення та 
засобами індивідуального захисту для медичного персоналу, загальною 
вартістю 200,0 тис. грн; 

проєкту "Енергетична безпека" за рахунок співпраці з Агентством США з 
міжнародного розвитку (USAID) щодо надання в рамках методологічної та 
грантової допомоги у проведенні паспортизації діючої системи 
теплопостачання Кропивницького з подальшою розробкою комплексної схеми 
теплопостачання на основі оптимального поєднання централізованих і 
автономних систем теплопостачання. 

 

На даний час міською радою опрацьовується питання підписання: 
Ініціативи "Мери за економічне зростання", що фінансується ЄС в рамках 

Програми "Східного партнерства" і надає всебічну підтримку органам 
місцевого самоврядування з розбудови економічно сталих громад; 

Меморандуму про співпрацю з Фондом енергоефективності, спрямованої 
на посилення активності впровадження масштабних проєктів з 
енергоефективності в житловому секторі, зокрема енергомодернізації 
багатоповерхівок за підтримки Програми "Енергодім", що фінансується 
Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC). 

 

Забезпечено вжиття заходів щодо популяризації потенціалу  
м. Кропивницький, зокрема: 

а) розроблено бренд-бук міста, який став офіційним на рівні влади і є 
кроком для вироблення єдиного іміджу Кропивницького, формування 
позитивного сприйняття міста серед цільових аудиторій, передусім ділових кіл, 
інвесторів, підприємців, туристів, а також місцевих мешканців та жителів 
інших областей; 

 

б) виготовлено: 
презентаційну та сувенірну продукцію (пакети та папки паперові, 

блокноти, ручки, листівки, брифи, конверти, закладки, сувенірні кружки та 
панно) із використанням елементів бренд-буку міста, яку розповсюджено під 
час проведення або участі у заходах різного рівня з метою забезпечення 
належної презентації міста в Україні і за кордоном; 

відеоролик про конкурентні переваги Кропивницького українською та 
англійською мовами, який доступний для перегляду на офіційному веб-сайті 
міської ради; 

 

в) налагоджено проведення широкої інформаційної кампанії з питань 
розширення міжнародних економічних зв'язків, взаємовигідного торговельно-
економічного та інвестиційного співробітництва, зокрема з країнами-членами 
ЄС, а також про оголошені донорами проєкти (програми) на отримання 
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міжнародної технічної допомоги та фінансових ресурсів міжнародних 
фінансових організацій, в тому числі через створену офіційну сторінку 
департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій міської 
ради у соціальній мережі "Facebook"; 

 

г) забезпечено надання інформаційно-консультативної і методичної 
допомоги виконавчим органам міської ради, підприємствам, установам, 
організаціям міста щодо форми та змісту інвестиційних проєктів і проєктних 
заявок, залучення та використання коштів міжнародної технічної допомоги і 
міжнародних фінансових організацій. 

 

Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань: 
 

1) активізація зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів 
господарювання міста: 

Показник 
Один

иця виміру 
2018 

рік 
2019 

рік 
 

2020 рік  

Обсяг експорту товарів 

млн. 
дол. США 

220,4 272,8 487,1 

% 118,0 123,8 178,6 
 

2) надходження прямих іноземних інвестицій в економіку міста: 
 

Показник 
Один

иця виміру 
2018 

рік 
2019 

рік 
2020 

рік 

Обсяг прямих 
іноземних інвестицій 

млн. 
дол. США 

32,9 32,0 складан
ня статистики 
в розрізі міст 
та районів не 
передбачено 

% 120,9 97,3 

 

3) залучення додаткових фінансових ресурсів на соціально-
економічний розвиток міста у вигляді кредиту від НЕФКО у сумі 13,5 млн. грн. 
під 3,0% річних, грантових коштів міжнародних донорів у вигляді експертної 
підтримки та обладнання; 

 

4) підвищення довгострокового кредитного рейтингу міста: 
 

Дата 11.12
.2018 

20.06
.2019 

22.11
.2019 

21.05
.2020 

29.10
.2020 

Рівень 
рейтингу 

uaBB
B+ 

uaBB
B+ 

uaBB
B+ 

uaA uaA 

Прогноз стабіл
ьний 

стабіл
ьний 

позит
ивний 

стабіл
ьний 

стабіл
ьний 

Рейтинг
ова дія 

підтве
рд-ження 

підтве
р-дження 

підтве
рд-ження зі 

зміною 
прогнозу 

підтве
р-ження зі 

зміною 
прогнозу 

підтве
рд-ження 

 

Місто з рейтингом uaА характеризується високою (uaBBB+ достатньою) 
кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. 
Рівень кредитоспроможності чутливий до впливу несприятливих комерційних, 
фінансових та економічних умов. Стабільний прогноз вказує на відсутність на 
поточний момент передумов для зміни рейтингу протягом року; 

 

5) віднесення міста до групи міст із середнім Індексом 
конкурентоспроможності міст, посівши 14-ту сходинку (50,81 бала) серед 
обласних центрів згідно з результатами дослідження "Індекс 
конкурентоспроможності міст України (ІКМ) 2019/2020", проведеного 
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Програмою Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) 
"Конкурентоспроможна економіка України" (КЕУ) спільно з компанією Інфо 
Сапієнс, Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій. 

 

Підрозділ 4.2. Посилення фінансової основи міського бюджету та 

підвищення ефективності використання бюджетних коштів 

 

Протягом 2018-2020 років до бюджету міста надійшло 7,66 млрд. грн. 

доходів, з них:  

податкові та неподаткові надходження – 4,4 млрд. грн., що становить    

57,7 % у загальному обсязі доходів; 

офіційні трансферти – 3,84 млрд. грн., або 40,3 % доходів; 

власні надходження бюджетних установ – 154 млн. грн., або 2 % 

загального обсягу доходів бюджету міста. 

Основні податкові надходження до бюджету міста забезпечили:  

відрахування 60% податку на доходи фізичних осіб – 2, 9 млрд. грн; 

місцевих податків і зборів - залучено понад 0,9 млрд. грн;  

акцизний податок - майже 0,4 млрд. грн.  
 

Видатки бюджету міста протягом 2018-2020 роки проведені у сумі                               

7,7 млрд. грн. Із обсягу видатків бюджету міста найбільшу питому вагу займали 

фінансування бюджетних програм на соціально-культурну сферу, а саме:  

на надання освітніх послуг навчальними закладами міста та забезпечення 

належного освітнього процесу; 

на забезпечення надання медичної допомоги населенню закладами 

охорони здоров'я; 

на забезпечення діяльності закладів культури та фізичної культури і 

спорту; 

на програми соціального захисту населення та утримання соціальних 

закладів; 

на житлово-комунальне та дорожнє господарство, транспорт та 

будівництво. 

У рамках виконання завдань Програми у період 2018-2020 років 

забезпечено проведення конкурс проектів " Громадський бюджет".  Для цього: 

передбачено у міському бюджеті (із змінами 2020 року) – майже                   

15,3 млн. грн.  на реалізацію проєктів "Громадський бюджет";  

для участі у конкурсі "Громадський бюджет" надійшло 211 проєктів на 

загальну суму 64,4 млн. грн; 

Координаційною радою з питань громадського бюджету (бюджету 

участі) відібрано 70 проєктів на загальну суму 19,5 млн. грн; 

профільними виконавчими органами міської ради було реалізовано                         

51 проєкт на 9,3 млн. грн у різних частинах міста за різноманітними напрямами 

(соціальний захист, спорт, благоустрій територій, охорона здоров'я, транспорт і 

зв'язок, культура і туризм, освіта), а саме: 

головним управлянням житлово-комунального господарства – 

14 проєктів; 

управлінням молоді та спорту – 23 проєкти; 

управлінням освіти – 10 проєктів; 
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управлінням культури і туризму – 2 проєкти ("Туристичні вказівники" та 

"Перший міський мурал"); 

управлінням охорони здоров’я – 1 проєкт ("Інноваційна медицина"); 

управлінням капітального будівництва - 1 проєкт ("Молодіжний центр 

"Сильні духом"). 
 

Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань: 

збільшення обсягу "Громадського бюджету" міста Кропивницького: із 

3,0 млн.грн. у 2017 році до 7,0 млн.грн. у 2020 році; 

створення ефективного механізму взаємодії виконавчих органів та 

громадян в бюджетному процесі; 

залучення населення до процесу прийняття рішень на місцевому рівні; 

формування довіри громадян до міської влади; 

вирішення проблем, які найбільш хвилюють жителів міста. 
 

Підрозділ 4.3. Управління комунальною власністю 

 

Протягом 2018-2020 років проводилась робота по виконанню заходів 

Програми стосовно забезпечення управління майном установ, організацій, 

підприємств комунальної власності територіальної громади міста. 

Станом на 01.01.2021 року діють 189 договорів оренди нежитлових 

приміщень, будівель, споруд.  Протягом 2020 року управлінням комунальної 

власності укладено та продовжено термін дії 80 договорів оренди нерухомого 

майна (у 2019 році – 115, у 2018 році - 125). 

Від оренди та приватизації нерухомого майна до міського бюджету 

протягом 2018-2020 років надійшло 30,5 млн. грн, а саме: від оренди –           

17,1 млн. грн, від приватизації – 13,4 млн. грн.  

Протягом 2018-2020 років проведено технічну інвентаризацію 20 об’єктів 

оренди нерухомого комунального майна. Зареєстровано за територіальною 

громадою міста Кропивницького 42 об’єкти нерухомого майна. 

У 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 11,2 тис. грн. до 1287,1 тис. грн. в місяць. 

З 01 листопада 2019 року за заявою КП "Центр-Готель" достроково 

припинилася дія договору оренди і приміщення готелю "Київ" повернуто з 

орендного користування в розпорядження територіальної громади міста 

Кропивницького. 

На даний час відкрито виконавче провадження по стягненню з 

КП "Центр-Готель" на користь міської ради заборгованості по орендній платі 

в розмірі 9,3 млн. грн. 

На виконання рішення міської ради 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 від 06 листопада 2018 року №1946, повернуто 26 квітня 2019 року з 
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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 2018-2020  роки надійшло 3,9 млн. грн. 
 

Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань: 

Протягом 2018-2020 років приватизовано 38 об’єктів комунальної 

власності територіальної громади м. Кропивницького, до міського бюджету 

протягом звітного періоду від приватизації перераховано – 13,4 млн. грн; 

повернуто з оренди до комунальної власності 2 об’єкти: будівлю готелю 

"Київ" та цілісний майновий комплекс державного комунального підприємства 

теплових мереж "Кіровоградтеплоенерго". 

  

РОЗДІЛ V. ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА 
 

Підрозділ 5.1. Регуляторна політика та розвиток підприємництва 

 

Регуляторна діяльність міською радою та її виконавчим комітетом у 

період з 2018 по 2020 роки здійснювалася відповідно до Закону України "Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", 

постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1151 "Про 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 

року № 308", інших нормативних актів, що регулюють взаємовідносини у сфері 

господарської діяльності.  

Регуляторні органи - міська ради та її виконавчий комітет дотримуються 

на практиці принципів прозорості, доцільності, ефективності, збалансованості 

та передбачуваності при розробці та прийнятті регуляторних актів.  

Представники підприємницьких структур, громадських організацій 

підприємців, наукових установ постійно залучаються до розробки та 

обговорення проєктів нормативно-правових актів у сфері господарської 

діяльності.  

Згідно з графіком здійснення заходів з відстеження результативності дії 

регуляторних актів у 2018-2020 роках проведено 17 відстежень регуляторних 

актів міської ради та регуляторних актів виконавчого комітету, зокрема: 

2018 рік - 6 регуляторних актів, з яких 2 – базові відстеження,                            

4 – періодичні;  

2019 рік - 6 регуляторних актів, з яких 2 – базові відстеження,                              

1 - повторне, 3 – періодичні;  

2020 рік - 7 регуляторних актів, з яких 3 - базові, 2- повторні та                          

2 - періодичні.  

Розробниками регуляторних актів дотримано терміни обговорення 

проєктів регуляторних актів до впровадження регуляторної діяльності: від 

одного до трьох місяців, як це передбачено законодавством.   

Звіти про здійснення державної регуляторної політики виконавчими 

органами міської ради за 2018 - 2020 роки розглянуто на сесії міської ради та 

оприлюднено у десятиденний термін після їх розгляду. 
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Постійно підтримується в актуальному стані реєстр діючих регуляторних 

актів. Їх перелік розміщено на офіційній веб-сторінці міської ради в мережі 

Інтернет.  

Станом на 01 січня 2021 року чинними є 25 регуляторних актів, з них           

18 рішень міської ради та 7 рішень виконавчого комітету міської ради.  

У рамках виконання Програми вжито відповідні заходи, спрямовані на 

створення сприятливого підприємницького клімату, умов для розвитку 

підприємницької ініціативи та поліпшення бізнес-клімату в місті. 
 

Протягом 2018-2020 років надавалася фінансова підтримка на розвиток 

підприємницької діяльності на безповоротній основі.  

У міському бюджеті міста Кропивницького, відповідно до Програми 

розвитку малого і середнього підприємництва міста на 2016-2020 роки, були 

передбачені кошти на реалізацію інвестиційних проєктів на умовах 

співфінансування з Регіональним фондом підтримки підприємництва у 

Кіровоградській області у сумі 190 тис. грн (у 2018 році - 70,0 тис. грн; у         

2019 році – 70,0 тис. грн; у 2020 році - 50,0 тис. грн).  

За рекомендаціями членів Координаційної ради у 2018-2020 роках було 

підтримано 2 інвестиційні проєкти, на реалізацію яких виділено                                       

співфінансування в сумі 130 тис. грн:  

проєкт "Створення сучасного овочесховища з використанням новітніх 

технологій зберігання картоплі та плодоовочевої продукції для забезпечення 

потреб власного виробництва та жителів селища Гірниче овочами за соціально 

доступними цінами";  

проєкт "Підвищення якості надання кардіохірургічної допомоги 

дорослому населенню у Кіровоградській області".   

З метою створення сприятливих умов бізнес - середовища  розроблено та 

затверджено Порядок використання коштів на фінансово-кредитну та 

інвестиційну підтримку суб’єктів підприємницької діяльності                                        

м. Кропивницького на часткову компенсацію відсотків за кредитами, які 

отримані в банківських установах на реалізацію інвестиційних проєктів.  

У 2018-2020 роках на цей захід в міському бюджеті було передбачено 

400,0 тис. грн, профінансовано у 2018-2020 роках – 233,9 тис. грн на 

відшкодування відсотків за кредитами, які отримані 3 суб'єктами 

господарювання міста в банківських установах на реалізацію 4 інвестиційних           

проєктів: 

проєкт "Придбання витратних матеріалів для видання книг";  

проєкт "Придбання вантажного автомобіля та машини розкрою з 

системою плазмового різання";  

проєкт "Придбання сучасного торгового обладнання"; 

проєкт "Створення виробництва власної техніки". 
 

Кількісні і якісні показники реалізації програмних завдань: 

Показник 
Одиниця 

виміру 
2018 рік 2019 рік 2020 рік  

Кількість субʼєктів господарської 
діяльності, з яких: один. 

2741 3198 - 

малі підприємства 2613 3043 - 

Створення робочих місць  один. 2800 3039 3007 
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РОЗДІЛ VI. ВИКОНАННЯ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРОГРАМИ 

ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО НА 2018 РІК ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ 

НА 2019 І 2020 РОКИ ЗА 2018-2020 РОКИ 

 

№ 

з/ п 
Показники 

 

Один. 

вимі-

ру 

Значення показника: 

Затверджено    Програмою Факт 

2018 

рік 

2019 

рік 

2020 

рік 

2018 

рік 

2019 

рік 

2020 

рік 

1. Обсяг реалізованої 

промислової продукції 

у відпускних цінах 

підприємств 

 

млн 

грн 

 

13299,0 

 

16290,0 

 

17669,0 

 

14309,6 

 

15674,8 

 

17144,2 

2. Обсяг реалізованої 
промислової 
продукції на одну 
особу 

грн 56352,0 68734,0 75200,0 60180,9 66261,1 72990,4 

3. Обсяг капітальних 
інвестицій 

млн 
грн 

2540,6 2560,0 3030,2 2548,5 3410,2 ** 

4. Обсяг капітальних 
інвестицій на 
одну особу 

грн 10797,5 11800,0 12892,3 10942,8 14642,9 ** 

 

5. 

Обсяг прямих 

іноземних інвестицій 

(у фактичних цінах) 

млн 
дол. 

США 

22,7 31,69 33,4 32,5* ** ** 

% 101,8 103,6 101,5 * ** ** 

6. Обсяг прямих 

іноземних 
інвестицій на одну 
особу 

дол 

США 

96,5 137,9 142,5 119,8* ** ** 

7. Обсяг роздрібного 

товарообороту 
підприємств- 

юридичних осіб 

тис. 

грн 

6407,8 7283,3 7883,5 7003,8 8316,9 9315*** 

% 102 102,5 103,5 103,5 112 112*** 

8. Обсяг експорту 

товарів 

млн 

дол. 
США 

219,6 220,4 226,5 220,4 272,8 487,1 

% 105,3 100,3 102,7 118 123,8 178,6 

9. Середньомісячна 

заробітна плата 

грн 7100 8400 9174 7880 8972 11181 

% 117,2 118,3 108,7 122 113,8 124,6 

10. Працевлаштовано 

громадян на нові 

робочі місця 

осіб 2800 2830 3000 2821 3039 3007 

 % 75,9 101,1 106 73,5 107,4 102,4 

 

*- станом на 01.10.2018 року;  

** - складання  статистики капітальних інвестицій та прямих іноземних інвестицій  в 

розрізі міст та районів припинено; 

***очікуване 
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Висновки: 1. Міською радою і виконавчими органами міської ради вжито 

комплекс відповідних заходів щодо виконання основних завдань і показників, 

визначених Програмою. У період дії Програми забезпечено позитивні тенденції 

у реальному секторі економіки, зовнішньоекономічній діяльності, зміцненні 

бюджетоспроможності міста, поступове підвищення доходів населення, 

поліпшено стан матеріально-технічної бази об’єктів соціальної та дорожньої 

інфраструктури тощо. 

 

2. Взяти до уваги, що реалізація програмних завдань і показників у 

2020 році здійснювалась в умовах поширення коронавірусної інфекції, 

впровадження обмежувальних заходів у діяльності суб’єктів господарювання, 

спрямування значного фінансового ресурсу на протиепідемічні заходи та 

підтримку діяльності закладів охорони здоров’я, транспорту тощо.  

 

Пропозиції: 

 

1. Взяти до відома звіт про виконання Програми економічного та 

соціального розвитку міста Кропивницького на 2018 рік та основні напрямки 

розвитку на 2019 і 2020 роки за 2018-2020 роки. 
  

2. Зняти із контролю рішення міської ради від 15.02.2018 року № 1421, 

від 31.01.2019 року № 2278. 

 

 

 

Директор департаменту 

з питань економічного розвитку                     Ніна РАХУБА 
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