Додаток 3
до рішення
Кіровоградської міської ради
16 жовтня 2012 року
№ 1976

Інформація
про виконання Програми розвитку м. Кіровограда до 2015 року
за 8 місяців 2012 року
Відповідно
до
інформації,
наданої
виконавчими
органами
Кіровоградської міської ради, пропонуємо до вашої уваги звіт за 8 місяців
2012 року про виконання Програми розвитку м. Кіровограда до 2015 року, яка
затверджена рішенням міської ради від 26 січня 2012 року №1172.
У
січні-серпні
2012
року
промисловими
підприємствами
м.
Кіровограда
реалізовано
промислової
продукції
на
суму
4584,1 млн. грн., що на 1715,2 млн. грн. або на 59,8 % більше, ніж у січні-серпні
2011 року та складає 101,9 % від показника, запланованого Програмою
розвитку м. Кіровограда до 2015 року на 2012 рік.
Питома вага реалізації промислової продукції, товарів, послуг
м. Кіровограда у загальних обсягах реалізації по Кіровоградській області
складає 62,5 %. По реалізації промислової продукції місто Кіровоград посіло
перше місце серед міст та районів області.
На переробну промисловість міста припало 76,8 % реалізованої
продукції. У обсягах реалізації харчових продуктів та напоїв значну частку
займає виробництво олії та тваринних жирів (69,0 %), у машинобудуванні
значна частка реалізації продукції припадає на виробництво механічного
устаткування (35,5 %).
На кожного мешканця міста в середньому припало 18798,6 грн.
реалізованої продукції, що у 2,6 рази більше, ніж у середньому по області.
Обсяг роздрібного товарообороту за 8 місяців 2012 року склав
2225,1 млн. грн., або 79,0% від запланованого річного показника та на 14,0 %
більше, ніж за відповідний період минулого року. Запланований річний темп
росту – 105,5 %.
№
з/п

Показники
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Обсяг реалізованої
промислової продукції у
діючих цінах:
Обсяги роздрібного
товарообороту:
усього, (у фактичних цінах )

2

Од.
виміру

Передбачено
програмою
на 2012 рік

Виконано
за
8 місяців
2012 року

%
виконаня
програми

%
до відпов.
періоду
минулого
року

млн.грн.

4500,0

4584,1

101,9

159,8

млн.грн.

2786,3

2225,1

79,0

114,0

2
3

4
5
6
7

Обсяг інвестицій в основний
капітал за рахунок усіх
джерел фінансування:
у фактичних цінах
Створення нових робочих
місць
Рівень зареєстрованого
безробіття
Середня заробітна плата
Охоплення дітей
дошкільними закладами

млн.грн.

929,2

700,7

75,0

105,4

од.

3765

4005

106,4

112,5

%

1,1

1,55

-

129,1

грн.

2604

2382*

91,5

114,4

%

86,0

89,0

-

-

З метою захисту інтересів кіровоградських товаровиробників в рамках
проекту «Купуй Кіровоградське» на території міста працюють 85 об’єктів
фірмової торгівлі. З початку року мережа підприємств фірмової торгівлі зросла
на 4 од., у тому числі з продажу м’ясних та ковбасних виробів торгової марки
«Соколівські ковбаси». Працює 15 соціальних відділів та куточків, з початку
року мережа поповнилась 1 соціальним магазином «Візит» по
вул. Тимірязєва, 55/39. У травні ТОВ «Вересень» відкрито соціальний магазин
по вул. Преображенській, 2.
З метою підвищення рівня захисту прав споживачів управлінням по
сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення
Кіровоградської міської ради у 2012 році розпочато проведення спеціалістами у
справах захисту прав споживачів прийомів громадян на території ринків міста
Кіровограда, оскільки саме там здійснюється найбільша кількість операцій
щодо купівлі-продажу товарів та надання послуг.
На даний час на Центральному ринку прийом здійснюється щомісяця
кожного 2 та 4 вівторка, на Колгоспному ринку - кожного 2 та 4 четверга.
Всього надано консультацій 234 громадянам на території ринків та
проведена 1 зустріч на підприємстві ПАТ «Гідросила».
З метою залучення додаткових інвестицій в економіку міста та
налагодження нових зв’язків з інвесторами відбулись зустрічі міського голови
з представником економічного департаменту посольства США в Україні
Марком Гартнером, з Надзвичайним і Повноважним Послом Австрії в Україні
Вольфом Дитріхом Хаймом, торговим радником посольства Австрії Грегорем
Постлем. Також заступником міського голови Василенком І.М. проведена
зустріч з представниками польської фірми «Броніше» з метою вирішення
питання щодо будівництва в м.Кіровограді овочесховища, а начальник
управління економіки Осауленко О.О. зустрілась з представниками
Міжнародної інвестиційної групи «Ай Ай Джи». Підготовлено листи до
13 посольств іноземних держав в Україні з метою налагодження партнерських
відносин.
Протягом 8 місяців 2012 року у місті уже створено 4005 робочих місць,
що на 12,5 % більше від показника за аналогічний період минулого року та
складає 106,4 % від запланованого програмного показника на 2012 рік.
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Із зазначеної кількості робочих місць 471 створено завдяки роботі
міської та районних у місті робочих груп з питань легалізації виплати
заробітної плати та зайнятості населення.
Із числа створених робочих місць 620 (15,5 %) створені фізичними
особами - підприємцями та 2177 (54,4 %) для їхніх працівників, решта
1197 (29,8 %) – юридичними особами і ще 11 робочих місць або 0,3 % створено
самозайнятими особами – платниками ПДФО.
Ліквідація робочих місць за 8 місяців 2012 року склала 3110 одиниць.
Таким чином, загальна кількість створених робочих місць перевищила
кількість ліквідованих на 28,8 % або 895 одиниць.
Середньомісячна зарплата штатних працівників по місту за 2011 рік
складала 2198 грн., за І квартал 2012 року - 2287 грн., а протягом І півріччя
поточного року вона зросла на 8,4 % і склала 2382 грн.
Відповідно до Програми економічного та соціального розвитку міста
Кіровограда на 2012 рік протягом поточного року планується ріст
середньомісячної заробітної плати на 18,5 % до розміру 2604 грн.
Рівень безробіття на зареєстрованому ринку праці за результатами роботи
протягом січня – серпня 2012 року склав 1,55 %, тобто зріс з початку року на
0,32 %.
Загальна пропозиція робочої сили на зареєстрованому ринку праці станом
на 01 вересня 2012 року становить 8,6 тис. осіб, що більше ніж у аналогічному
періодові попереднього року на 11,4 %. Кількість зареєстрованих безробітних
кіровоградців на цю ж дату складала 2349 осіб, що перевищує показник за
8 місяців попереднього року на 29,1 % або на 530 осіб.
Станом на 01 вересня 2012 року заборгованість із заробітної плати по
підприємствах міста зменшилася у порівнянні з початком поточного року
близько на 8,7 % і склала 8460,9 тис. грн.
Із загальної суми боргу на 01.09.2012 р. 58,0 % або 4907,9 тис. грн. не
виплачено працівникам 15 економічно активних підприємств, що на
270,7 тис. грн. менше ніж на початок 2012 року.
Відповідно до Програми розвитку м. Кіровограда до 2015 року по місту
Кіровограду за рахунок власних коштів підприємств передбачено до
реалізації 21 інвестиційний проект, з них у 2012 році – 15 проектів на загальну
суму 529,3 млн. грн.
За 8 місяців 2012 року освоєно 317,0 млн. грн., що складає 59% від
запланованого на 2012 рік.
Продовжується реалізація проектів на:
ПАТ «Червона зірка» - здійснюється технічне переоснащення ливарного
виробництва;
ПАТ «Гідросила» - проводиться технічне переоснащення підприємства;
ТОВ «ГрадОлія» - завершуються будівельні роботи на об’єктах під
складування та переробку олійних культур, придбано обладнання та ведеться
монтаж обладнання;
ПрАТ «Гідросила АПМ» - проводяться роботи по створенню
потужностей для виробництва АПМ з похилим блоком;
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ТОВ «ПродІнвест» - проведено монтаж обладнання для виробництва
печива «Крекер»;
ТДВ «М’ясокомбінат «Ятрань» - розпочаті роботи по реконструкції
стадіону АРЗ.
У липні 2012 року ПрАТ «Креатив» закінчив реконструкцію олійноекстракційного заводу зі збільшенням потужності на 1700 тонн насіння
соняшника
на
добу
з
елеваторним
комплексом
по
проспекту Промисловому, 14а. Загальна сума інвестицій на реалізацію проекту
склала 850,0 млн.грн., створено 408 робочих місць.
До реалізації у 2012 році Програмою затверджено 34 соціальні заходи на
загальну суму 53,1 млн. грн., з них:
кошти державного бюджету – 26, 4 млн.грн;
кошти обласного бюджету – 500,0 тис.грн.;
кошти міського бюджету – 20, 9 млн.грн.;
власні кошти підприємств – 5, 2 млн.грн.
Фактично по цим заходам передбачено фінансування в сумі
47,4 млн.грн, в тому числі:
кошти державного бюджету – 25,4 млн.грн;
кошти обласного бюджету – 337,9 тис.грн.;
кошти міського бюджету – 21,6 млн.грн.;
За 8 місяців 2012 року виконувались роботи по 26 заходам, освоєно
15,9 млн.грн., що складає 29,9% від показника, запланованого Програмою.
За рахунок коштів державного бюджету профінансовано робіт на суму
2489,7 тис.грн. (9,4% від річного плану). Розпочаті роботи по ЗОШ №12 та
ЗОШ №15, проводиться капітальний ремонт навчального корпусу гімназії
ім. Т.Г.Шевченка, Центру з надання адміністративних послуг, відновлюються
мережі зовнішнього освітлення.
За 8 місяців за рахунок коштів міського бюджету виконано робіт на суму
13,4 млн.грн., що складає 63,7% від суми, запланованої на 2012 рік.
Проводяться роботи по капітальному ремонту лікувально-профілактичних
закладів (пралень у ЛШМД та центральній міській лікарні, будівлі головного
лікувального корпусу стаціонар №2 центральної міської лікарні), дитячої
музичної школи №1 ім. Нейгауза, ремонтуються покрівлі, ліфти, дороги.
Продовжуються роботи по іншим соціальним заходам, які будуть наведені
далі.
Одним із головних завдань, визначених Програмою розвитку
м.Кіровограда до 2015 року, є реформування та підвищення ефективності
житлово-комунального господарства.
З метою реалізації цього напрямку прийнято рішення Кіровоградської
міської ради від 24 квітня 2012 року №1559 „Про затвердження Програми
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реформування сфери обслуговування житлового фонду та прибудинкових
територій ”.
Проводиться ремонт ліфтів (за 8 місяців відремонтовано 79 ліфтів на
суму 1,5 млн. грн., програмою на рік заплановано 70 ліфтів), здійснено
капітальний ремонт 34 покрівель на суму 4,3 млн.грн. (на рік запланований
ремонт 38 покрівель), виконано поточний ремонт на 20 вулицях на суму
1,8 млн.грн. (вул. Орджонікідзе, вул. Панфіловців, вул. Соціалістичної,
вул. Габдрахманова, вул. Московської, вул. Є.Маланюка. просп. Винниченка та
іншіх обсягом 11,2 тис.кв.м, та капітальний ремонт дороги по вул. Пушкіна.
Освітлено 15 вулиць (заплановано 27), встановлено 237 світлових точок
(заплановано 575 світлоточок), використано 526,3 тис.грн. Замінено 5,5 км
мереж водопостачання та 0,58 км мереж водовідведення.
Управлінням розвитку транспорту та зв’язку на виконання розділу
Програми „ Підвищення ефективності роботи міського пасажирського
транспорту” підготовлено проект рішення Кіровоградської міської ради „Про
затвердження Порядку здійснення пасажирських перевезень в м.Кіровограді”,
який розглянуто депутатськими комісіями та направлено на погодження в
Кіровоградське відділення Антимонопольного комітету.
Розпорядженням міського голови від 03.08.2012 р. №73 створено робочу
групу з інвентаризації зупинок громадського транспорту.
Розроблено проект Програми реконструкції та розбудови зупинок
громадського транспорту міста Кіровограда на 2013-2014 роки.
У 2012 році відновлено та побудовано 13 зупиночних комплексів, з них за
рахунок коштів інвесторів – 10, міського бюджету – 3.
На виконання розділу «Підвищення якості і доступності медичних
послуг», за ініціативи управління охорони здоров’я, у рамках акції «Здорові
жителі – здорове місто» проведено медичні огляди жителів селища Гірничого,
мешканців території обслуговування 5-ї міської лікарні, мікрорайонів Стара
Балашівка, Лелеківка, Завадівка, Кущівка, Велика Балка, Масляниківка,
Арнаутово, Никанорівка та Нова Миколаївка, в ході яких оглянуто 7019 осіб та
відкрито соціальну аптеку по вулиці Родимцева, 81.
Крім того, придбано сучасне діагностичне обладнання для лікувальнопрофілактичних закладів міста на суму 751,2 тис.грн. (планувалось
на 2012 рік – 873,5 тис.грн.), а саме для:
комунального закладу «Поліклінічне об’єднання м. Кіровограда» лінійний датчик ультразвукової системи на суму 39,0 тис.грн., гематологічний
аналізатор на суму 91,0 тис. грн., ректоскоп на суму 20,7 тис.грн., спірометр на
суму 3,4 тис.грн., велоергометричний комплекс на суму 45,9 тис.грн.;
дитячої міської поліклініки №1 - комп’ютерний діагностичний комплекс
(ЕКГ, РЕГ, СПГ, ФКГ) на суму 46,0 тис. грн.;
КЗ «Центральна міська лікарня м.Кіровограда» - електрокардіограф
ЮКАРД – 100 на суму 15,9 тис.грн., ректоскоп на суму 20,7 тис.грн., спірограм
на суму 14,3 тис.грн., пульсоксиметр на суму 2,14 тис.грн.;
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5-ї
міської
поліклініки
- мікроскоп на суму 4,5 тис.грн.,
ректоскоп на суму 20,7 тис.грн., спірограм на суму 14,3 тис.грн.;
комунального закладу «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної
допомоги» - лапараскопічне обладнання на суму 359,0 тис.грн,
електрокардіограф на суму 9,2 тис.грн., кардіодатчик на суму 5,7 тис.грн.;
пологового будинку №1 - монітор реанімаційно-хірургічний на суму
36,8 тис. грн.;
пологового будинку №2 ім.Святої Анни - аналізатор гіпербілірубінемії на
суму 2,0 тис.грн.
Придбано сучасне медичне
обладнання на суму 444,05 тис.грн.
(заплановано програмою – 406,3 тис.грн.), а саме:
комунальному закладу «Центральна міська лікарня м . Кіровограда» кардіомонітор приліжковий, пульсоксиметр, лазерний терапевтичний апарат на
суму 51,66 тис. грн., кисневий концентратор на суму 7,835 тис.грн.;
пологовому будинку №1 - автоклав, стіл для санітарної обробки
новонароджених, пристрій неонатальний фототерапії для новонароджених на
суму
126,0 тис. грн., стіл лікаря гінеколога на суму 2,31 тис. грн.,
операційний стіл на суму 23,34 тис. грн., ліжко функціональне на суму 24,0
тис. грн., лампу для операційної на суму 32,5 тис. грн., стіл для обігріву
«Аист» на суму 31,08 тис. грн.;
дитячій міській поліклініці №1 - стерилізатор повітряний на суму
15,0 тис. грн.;
КЗ ЛШМД - індикатор ОБП для фізіотерапії, апарат електрофорезу на
суму 7,24 тис.грн.;
дитячій міській лікарні - лазерний кластер на суму - 62,01 тис. грн. та
кушетка з саліноїдом на суму 31,0 тис. грн.;
пологовому будинку №2 - гістероскоп операційний на суму 8,96 тис.грн.,
освітлювач ендоскопічний на суму 19,58 тис.грн;
стоматологічній поліклініці №2 - зуботехнічну приставку на суму
1,541 тис.грн.
На забезпечення лікарськими засобами та продуктами харчування
ветеранів Великої Вітчизняної війни при амбулаторному та стаціонарному
лікуваннях витрачено кошти в сумі 489,2 тис.грн.
Крім того, за кошти міського бюджету відремонтовано 3 палати для
лікування ветеранів Великої Вітчизняної війни у комунальних закладах
«Лікарня швидкої медичної допомоги» та «Центральна міська лікарня»,
витрачено 119,9 тис.грн.
Управлінням освіти відповідно до завдань Програми проводились заходи
з покращення освітнього процесу.
За рахунок коштів міського бюджету для загальноосвітніх шкіл міста
придбано 49 комп’ютерів на суму 299,9 тис.грн. (для ліцею №25, ЗОШ №№1,
18, 26, 31, 32), 194 комплекти парт на суму 141,3 тис.грн. (для ЗОШ №№ 6, 7, 8,
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24, 33, «Мрія» тощо), технологічне обладнання на суму 103,5 тис.грн. (для
ДНЗ №№ 24, 46, 52, 65 , 67, 70, ЗОШ №№ 1, 19, 34).
Відкрито 6 додаткових груп у дитячих навчальних закладах №37,43,3,17,
ЗОШ №33 та спецшколі №3.
Відділом культури і туризму розроблено та презентовано туристичну
карту міста Кіровограда. Видання «Кіровоград
туристичний» вийшло
накладом 1000 примірників. В місті проведено 37 загальноміських заходів за
участю творчих спілок і громадських організацій, відкрито «Містечко
майстрів» по вул. Дворцовій.
Крім того, за рахунок коштів міського бюджету для централізованої
бібліотечної системи придбано 16 комп’ютерів на суму 45,0 тис.грн., закуплено
літературу на суму 15,0 тис.грн. До мережі Інтернет підключено 23 заклади
культури.
Для музичних шкіл №№1, 2, 3, 4 та Кіровоградської школи мистецтв
придбані музичні інструменти на суму 106,5 тис.грн.
На даний час проводяться капітальні ремонти у музичних школах № №1,
3,4 художньо-меморіальному музеї О.Осмьоркіна, літературно-меморіальному
музеї І.К.Карпенко-Карого.
З метою організації змістовного дозвілля молоді відділом сім’ї та молоді
організовано низку заходів.
З метою залучення молоді для роботи у трудових загонах сформовано
70 трудових загонів, у роботі яких прийняли участь 2700 осіб.
Крім того, відділом сім'ї та молоді у співпраці з КП “Трест зеленого
господарства“ за рахунок коштів міського бюджету (50 тис. грн.) організовані
оплачувані громадські роботи для учнівської молоді (14-17 років) у вільний від
навчання час.
За рахунок коштів міського бюджету 7 молодіжних трудових загонів
(170 осіб) у червні-липні виконували роботи з благоустрою міста, за що їм
нарахована та виплачена заробітна плата у сумі 49,551 тис. грн. На безоплатних
громадських роботах відпрацювало 18 загонів (320 осіб, передбачалось
залучити 300 осіб).
Проведено переговори за участю міського голови та керівництва
Українського фонду “Благополуччя дітей” щодо впровадження проекту по
забезпеченню випускників дитячого будинку “Наш дім” із числа дітей-сиріт
соціальними квартирами. Триває підготовка проекту по забезпеченню
випускників дитячого будинку житлом.
З метою формування здорового способу життя 11206 дітей міста
охоплено відпочинком та оздоровленням, з них 10477 дітей відпочили у
41 закладі відпочинку з денним перебуванням, у стаціонарних таборах
оздоровлено 447 дітей, з них 159 дітей – за кошти міського бюджету, 184 – за
кошти обласного бюджету, 104 - за кошти державного бюджету. На базах
відпочинку оздоровлено 256 вихованців спортивних шкіл міста (з них 186 – за
кошти міського бюджету). У дитячо-юнацьких клубах проведено
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19 профілактичних заходів (бесіди, лекції, зустрічі з дітьми), якими
охоплено 380 дітей.
Проведено конкурс на кращий соціальний проект “Мій Кіровоград.
Погляд молодих на міські проблеми та шляхи їх вирішення”. На розгляд комісії
було представлено сім проектів, кращим визнано проект “ІІ молодіжний
фестиваль аматорського кіно “Ранок” (автор – Володимир Живицький). На
реалізацію цього проекту відділом сім’ї та молоді були виділені кошти у сумі
2620 грн.
З початку року сімейними формами виховання охоплено: 62 дитини
усиновлено, 28 – взято під опіку/піклування громадян, 1 влаштований до
дитячого будинку сімейного типу, 4 - до прийомних сімей, 8 – до дитячого
будинку “Наш дім”.
Проведено 96 профілактичних рейдів. Виявлено 56 дітей, що залишилися
без піклування батьків, з них 8 дітей тимчасово влаштовані до сім’ї родичів,
5 – до Будинку дитини, 1 – під опіку навчальних закладів, 55 отримали статус
дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.
У дитячо-юнацьких клубах проведено 19 профілактичних заходів (бесіди,
лекції, зустрічі з дітьми), якими охоплено 380 дітей.
Відділом фізичної культури та спорту спільно з Кіровоградським міським
центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» проведено
52 фізкультурно-оздоровчих заходи, в яких взяли участь 4030 осіб.
З метою збільшення відсотку охоплення громадян фізичною культурою і
масовим спортом у місті проведено 112 масових спортивних заходів, в яких
взяли участь 9568 спортсмени.
Кіровоградські спортсмени взяли участь у ХIV Паралімпійських іграх,
які відбулись цього року в Лондоні.
Ольга Свідерська завоювала 2 срібні медалі у плаванні на 50, та на
100 м. вільним стилем, встановивши рекорд Паралімпійських ігор;
Анастасія Мисник завоювала срібну медаль у штовханні ядра;
Євген Зінов’єв в складі футбольної збірної України здобув срібну
нагороду;
Євген Полтавський на дистанції 100 метрів виборов четверте місце у
плаванні на спині;
Алла Мальчик у штовханні ядра виборола почесне п’яте місце.
З початку року у місті збудовано 7 та реконструйовано 4 спортивні
майданчики.
Спільно з управлінням фізичної культури та спорту облдержадміністрації
збудовано спортмайданчик по вул. Криничуватій. Спільно з депутатами
Кіровоградської міської ради збудовано спортивний майданчик по
вул. Приміській, 1 (депутат О.Горбунов), вул. 40-річчя Перемоги, 175
(депутат В.Дрига) та реконструйовано майданчик по вул. Волкова, 9
(депутат
І.Волков),
вул.
Тульській,
1
(депутат
О.Шамардін),
просп. Університетський, 23.
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Збудовано спортивні
майданчики: по вул. Братиславській, 92
(футбольний), по вул. Леніна, 53/39 (футбольний і баскетбольний), по
вул. Волкова, 28, корп.5 (настільний теніс).
Відремонтовано баскетбольні щити на спортивному майданчику по
вул. Яновського, 151.
Робота по виконанню Програми розвитку м. Кіровограда до 2015 року
продовжується.

Начальник управління економіки

О.Осауленко

