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ВСТУП

Програма економічного і соціального розвитку міста Кіровограда на
2015 рік та основні напрями розвитку на 2016 і 2017 роки (далі – Програма)
розроблена управлінням економіки Кіровоградської міської ради разом з
іншими виконавчими органами Кіровоградської міської ради відповідно до
Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм
економічного і соціального розвитку України” та постанови Кабінету
Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 “Про розроблення
прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та
складання проекту державного бюджету”.
Під час формування Програми враховано положення:
Програма діяльності Кабінету Міністрів України на 2015-2017 роки;
Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року;
Стратегії економічного і соціального розвитку Кіровоградської області
на 2013-2020 роки;
обласної програми "Центральний регіон — 2015";
Програми розвитку міста Кіровограда до 2015 року.
Формування проекту Програми здійснювалось в умовах:
ускладнення економічної ситуації у країні через проведення в окремих
регіонах України антитерористичної операції;
погіршення торговельно-економічних відносин із Російською
Федерацією, що обумовило зменшення експортних поставок продукції з
міста;
дії постанов Кабінету Міністрів України від 01 березня 2014 року № 65
"Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету" та
від 05 березня 2014 року № 71 "Деякі питання оптимізації державних
цільових програм і національних проектів, економії бюджетних коштів та
визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів
України".
1. Соціально-економічний розвиток міста Кіровограда
За січень-вересень 2014 року промисловими підприємствами міста
виготовлено продукції, виконано робіт та надано послуг на суму
5498,2 млн.грн., або на 11,5 % більше ніж за відповідний період минулого
року.
З приростом спрацювали підприємства переробної промисловості,
зокрема:
виробництво паперу та паперових виробів (104,6%);
виробництва одягу (109,4 %),
виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
(113,6%);
оброблення деревини та виробництва виробів з деревини, крім меблів
(116,0%);
хімічної промисловості (127,1%).
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Збільшення обсягів виробництва відбулося на підприємствах добувної
промисловості. Індекс промислового виробництва у добувній промисловості
становив 118,1%.
Не вийшли на рівень минулого року підприємства переробної
промисловості, а саме:
поліграфічної діяльності (72,3%);
металургійного виробництва та виробництва готових металевих
виробів (88,4%);
виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції (82,5 %);
машинобудування (88,5%).
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за січень–
вересень 2014 року підприємствами м. Кіровограда становив в сумі
8720,3 млн.грн.
На кожного мешканця в середньому припадає
35967,1 грн. реалізованої промислової продукції.
за 9 місяців 2014 року становив
Обсяг експорту товарів
545,7 млн.дол.США, імпорту – 100,3 млн.дол.США, що відповідно на 2,1%
та 26,1% менше порівняно з відповідним періодом минулого року. Сальдо
залишається позитивним і становило 445,4 млн.дол.США.
Зовнішньоторговельні операції здійснювались з 95 країнами світу.
Основними ринками збуту продукції були країни Азії та СНД.
Основу експорту товарів склали жири та олії тваринного або рослинного
походження, готові харчові продукти, машини, обладнання та механізми.
Імпорт в основному складався із машин, обладнання та механізмів, засобів
наземного транспорту, жирів та олій тваринного або рослинного походження.
У січні–вересні 2014 року будівельниками міста виконано робіт на
суму 205,4 млн.грн., що становило 65,6% від загального обсягу будівельних
робіт по області.
За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином:
роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння
склали 74,9% загального обсягу, решта – з капітального і поточного ремонту
(18,2% та 6,9% відповідно).
У м. Кіровограді прийнято в експлуатацію 50 квартир загальною
площею 8,6 тис.кв.м, що на 5,6% менше ніж за відповідний період минулого
року (по області – на 29,4%). Індивідуальними забудовниками прийнято
97,8% загального обсягу житла.
Завершено будівництво та прийнято в експлуатацію басейн площею
72 кв. м дзеркала води (ТОВ “Друкмаш-Центр”), елеватор для зберігання
оліє-насіння (ПрАТ «Креатив»), кафе на 32 посадочні місця, магазини
торговельною площею 1,1 тис.кв.м, 0,6 км ліній електропередач,
потужності з виробництва будівельних металоконструкцій, технічні центри
та станції технічного обслуговування автомобілів, ремонтні майстерні,
церква, 2 міні котельні.
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За 9 місяців 2014 року підприємствами та організаціями м. Кіровограда
освоєно 743 млн.грн. капітальних інвестицій, що становить 38,5%
загальнообласного обсягу.
3

На кожного мешканця міста в середньому припало 3111 грн.
капітальних інвестицій, що в 1,6 раза більше ніж у середньому по області.
Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій були власні кошти
підприємств та організацій. Капітальні інвестиції у житлові будівлі склали
52,8 млн.грн., що становить 7,1% загального обсягу капіталовкладень по
місту.
Постійна увага приділяється залученню іноземних інвестицій в
економіку міста, обсяг яких станом на 01.10.2014 склав 31,3 млн.дол.США
(34% загального обсягу інвестицій по області) та порівняно з початком
2014 року зменшився на 16,9%. В економіку міста вклали капітал інвестори
21 країни світу, серед яких провідні партнери: Нідерланди, Кіпр та Велика
Британія.
З початку інвестування прямі іноземні інвестиції отримали
56 підприємств міста. Найбільші обсяги інвестицій вкладені в підприємства
промисловості, організації, що здійснюють операції з нерухомим майном,
підприємства торгівлі, ремонту автотранспортних засобів.
Середня заробітна плата штатного працівника за січень–вересень
2014 року зросла порівняно з відповідним періодом 2013 року на 6,6% і
становила 2810 грн.
Підвищення реальної заробітної плати забезпечено за рахунок
легалізації відносин у сфері зайнятості
населення та оплати праці.
За результатами 9 місяців 2014 року середня пенсія по м.Кіровограду
складає 1519,52 грн., яка у порівнянні з початком року зросла на 2,8%, а у
порівнянні до відповідним періодом минулого року - на 5,7%.
Спостерігається зменшення на 6,1% загальної пропозиції робочої сили
на зареєстрованому ринку праці, що нараховує 8,5 тисяч осіб, з яких 56,1%
молодь віком до 35 років.
Кількість безробітних становить 2550 осіб, що перевищує відповідний
минулорічний показник на 8,6 %.
Рівень зареєстрованого безробіття порівняно з початком року зріс на
0,04% і склав 1,48% від працездатного населення, це більше ніж на
01.10.2013 року на 0,11 %.
Працевлаштовано на нові робочі місця 1983 особи, з яких:
56,7%, або 1124 особи юридичними особами;
14,8%, або 294 особи - фізичними особами-підприємцями;
28,5%, або 565 шляхом реєстрації фізичних осіб-підприємців.
Працевлаштовано на вільні робочі місця 3091 особа.
Чисельність безробітних, які проходили професійне навчання, склала
1135 осіб, що на 4,4% менше ніж у аналогічному періоді попереднього року.
Залучено 1042 безробітні до участі у громадських роботах, що більше
на 1,1 % ніж станом на 01.10.2013.
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З метою поліпшення якості надання житлово-комунальних послуг
вирішувались питання щодо забезпечення міста тепло-, водопостачанням,
водовідведенням, проведення ремонтних робіт житлового фонду, виконання
робіт по благоустрою.
4

За 9 місяців 2014 року здійснено:
капітальний ремонт покрівель 6 житлових будинків та розпочато
виконання ремонту покрівель 14 будинків на загальну суму 2039,157 тис.грн;
капітальний ремонт 21 ліфта на суму 463,950 тис.грн.;
ремонт 7 внутрішньо дворових доріг — 1309,068 тис.грн.;
здійснення поточного і капітального ремонтів доріг - 723,338 тис.грн.;
виконання робіт по утриманню вулично-дорожньої мережі міста 5642,499 тис.грн.;
санітарну очистку міста та ліквідація 42 сміттєзвалища 1260,46 тис.грн.;
утримання кладовищ – 611,155 тис.грн.;
утримання зелених насаджень, висадження квітів – 3,4 млн.грн.;
технічне обслуговування і утримання у належному стані 275,218 км
мереж зовнішнього освітлення та 7096 світлоточок — 1830,734 тис.грн.
Протягом січня-вересня 2014 року
проводилась
робота по
забезпеченню ефективного управління
майном установ, організацій,
підприємств комунальної власності територіальної громади міста. Станом
на 01 жовтня 2014 року укладено 65 договорів оренди, у тому числі:
17 договорів уперше укладені; 48 договорів - пролонговані на наступний
період.
Оформлено 13 угод про розірвання договорів оренди.
За звітний період від оренди комунального майна (нежитлових
приміщень та цілісних майнових комплексів) до міського бюджету
перераховано коштів у сумі 1885,0 тис.грн.
З початку року приватизовано 8 об’єктів комунальної власності
територіальної громади м. Кіровограда, з них 7 об’єктів - шляхом викупу,
1 об’єкт - шляхом продажу через аукціон.
Від приватизації комунального майна до міського бюджету надійшло
1367,0 тис.грн.
Значна увага приділялася покращенню функціонування закладів
торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування.
За січень-вересень 2014 року обсяг товарообороту роздрібної торгівлі
склав в сумі 3105,7 млн.грн., або 104,3% виконання минулорічного
показника.
Одним із чинників, які вплинули на результати роботи галузі торгівлі,
стала реалізація проекту «Купуй Кіровоградське», в якому беруть участь
40 суб’єктів господарювання, які здійснювали продаж продукції
37 товаровиробників міста та області зі 145 торгових об’єктів, у тому числі
на 2 ринках підприємства «Кооперативний ринок Кіровоградської
облспоживспілки (Центральний та Колгоспний).
Протягом звітного періоду в місті забезпечено:
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дію 19 соціальних об’єктів з продажу продтоварів, в яких присутні не
менше 8 груп продовольчих товарів (хліб та хлібобулочні вироби, борошно,
макаронні вироби, крупи, ковбасні вироби, олія, цукор, яйця);
проведення 9 ярмаркових заходів.
5

Перевезення пасажирів автомобільним транспортом здійснюється в
двох режимах - у звичайному режимі руху та у режимі маршрутного таксі.
Маршрутна мережа складається з 46 автобусних маршрутів, з них:
32 маршрути працюють у режимі маршрутного таксі, 14 маршрутів - у
звичайному режимі руху.
Послуги пасажирського автомобільного транспорту надають
8 пасажирських перевізників (юридичні та фізичні особи) різних форм
власності, крім комунальної.
Надання
послуг
міським
електротранспортом
здійснюється
3 тролейбусними маршрутами.
Загальний обсяг пасажироперевезень за 9 місяців 2014 року складає:
автомобільним транспортом за маршрутами, які працюють в
звичайному режимі руху — 3,8 млн. пас. (у т.ч. пільговиків — 2,8 млн. пас);
електротранспортом — 4,4 млн. пас. (у т.ч. пільговиків – 3,5 млн. пас).
З початку року за рахунок міського бюджету було організовано
перевезення пасажирів
пільгових категорій, визначених
чинним
законодавством України, до садово-огородніх товариств за 28 маршрутами.
У рамках реалізації завдань щодо поліпшення якості надання
освітніх послуг збережено:
мережу навчальних закладів міста Кіровограда, яка включає
44 навчальних закладів, в яких освіту отримують 22687 учнів,
5 позашкільних закладів, 20 центрів позашкільної освіти при
загальноосвітніх навчальних закладах;
мережу 39 дошкільних навчальних закладів, в яких освіту отримують
більше 10 тисяч дітей.
Охоплення дітей міста дошкільною освітою складає 96,9% дітей віком
від1 до 6 років та 100% дітей 5-річного віку.
Протягом 9 місяців 2014 року придбано технологічне обладнання для
їдалень навчальних закладів на суму 328,5 тис.грн.
Вживалися заходи щодо реалізації
сімейної та молодіжної
політики.
Збережено мережу 17 дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання, в
яких працювало 107 гуртків та секцій, охоплено біля 2 тис. дітей.
Вихованці дитячо-юнацьких клубів мають змогу не лише безкоштовно
навчатися образотворчому мистецтву, хореографії, шиттю, в’язанню,
займатися в театральних гуртках, тренуватися у спортивних секціях, а й
брати участь у місцевих, обласних, Всеукраїнських та Міжнародних
фестивалях, конкурсах, змаганнях.
Організованими формами оздоровлення охоплено 291 дитина пільгової
категорії.
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Станом на 01.10.2014 в дитячому будинку “Наш дім” виховується
15 вихованців. У закладі створені належні умови для проживання та
навчання, збережено родинні групи, а саме одночасно перебувають діти –
члени однієї сім’ї (брати і сестри). Також в місті функціонує 3 дитячі
будинки сімейного типу, в яких виховується 22 дитини-сироти, а також
6

налічується 37 прийомних сімей, в яких виховуються 54 дитини-сироти та
1 прийомна сім”я переселенців, в якій виховуються 3 дітей.
У галузі культури забезпечено проведення культурно-мистецьких
заходів та акцій загальнодержавного, всеукраїнського та міського значення,
серед яких - заходи для жителів міста до загальнодержавних свят: Дня
Перемоги, Дня Конституції України, Дня незалежності України, до Дня
міста. Дані культурно-масові заходи спрямовані на збереження духовних,
історичних та національних традицій нашого народу. Також проведено
відкритий фестиваль-конкурс «Класік-проект», присвячений 111-й річниці з
дня народження Ю.С.Мейтуса, день вшанування учасників бойових дій на
території інших держав, Всеукраїнський фестиваль «Нейгаузівські музичні
зустрічі» та багато інших.
Протягом
січня-вересня
2014
року
вихованці
початкових
спеціалізованих мистецьких навчальних закладів м.Кіровограда брали участь
і стали лауреатами і дипломантами Міжнародних, Всеукраїнських, обласних
конкурсів і фестивалів.
У 6 школах естетичного виховання міста навчалося 2031 учень, з яких
317 учнів пільгових категорій повністю звільнені від оплати за навчання,
247 учнів сплачують 50 % від встановленої вартості навчання.
Міською централізованою бібліотечною системою, що налічує
20 бібліотек-філій, проведено 539 масових заходів.
За рахунок благодійних коштів поповнені фонди бібліотек на 3,3 тисяч
примірників на суму 141,4 тис.грн.
Підключено
до
мережі
Інтернет
бібліотеку-філію
№4
(вул. Яновського, 60) та бібліотеку-філію №21 (вул. Волкова, 24).
Музейні послуги населенню надають 3 музеї–юридичні особи
(Кіровоградський художньо-меморіальний музей ім. О.О. Осмьоркіна,
Кіровоградський музей музичної культури ім. К. Шимановського,
Кіровоградський літературно-меморіальний музей ім. І.К. Карпенка-Карого)
та 12 музеїв, що працюють на громадських засадах.
Виконано ремонт системи теплополстачання у Кіровоградській дитячій
художній школі ім. О.О. Осмьоркіна та Кіровоградській музичній школі
№1 ім. Г. Г. Нейгауза.
Вжито ряд заходів щодо виконання завдань Програми у частині
розвитку фізичної культури і спорту. Протягом звітного періоду дитячоюнацькими спортивними школами міста підготовлено спортсменів:
4 - майстра спорту України;
97 - кандидатів у майстри спорту України;
128 спортсменів І розряду;
544 - І-ІІ розрядів.
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102 учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл м.Кіровограда є членами
збірних команд України або кандидатами до збірних з різних видів спорту.
Кіровоградські спортсмени стабільно демонструють високі результати
на всеукраїнських і міжнародних змаганнях. Юні спортсмени м. Кіровограда
брали участь у 134 змаганнях різного рівня.
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Вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл 260 раз ставали
переможцями та призерами всеукраїнських і міжнародних змагань.
З початку року в м. Кіровограді проведено 182 спортивні заходи, у
яких брали участь 15968 осіб.
Протягом січня-вересня 2014 року збудовано 14 та реконструйовано
4 спортивні майданчики. На дані цілі використано з міського бюджету
45,3 тис.грн., а також позабюджетні кошти.
У лікувально-поліклінічних закладах комунальної власності міста
диспансерний огляд пройшло 84,3% від всього населення міста.
Відсоток вперше виявлених захворювань при диспансеризації всіх
категорій населення міста склав 22,7%.
Оглянуто 98,2% - інвалідів війни, 98,2% - учасників бойових дій,
98,6% учасників війни, 95,6% - осіб, що постраждали внаслідок аварії на
ЧАЕС. Амбулаторно-поліклінічні заклади міста Кіровограда проводили
профогляди підлеглих контингентів населення згідно плану.
Аналізуючи стан здоров”я населення міста, слід відмітити, що
показник смертності за 9 місяців 2014 року становить 815,7 на 100 тисяч
населення проти 1049,5 за відповідний період минулого року. Показник
дитячої смертності серед дітей до року склав 8,22 на 1000 народжених проти
6,97 за відповідний період минулого року .
За причинами смерті дорослого населення на першому місці
знаходяться хвороби системи кровообігу (64,8%), на другому новоутворення (20,8%), на третьому — хвороби органів травлення (4,1%).
У денних стаціонарах лікувально-поліклінічних закладів протягом
звітного періоду функціонувало 437 ліжок, проліковано 8967 хворих, що на
5,7% хворих більше ніж за аналогічний період минулого року.
Придбано діагностичного обладнання для закладів охорони здоров”я на
суму 1643,4 тис.грн.
2. Цілі та завдання Програми
Головною метою Програми є створення сприятливих умов для
життєдіяльності мешканців міста, створення привабливого інвестиційного
клімату, належних умов розвитку малого і середнього підприємництва,
стимулювання національного бізнесу у створенні конкурентних товарів і
послуг та їх виведення на міжнародні ринки.
Основними завданнями програми є:
активізація інвестиційної діяльності;
більш повне використання
потенціалу підприємств реального
сектора економіки та природно-ресурсного потенціалу;
проведення роботи із розбудови та поліпшення матеріально-технічного
стану об’єктів соціальної інфраструктури;
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проведення
послідовної роботи щодо наповнення дохідної частини
міського бюджету, детінізації відносин у сфері використання земельних
ресурсів, оплати праці та зайнятості населення;
підвищення добробуту громадян;
створення конкурентних товарів і послуг та їх виведення на міжнародні
ринки.
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3. Пріоритетні напрями економічного
і соціального розвитку міста Кіровограда на 2015-2017 роки
3.1. Розвиток реального сектора економіки
3.1.1. Сталий розвиток промисловості
Промисловість є однією із найважливіших галузей економіки міста
Кіровограда. За останні 4 роки в місті забезпечено позитивну динаміку
нарощування обсягів виробництва та реалізації промислової продукції за
рахунок введення в дію нових сучасних виробництв, технічного
переоснащення діючих підприємств, розширення асортименту і поліпшення
якості товарів і продукції.
У зв”язку з ускладненням суспільно-політичної та економічної ситуації
в Україні у 2014 році позитивні тенденції у промисловості уповільнились.
На це мали вплив такі чинники, як:
введення на державному рівні обмежень щодо споживання
підприємствами промисловості енергоресурсів: природного газу та
електричної енергії;
погіршення
зовнішньоекономічних
відносин
та
торговельноекономічних зв’язків з РФ;
ускладнення просування на зовнішні ринки продукції місцевого
виробництва через вимоги ЄС щодо обов’язкового дотримання європейських
норм безпеки в комплексі з підтвердженням поліпшених якісних і
екологічних характеристик продукції відповідно до вимог міжнародних
стандартів;
Основні проблеми:
недостатня конкурентоспроможність промислової продукції через
високу енергоємність її виробництва;
обмеженість інвестиційних ресурсів підприємств для проведення
модернізації та сучасного технічного переозброєння галузей промисловості;
значна залежність підприємств від кон’юнктури зовнішніх ринків;
Головною метою у галузі промисловості стануть стабілізація роботи
підприємств, поліпшення їх фінансового стану, зниження енергоємності
продукції за рахунок залучення інвестицій для технічного переозброєння
виробництва та переорієнтація окремих підприємств на внутрішні ринки у
зв’язку із значною втратою закордонних.
Основними завданнями є:
сприяння розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств,
розвитку кооперативних зв'язків між підприємствами-товаровиробниками на
внутрішньому ринку міста, області та України;
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координація роботи промислових підприємств міста в питаннях участі
їх в отриманні державного замовлення на виробництво товарів і послуг для
потреб оборонного комплексу України та у програмах з відновлення об’єктів
та інфраструктури, пошкоджених під час проведення антитерористичної
операції в окремих регіонах України;
вжиття заходів щодо зниження рівня енергоємності виробництва
продукції, виконання робіт, надання послуг підприємствами промисловості;
9

сприяння створенню нових підприємств, що орієнтуються на місцеві
джерела сировини, задовольняють потреби внутрішнього ринку міста;
сприяння вирішенню проблемних питань у функціонуванні державних
підприємств: Кіровоградський сокоекстрактовий завод, ДП "Кіровоградський
ремонтний завод";
сприяння підприємствам у залученні інвестицій, спрямованих на
модернізацію, запровадження новітніх технологій та інновацій;
надання підтримки промисловим підприємствам міста у пошуку
потенційних партнерів та укладанні договорів про співробітництво, що
сприятиме розвитку експортного потенціалу й виходу підприємств на світові
ринки;
сприяння проведенню робіт із стандартизації та сертифікації продукції,
забезпечення досягнення високих стандартів якості, безпеки, екологічності
продукції та товарів місцевого виробництва;
залучення місцевих товаровиробників до участі у реалізації проекту
"Купуй Кіровоградське";
Ресурсне забезпечення:
реалізація завдань програми буде здійснюватись із залученням:
коштів державного бюджету, власних коштів підприємств та
інвесторів.
Кількісні та якісні критерії:
Збільшення обсягів реалізованої промислової продукції
3.1.2. Енергозбереження та енергоефективність
Ситуація у сфері забезпечення енергоресурсами, яка мала місце в
Україні у 2014 році, потребує активізації процесу із впровадження та
реалізації енергоефективних проектів та використання енергозаощадних
технологій.
Основні проблеми :
висока затратність більшості діючих систем енергопостачання;
недостатність коштів у міському бюджеті на впровадження
енергоощадних та енергоефективних заходів у бюджетній сфері;
низький рівень впровадження енергоефективних і енергоощадних
технологій;
відсутність централізованої роботи в напрямку енергозбереження;
відсутність у місті бази цільових проектів з енергозбереження та брак
коштів на розробку проектно-кошторисної документації;
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низький рівень залучення позабюджетних інвестицій для впровадження
енергоощадних та енергоефективних заходів;
неповне оснащення бюджетних установ та житлового фонду міста
засобами обліку та регулювання споживання енергоносіїв;
недостатній рівень знань у сфері енергозбереження та економії
паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній сфері, в житлово-комунальному
господарстві, в побуті тощо;
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Головною метою у галузі енергозбереження та енергоефективності є
досягнення енергетичної безпеки територіальної громади міста Кіровограда,
як завдяки зменшенню енергоспоживання шляхом економного використання
невідновних енергоресурсів (енергозбереження), так і ефективному
використанню енергії, націленому на скорочення витрат у процесі
генерування, передачі та споживання (енергоефективність).
Основними завданнями є:
проведення енергетичного аудиту (починаючи з бюджетної сфери);
впровадження системи енергетичного менеджменту (починаючи з
бюджетної сфери);
проведення енергоефективної модернізації житлово-комунальної
інфраструктури;
впровадження новітніх енергоефективних та енергоощадних технологій;
оптимізація структури енергетичного балансу міста, зокрема
забезпечення зменшення частки природного газу, заміна його іншими видами
енергетичних ресурсів, насамперед отриманими з альтернативних джерел
енергії;
розробка програмного забезпечення для моніторингу, аналізу та
представлення даних щодо використання енергоресурсів, води, коштів у
бюджетних установах;
створення умов для залучення фінансових ресурсів, необхідних для
реалізації заходів з енергозбереження та енергоефективності;
формування в суспільстві свідомого ставлення до енергоощадливості та
необхідності підвищення енергоефективності;
розвиток кадрового потенціалу, підвищення рівня компетентності
працівників з питань енергозбереження;
скорочення поточних видатків міського бюджету за рахунок реалізації
проектів у сфері енергозбереження та енергоефективності, забезпечення
повних розрахунків за спожиті енергоносії;
сприяння випуску котлів, які працюють на твердих видах палива
ПАТ "Кіровоградський завод дозуючих автоматів" та іншими
підприємствами.
Ресурсне забезпечення:
реалізація основних завдань буде здійснюватися із залученням коштів
державного і місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги,
підприємств та інвесторів, населення.
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Кількісні критерії:
економія паливно- енергетичних ресурсів.
3.2. Розвиток інфраструктури
3.2.1. Модернізація транспортної інфраструктури, розвиток зв'язку
Головні проблеми:
дефіцит пропускної спроможності основних вулично-шляхових
магістралей міста;
11

високий ступінь зношеності міського електро-, автомобільного
транспорту;
недостатність парку автобусів великої та середньої місткості для
забезпечення пасажирських перевезень;
невпорядкованість руху транспорту в центральній частині міста;
необґрунтованість тарифів на послуги по перевезенню пасажирів;
недостатня якість дорожнього покриття доріг і вулиць міста.
Головною метою у галузі транспорту та зв’язку є максимальне
задоволення потреб господарського комплексу і населення міста
в
пасажирських перевезеннях, послугах зв’язку, підвищення якості дорожнього
покриття автомобільних доріг і вулиць міста.
Основні напрямки роботи:
оновлення рухомого складу транспортних засобів, зокрема тих, що
призначені для здійснення соціально значущих пасажирських перевезень
(пільгових категорій громадян і маломобільних груп населення);
розвиток транспортної інфраструктури з використанням коштів
приватних інвесторів;
вжиття заходів щодо забезпечення контролю за роботою
автомобільного транспорту на міських автобусних маршрутах загального
користування;
проведення робіт з будівництва, реконструкції, капітального та
поточного ремонтів, експлуатаційного утримання автомобільних доріг та
вулиць і доріг комунальної власності у межах можливостей бюджетів різних
рівнів;
сприяння вирішенню питання про проведення капітального ремонту
злітно-посадкової смуги, яка перебуває на балансі Кіровоградської льотної
академії Національного авіаційного університету України;
забезпечення перевезення пільгових категорій громадян до садовогородніх товариств;
організація та проведення конкурсів з перевезення пасажирів;
реконструкція зупинок громадського транспорту;
відшкодування витрат по звільненню інвалідів I та ІІ груп від
абонентської плати за користування квартирними телефонами;
сприяння у збережені та розширені мережі об’єктів поштового зв'язку;
сприяння у впроваджені високорентабельних послуг зв’язку на базі
новітніх технологій, зокрема комп’ютерного та мобільного зв’язку, послуг з
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надання доступу до мережі Інтернет, електронної пошти, цифрового
телебачення;
проведення робіт по реконструкції проїжджої частини вулиці
Орджонікідзе - вул. Колгоспна, між вулицями Київською та Братиславською
(виготовлення проектно-кошторисної документації).
Ресурсне забезпечення:
реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів
державного, обласного, міського бюджетів, коштів підприємств, фінансових
установ, інших джерел.
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Кількісні та якісні критерії:
збільшення обсягів перевезення пасажирів;
зростання обсягів реалізації послуг зв’язку.
3.2.2. Розширення інформаційного простору міста
У місті Кіровограді створено умови для задоволення потреб населення
в отриманні інформації з різних джерел.
Головні проблеми:
недостатній рівень впровадження сучасних інформаційних технологій
у друкованих засобах масової інформації;
відсутність державних інвестиційних капіталовкладень у розвиток
інформаційної інфраструктури;
недостатній рівень громадської активності і дієвості неурядових
громадських організацій у процесі формування та реалізації регіональної
політики, визначення стратегічного бачення шляхів вирішення нагальних
проблем регіонального розвитку.
Основною метою у сфері інформації є забезпечення конституційного
права громадян на отримання об’єктивної і всебічної інформації, зміцнення
матеріально-технічної бази засобів масової інформації, поліпшення
висвітлення в них діяльності виконавчих органів Кіровоградської міської
ради, громадських організацій, проблем соціально-економічного розвитку
міста.
Основними завданнями є:
висвітлення в міських засобах масової інформації діяльності
центральних, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, а також стану реалізації заходів Програми;
надання фінансової підтримки віснику Кіровоградської міської ради
“Вечірня газета”;
утримання сайту Кіровоградської міської ради;
випуск соціально-значущих освітньо-пізнавальних, краєзнавчих видань
для збагачення інтелектуального потенціалу та інформаційної обізнаності
населення міста, а також збереження і сприяння розвитку системи
книгорозповсюдження;
оприлюднення проектів регуляторних актів з метою отримання
зауважень і пропозицій від громадськості міста;
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придбання комп’ютерної техніки для загальноосвітніх шкіл та
модернізація існуючого комп’ютерного обладнання;
оснащення локальною мережею та мережею Інтернет виконавчих
органів Кіровоградської міської ради;
висвітлення діяльності Кіровоградської міської ради та її виконавчого
комітету в засобах масової інформації.
Ресурсне забезпечення:
виконання основних завдань буде забезпечено шляхом реалізації
заходів міських програм за рахунок коштів міського бюджету та інших
джерел, не заборонених чинним законодавством.
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Кількісні та якісні критерії:
розбудова інформаційного простору та формування ринку
інформаційних послуг шляхом широкого впровадження інформаційнокомунікаційних технологій у всі сфери суспільного життя.
3.3. Стандарти життя населення
3.3.1. Демографічна ситуація, забезпечення підтримки дітей, сім”ї
та молоді
Основні проблеми:
погіршення стану здоров'я дітей і молоді;
поширення в молодіжному середовищі наркоманії та епідемії
ВІЛ/СНІДу;
проблематичність працевлаштування молоді, що не має практичного
досвіду роботи, наявність нелегальної трудової міграції;
збереження негативної тенденції щодо зменшення чисельності та
старіння населення;
наявність трудової міграції за межі міста;
низький рівень забезпечення житлом молодих сімей та одиноких
молодих громадян;
поширення негативних проявів у молодіжному середовищі та
соціального сирітства;
погіршення стану здоров’я дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.
Головною метою буде створення умов для підвищення якості життя
населення, забезпечення рівня соціальних стандартів та стабілізації
міграційних процесів, формування позитивного іміджу сім’ї, підвищення її
престижу, реалізація права дитини-сироти та дитини, позбавленої
батьківського піклування. Забезпечення зайнятості та соціального захисту
молоді, розвиток трудової активності, поліпшення становища сім’ї та
здоров’я молоді, профілактика правопорушень та негативних явищ серед
молоді, підтримка діяльності молодіжних і дитячих об’єднань, організацій
творчої та обдарованої молоді, її духовного та фізичного розвитку,
формування національної свідомості та патріотичне виховання дітей та
молоді.
Основні завдання:
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скорочення рівня смертності населення шляхом поліпшення умов
життя, якості медичного обслуговування всіх категорій громадян;
посилення соціальної підтримки сімей з дітьми;
профілактика захворюваності, посилення пропаганди та стимулювання
здорового способу життя шляхом надання фізкультурно-спортивних і
оздоровчих послуг різним верствам населення;
профорієнтаційна робота серед дітей та молоді, подальше залучення у
професію шляхом тісної співпраці з роботодавцями;
активізація роботи молодіжних центрів праці при вищих навчальних
закладах міста, організація трудових загонів;
14

посилення пропаганди моральних цінностей інституту сім’ї, виховання
дітей;
оздоровлення дітей-сиріт, дітей з багатодітних та малозабезпечених
сімей;
збереження існуючої мережі дитячо-юнацьких клубів за місцем
проживання;
надання соціальної, грошової допомоги найменш забезпеченим
студентам та студентським сім’ям, сиротам-випускникам;
створення умов для повноцінного функціонування дитячих будинків
сімейного типу та прийомних сімей;
профілактика негативних явищ у сім’ї, дитячому та молодіжному
середовищі;
соціальна допомога молоді та неповнолітнім, які перебувають у
конфлікті з законом;
підтримка розвитку волонтерського руху;
підтримка діяльності студентських соціальних служб;
реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, забезпечення ефективного функціонування
дитячих будинків сімейного типу “Наш дім”;
забезпечення індивідуального підходу до виховання і влаштування
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Ресурсне забезпечення:
реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів
державного, обласного та міського бюджетів.
Кількісні та якісні критерії:
збільшення рівня охоплення дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, сімейними формами виховання (опіка, дитячі
будинки сімейного типу, прийомні сім’ї);
зменшення кількості таких дітей в інтернатних закладах.
3.3.2. Доходи населення та соціальний захист
Основні проблеми:
низький рівень доходів населення через малий розмір заробітної плати
в окремих галузях економіки і бюджетної сфери в умовах підвищення цін і
тарифів на послуги;
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наявність заборгованості із заробітної плати на підприємствах міста;
недостатня кількість робочих місць;
наявність тіньових відносин у сфері зайнятості населення та
безробітного населення;
низька адресність надання соціальної підтримки громадянам;
низький розмір пенсій переважної більшості пенсіонерів і диспропорції
у сфері пенсійного забезпечення різних категорій пенсіонерів.
Головною метою є сприяння ефективній зайнятості населення, захисту
населення від безробіття, забезпечення підвищення доходів громадян,
соціальна підтримка малозабезпечених верств населення.
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Основні напрямки:
реалізація заходів програми зайнятості населення міста Кіровограда до
2017 року;
підвищення рівня зайнятості населення та зниження рівня безробіття;
забезпечення доступу переселенців до соціальних послуг, закладів
освіти та охорони здоров'я;
організація професійного навчання безробітних громадян під конкретне
замовлення роботодавців або для само-зайнятості та провадження
підприємницької діяльності;
проведення системної інформаційно-роз'яснювальної роботи з
роботодавцями, яка спрямована на виявлення та задоволення їх потреб у
працівниках відповідно до особливостей та специфіки виробництва;
стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць шляхом
виплати компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску при
працевлаштуванні безробітних осіб;
забезпечення інформування населення про законодавство у сфері
зайнятості, соціальні послуги державної служби зайнятості, проведення
інформаційно-довідкових заходів з використанням сучасних технологій
обслуговування населення та роботодавців;
проведення роботи із керівниками підприємств щодо підвищення
розміру середньомісячної заробітної плати найманих працівників;
вжиття заходів щодо недопущення випадків використання найманої
робочої сили без належного оформлення трудових відносин;
забезпечення постійного контролю за дотриманням законодавства у
сфері оплати праці та легалізація "тіньових" доходів населення від трудової
діяльності;
зменшення заборгованості з оплати праці;
відкриття стаціонарного відділення для постійного проживання
одиноких непрацездатних громадян похилого віку та інвалідів;
Ресурсне забезпечення:
виконання основних завдань буде забезпечено шляхом реалізації
заходів державних цільових програм та міських програм за рахунок коштів
державного, обласного, міського бюджетів та інших джерел, не заборонених
чинним законодавством.
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Кількісні та якісні критерії:
зростання рівня заробітної плати;
працевлаштування громадян на нові робочі місця.
підтримка малозабезпечених верств населення, зокрема з числа
пенсіонерів, інвалідів, сімей з дітьми, громадянам, які опинилися в
екстремальній ситуації у зв’язку з тривалою і важкою хворобою, пожежею,
катастрофою та іншим;
підтримка громадських організацій ветеранів та інвалідів.
надання місцевої пільги окремим категоріям громадян за житлово –
комунальні послуги, послуги зв’язку, користування радіоточками.
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3.3.3. Підтримка армії, військовослужбовців і населення, яке
постраждало від окупації, під час проведення антитерористичної
операції
Тимчасова окупація Автономної Республіки Крим та проведення в
Україні антитерористичної операції (далі - АТО) обумовило значне
погіршення умов життєдіяльності громадян, які переміщуються з тимчасово
окупованої території та територій, на яких проводиться антитерористична
операція, а також збільшення потреб у забезпеченні осіб, які брали чи беруть
участь в АТО, та членів їх сімей.
Головні проблеми:
недостатність вільних, належно облаштованих і придатних для
проживання приміщень для осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої
території та територій, на яких проводиться антитерористична операція;
недостатня спроможність місцевих бюджетів для надання матеріальної,
грошової та інших видів підтримки особам, які переміщуються з тимчасово
окупованої території та територій, на яких проводиться антитерористична
операція, а також для забезпечення осіб, які брали чи беруть участь в АТО, та
членів їх родин;
неналежний рівень взаємодії і координації роботи громадських,
благодійних, волонтерських організацій з надання допомоги учасникам АТО,
сім'ям загиблих (постраждалих) під час проведення АТО, особам, які
тимчасово переміщені із окупованих територій, на яких проводиться
антитерористична операція
Основні завдання:
вжиття заходів щодо виконання Закону України "Про забезпечення
прав і свобод внутрішньо переміщених осіб";
підготовка і направлення центральним органам виконавчої влади
пропозицій і клопотань щодо вирішення питань, пов’язаних із забезпеченням
потреб учасників АТО та членів їх сімей, а також осіб, які переміщуються з
тимчасово окупованої території та територій, на яких проводиться
антитерористична операція;
реалізація заходів міської програми соціальної підтримки сімей
загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і
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поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2014-2015
роки;
забезпечення надання на належному рівні медичної допомоги
учасникам АТО і членам їх сімей у закладах охорони здоров'я міста;
співпраця з громадськими, благодійними, волонтерськими, релігійними
організаціями для надання грошової, матеріальної, психологічної та іншої
допомоги учасникам АТО, сім'ям загиблих (постраждалих) під час
проведення АТО, особам, які тимчасово переміщені із окупованих територій
та територій, на яких здійснюється антитерористична операція;
підтримка дітей, батьки (один із батьків) яких загинули під час
проведення
антитерористичної
операції,
захищаючи
незалежність
суверенітет і територіальну цілісність України, або померли внаслідок
17

поранення, контузії чи каліцтва, отриманих у районах проведення
антитерористичної операції, шляхом встановлення опіки та піклування над
такими дітьми, їх усиновлення, передачі до прийомних сімей, дитячих
будинків сімейного типу;
Ресурсне забезпечення:
реалізація основних завдань буде здійснюватись за рахунок коштів:
державного бюджету - на забезпечення соціальних гарантій учасникам
АТО та членам їх сімей, особам, що переміщуються з тимчасово окупованої
території та територій, де проводиться АТО;
обласного та міського бюджетів на:
реалізацію заходів міської програми соціальної підтримки сімей
загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і
поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2014-2015
роки;
забезпечення осіб, які тимчасово переміщені із окупованих територій
та територій, на яких здійснюється антитерористична операція; благодійних
фондів та з інших джерел фінансування, не заборонених чинним
законодавством;
коштів підприємств, організацій і населення.
Кількісні та якісні критерії:
підвищення рівня соціального захисту, поліпшення соціальнопсихологічного мікроклімату в родинах сімей, члени яких беруть участь в
АТО, сімей, загиблих (постраждалих) учасників АТО, задоволення у
соціально важливих послугах осіб, що переміщуються з тимчасово
окупованої території та територій, де проводиться АТО.
3.3.4.
Охорона здоров'я.
Основні проблеми:
погіршення загального стану здоров’я населення міста;
високий рівень смертності населення від серцево-судинних і судинномозкових захворювань, онкологічних захворювань, туберкульозу, високий
рівень дитячої смертності;
слабка матеріально-технічна база закладів охорони здоров’я;
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високий показник первинного виходу на інвалідність дитячого
населення;
недостатній рівень системних профілактичних медичних оглядів, як
наслідок – виявлення хвороб на пізніх стадіях;
недостатній рівень оснащення лікувально-профілактичних закладів
міста необхідним діагностичним обладнанням та спеціалізованим санітарним
автотранспортом;
незадовільний стан будівель лікувально-профілактичних закладів
комунальної власності міста;
відсутність у лікувально-профілактичних закладах міста догляду та
підтримки паліативних хворих.

18

Головною метою в галузі охорони здоров’я є надання необхідної
медичної допомоги населенню, поліпшення первинної діагностики
захворювань.
Основні завдання:
зміцнення матеріально-технічної бази та проведення робіт з
модернізації, реконструкції, ремонту закладів і підприємств охорони
здоров'я;
забезпечення закладів охорони здоров’я, які надають первинну
медичну допомогу, відповідним обладнанням, транспортними засобами;
підвищення якості надання первинної медичної допомоги;
поліпшення медикаментозного і матеріально-технічного забезпечення
лікувально-профілактичних закладів міста;
забезпечення функціонування відділень, палат, ліжок для ветеранів
війни в лікувально-профілактичних закладах та їх оснащення необхідним
обладнанням, пільгового забезпечення ветеранів війни ліками відповідно до
чинного законодавства;
приведення ліжкового фонду закладів охорони здоров’я у відповідність
з потребами населення міста;
забезпечення
пріоритетного,
першочергового
комплектування
лікарськими кадрами та середнім медичним персоналом закладів охорони
здоров’я, реалізація заходів щодо залучення та закріплення молодих
спеціалістів-лікарів для роботи в медичних закладах шляхом створення
належних умов для їх праці та проживання;
забезпечення профілактичного напряму діяльності медичної галузі
через проведення широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо
подолання негативного впливу природних факторів на стан здоров’я
населення, широка популяризація та утвердження у регіоні як норми
життєдіяльності стандартів здорового способу життя;
профілактика та забезпечення раннього виявлення захворювань;
забезпечення закладів охорони здоров’я міста санітарним транспортом;
капітальний ремонт приміщення терапевтичного відділення №2
КЗ "Центральна міська лікарня м. Кіровограда" стаціонар №1 під відділення
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паліативного лікування, вул. Фортеця, 21;
Ресурсне забезпечення:
реалізація завдань програми буде проводитись за рахунок коштів:
державного, обласного і міського бюджетів;
міжнародної технічної допомоги;
населення та джерел, не заборонених чинним законодавством
Кількісні та якісні критерії:
поліпшення стану здоров’я матерів та дітей, зниження захворюваності
та запобігання материнській і дитячій смертності;
зменшення рівня захворюваності та смертності населення
3.3.5. Підвищення якості освіти
Основні проблеми:
19

недостатні обсяги фінансування з місцевого бюджету на розвиток
матеріально-технічної бази дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних
закладів;
недостатність комп'ютеризації та інформатизації навчальних закладів;
нерівні можливості дітей та підлітків міста Кіровограда щодо здобуття
якісної освіти;
погіршення здоров’я дітей, які навчаються та виховуються в
навчальних закладах міста.
Головною метою у сфері освіти є забезпечення громадянам рівного
доступу до якісної освіти, інноваційного розвитку, підвищення якості
надання освітніх послуг.
Основні завдання:
максимальне залучення до дошкільної освіти дітей 5-річного віку;
забезпечення необхідних умов навчання для дітей з особливими
потребами;
забезпечення рівного доступу до якісної освіти всіх категорій дітей та
підлітків, незалежно від місця проживання;
оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів, придбання
навчально-лабораторного обладнання;
забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів комп’ютерною
технікою;
збереження і продовження української культурно-історичної традиції,
виховання шанобливого ставлення до державних святинь, української мови,
культури, історії;
створення умов для безпечного та комфортного перебування дітей у
закладах освіти;
створення умов для організації повноцінного і якісного харчування як
необхідної складової для розвитку дитячого організму. Однією з умов цього є
заміна морально застарілого обладнання
шкільних їдалень, розробка
варіантів та можливих схем харчування;
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проведення капітальних ремонтів закладів освіти, які цього
потребують, для забезпечення повноцінного навчально-виховного процесу,
безпечністю експлуатації будівель та споруд закладів освіти;
будівництво котелень дошкільних навчальних закладів №№ 65, 72, 73.
Ресурсне забезпечення:
реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів
державного, обласного та міського бюджетів
Кількісні та якісні критерії:
підвищення рівня охоплення дітей відповідного віку дошкільною
освітою до 95%;
забезпечення закладів освіти комп’ютерною технікою;
підключення до мережі Інтернет всіх загальноосвітніх навчальних
закладів;
охоплення дітей міста позашкільною освітою.
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3.3.6. Культурний простір та збереження культурної спадщини
Основні проблеми:
відсутність державної галузевої програми розвитку культури та
визначених державних стандартів надання послуг населенню у сфері
культури;
невідповідність стану матеріально-технічної бази закладів галузі
сучасним вимогам;
обмежене фінансове забезпечення на утримання та розвиток галузі
культури, у тому числі на поповнення бібліотечних та музейних фондів,
оновлення основних засобів закладів культури і мистецтв, ремонтнореставраційні роботи пам’яток культурної спадщини;
незадовільний рівень інвентаризації та паспортизації пам’яток та
об’єктів культурної спадщини;
недостатня увага власників та користувачів до стану збереження
об’єктів культурної спадщини;
руйнування та пошкодження пам’яток культурної спадщини в процесі
проведення господарських робіт, нелегальних досліджень, порушення
законодавства з охорони культурної спадщини;
недостатність мережі об’єктів туристичної інфраструктури.
Головною метою у галузі культури є задоволення культурнодозвіллєвих, мистецьких, інформаційних та освітніх потреб населення
закладами культури і мистецтв, збереження об’єктів культурної спадщини
Основні завдання та заходи:
створення нових туристичних маршрутів за різноманітними
тематиками культурно-пізнавального, спортивно-оздоровчого, релігійного та
інших напрямків туризму;
удосконалення існуючої мережі музеїв, кінотеатрів, бібліотечних і
клубних закладів у відповідності з європейськими стандартами;
збереження пам’яток архітектури та унікального історикоархітектурного середовища історичних ареалів міста;
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збереження та розвиток закладів культури та забезпечення їх сучасною
матеріально - технічною базою;
сприяння діяльності місцевих осередків творчих спілок України;
поліпшення охорони об’єктів культурної спадщини, музеїв, бібліотек;
організація проведення масових заходів з культурного обслуговування
населення;
залучення інвестицій у розвиток туристичної інфраструктури міста;
проведення ремонтно-реставраційних робіт на будівлях-пам'ятках
історії, архітектури та містобудування міста;
виконання основних завдань буде забезпечено шляхом реалізації
заходів міських програм за рахунок коштів державного, обласного та
міського бюджетів, інвестиційних ресурсів та інших джерел, не заборонених
чинним законодавством.
Кількісні та якісні критерії:
підвищення духовного рівня громадян;
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забезпечення реалізації прав громадян на вільний та необмежений
доступ до культурного продукту;
збереження національної культурно-історичної спадщини та духовної
культури українського народу;
підвищення рівня обізнаності населення щодо туристичних
можливостей;
задоволення культурно-мистецьких потреб членів територіальної
громади;
представлення досягнень творчого потенціалу міста на міжнародному
рівні з метою формування позитивного культурно-мистецького іміджу міста;
досягнення переваги внутрішнього та в’їзного туризму над виїзним;
збільшення обсягу наданих туристичних послуг на внутрішньому
ринку туристичних послуг.
3.3.7. Розвиток фізичної культури і спорту
Основні проблеми:
низький рівень матеріально-технічного забезпечення спортивних
закладів;
недостатній рівень фінансування галузі фізичної культури і спорту та
залучення інвестицій;
відсутність сучасної мережі фізкультурно-оздоровчих та спортивних
закладів;
низький рівень престижності професії тренера–викладача та
інструктора з фізичної культури та спорту;
відсутність позакласної секційно-спортивної роботи у загальноосвітніх
навчальних закладах.
Головною метою у сфері фізичної культури і спорту є створення та
забезпечення умов для залучення широких верств населення до масового
спорту, як важливої складової здорового способу життя, та розвиток спорту
вищих досягнень
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Робота здійснюватиметься за напрямками:
охоплення громадян фізичною культурою і масовим спортом:
проведення різноманітних фізкультурно-оздоровчих та спортивномасових заходів, конкурсів, фестивалів, спортивних свят за місцем
проживання та у місцях масового відпочинку населення;
утримання спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою
і спортом;
встановлення нових сучасних спортивних майданчиків та вжиття
заходів щодо оновлення та модернізації існуючих найпростіших спортивних
споруд міста;
підтримка діяльності закладів дитячо-юнацького спорту;
підготовка спортсменів, членів збірних команд області, України, які
беруть участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, чемпіонатах світу,
Європи та інших міжнародних змаганнях.
Ресурсне забезпечення:
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виконання основних завдань буде забезпечено шляхом реалізації
заходів міських програм за рахунок коштів державного, обласного та
міського бюджетів, інвестиційних ресурсів та інших джерел, не заборонених
чинним законодавством.
Кількісні та якісні критерії:
підготовка спортсменів для участі у міжнародних та Всеукраїнських
змаганнях;
збільшення кількості спортивних майданчиків;
участь спортсменів міста у всеукраїнських змаганнях;
охоплення населення всіма видами фізкультурно-оздоровчої
діяльності.
3.3.8. Розвиток внутрішнього споживчого ринку та послуг
Головні проблеми:
наявність випадків недотримання вимог законодавчих і нормативноправових актів України щодо розміщення та функціонування об'єктів
торгівлі, правил торговельного обслуговування населення та недотримання
прав споживачів, існування проявів стихійної торгівлі;
неналежний рівень обслуговування населення на продовольчих та
непродовольчих ринках, в об’єктах дрібно-роздрібної торгівлі;
зменшення платоспроможного попиту населення через значне
підвищення цін на товари, лікарські засоби, паливно-мастильні матеріали та
комунальні послуги, тарифів на пасажирські перевезення та на інші послуги;
розповсюдження товарів, які не відповідають вимогам технічних
регламентів та сертифікації;
існування неорганізованої торгівлі;
відсутність дієвого механізму захисту внутрішнього ринку від імпорту
фальсифікованих та неякісних товарів;
недостатній рівень контролю щодо якості товарів, робіт і послуг, що
реалізуються населенню.
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Головною метою буде
поліпшення якості торговельного
обслуговування населення, насичення споживчого ринку товарами місцевого
виробництва, запобігання необґрунтованому зростанню цін на основні
продовольчі товари, дотримання прав споживачів
Основні завдання:
задоволення потреб населення у якісних товарах та послугах за
доступними цінами;
проведення роботи із керівниками підприємств торгівлі з питань
недопущення необґрунтованого підвищення цін на основні продовольчі та
непродовольчі товари першої необхідності;
реалізація проекту "Купуй Кіровоградське";
організації
проведення
ярмарково-виставкових
заходів
за
безпосередньої участі товаровиробників;
розширення
фірмової
торговельної
мережі
підприємствтоваровиробників;
23

сприяння створенню збалансованої інфраструктури об'єктів торгівлі та
підприємств побутового обслуговування;
проведення роботи, спрямованої на вдосконалення організації
функціонування роздрібних ринків, створення необхідних умов для продажу
сільськогосподарської продукції її виробниками;
впорядкування розміщення малих архітектурних форм і тимчасових
споруд сфери торгівлі;
посилення протидії несанкціонованій і стихійній торгівлі;
поліпшення якості і культури торговельного обслуговування населення
шляхом удосконалення існуючих методів торгівлі, розширення додаткових
послуг за рахунок впровадження прогресивних форм і методів
обслуговування;
посилення захисту прав споживачів щодо безпеки та якості товарів
робіт і послуг, що реалізуються на внутрішньому споживчому ринку міста.
Ресурсне забезпечення:
реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів
підприємств торгівлі, інвесторів, банківських кредитів, коштів міського
бюджету.
Кількісні та якісні критерії:
збільшення обороту товарів;
приріст мережі об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та
побутового обслуговування населення;
приріст мережі об’єктів місцевих товаровиробників;
збільшення кількості учасників проекту «Купуй Кіровоградське»;
впровадження систем управління якістю за вимогами стандарту
ДСТУ ISO.
3.3.9. Будівництво та житлова політика
Основні проблеми:
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низький рівень забезпечення соціальним житлом громадян, що
потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства;
зменшення
бюджетного
фінансування
будівництва
житла,
призупинення будівництва житла за рахунок коштів підприємств усіх форм
власності;
відсутність попиту у населення на отримання кредитів у рамках
програм доступного житла в недобудованих об'єктах та власних ресурсів у
забудовників/власників на добудову таких об'єктів;
високі ставки банківських кредитів та обмежені фінансові можливості
громадян, які потребують поліпшення житлових умов для будівництва
кооперативного житла;
значна кількість об'єктів незавершеного будівництва.
Головна мета є створення сприятливих умов для стимулювання
розвитку житлового будівництва та створення ринку доступного житла.
Першочергові завдання:
залучення інвестицій у житлове будівництво з різних джерел
фінансування житла;
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реалізація заходів Програми будівництва (придбання) доступного
житла у м. Кіровограді на 2011-2017 роки;
покращання житлових умов інвалідів Великої Вітчизняної війни;
завершення будівництва об’єктів з високим ступенем будівельної
готовності, а саме:
47-кв. житлового будинку по вул. Червоногвардійській;
житлового будинку по вул. Генерала Жадова п. 28;
реконструкція господарчого блоку пологового будинку № 1 по вулиці
Олени Журливої під житловий будинок.
Ресурсне забезпечення:
реалізація завдань буде здійснюватися за рахунок коштів державного
та міського бюджетів, власних коштів підприємств, коштів інвесторів,
кредитів банків та коштів громадян.
Кількісні та якісні критерії:
збільшення темпів виконання будівельно-монтажних робіт;
підтримка громадян для будівництва (придбання) доступного житла.
3.3.10. Забезпечення природної та техногенної безпеки
Основні проблеми:
незадовільний стан басейнів річок, забруднення та виснаження водних
ресурсів;
невідповідність вимогам чинного законодавства стану полігону
твердих побутових відходів та відсутність сучасних виробничих
потужностей щодо їх переробки та утилізації;
відсутність державної підтримки виконання заходів Національної
програми екологічного оздоровлення басейну річки Дніпра і поліпшення
якості питної води;
недостатність обсягів матеріально-технічних резервів на випадок
виникнення надзвичайних ситуацій;
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недостатній рівень озеленення міста;
наявність на території міста численних несанкційованих звалищ і
смітників твердих побутових відходів та відходів будівництва.
Основним має бути зниження негативного впливу господарської
діяльності на навколишнє природне середовище, забезпечення екологічно
безпечного середовища для життя, діяльності і здоров’я людей та запобігання
техногенним катастрофам, забезпечення гарантованого рівня безпеки
населення міста.
Основні напрямки:
розчищення та берегоукріплення річки Інгул;
розчищення русел річок Біянки, Сугоклеї, приведення їх до природного
стану;
реконструкція зливової каналізації міста;
збереження і відновлення зелених насаджень та реконструкція об’єктів
природно-заповідного фонду;
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скорочення скидів недостатньо очищених стічних вод у поверхневі
водойми всіма джерелами скидів, у першу чергу об’єктами комунального
господарства та промисловості;
розробка проекту з рекультивації земельної ділянки під
сміттєзвалищем;
ліквідація несанкційованих сміттєзвалищ на території міста;
забезпечення організації заходів реагування на надзвичайні ситуації
техногенного та природного характеру;
подальший розвиток систем зв’язку, оповіщення та інформатизації;
забезпечення надійного реагування на надзвичайні ситуації (події), які
виникають на водних об’єктах.
Ресурсне забезпечення:
виконання основних завдань буде забезпечено шляхом реалізації
заходів міських програм за рахунок коштів державного, обласного та
міського бюджетів.
Кількісні та якісні критерії:
зниження показників забруднених стічних вод, що скидаються у
поверхневі водойми;
зменшення забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне
повітря від стаціонарних джерел забруднення.
3.3.10. Житлово-комунального господарство
Основні проблеми:
відсутність конкуренції на ринку послуг з управління та утримання
будинків, споруд та прибудинкових територій;
значна зношеність основних фондів та незадовільний технічний стан
житлово-комунального господарства;
застаріле енергоємне обладнання, високі питомі витрати та втрати
матеріальних і енергетичних ресурсів при виробництві та наданні

22

комунальних послуг;
незадовільний технічний стан переважної більшості комунального
житлового фонду;
складний фінансовий стан підприємств: збитковість, наявність значної
дебіторської та кредиторської заборгованості;
невідповідність тарифів на житлово-комунальні послуги фактичній
собівартості;
відсутність програми використання альтернативних видів палива та
запровадження сучасних екологічно чистих (зелених) способів отримання
теплової енергії;
розбалансованість системи теплопостачання;
незадовільний стан значної частини автомобільних доріг;
неналежне утримання мостів;
незадовільний стан доріг із щебеневим покриттям;
недостатній рівень зовнішнього освітлення вуличної мережі;
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незадовільний рівень зовнішнього освітлення прибудинкових територій
і житлових кварталів, парків, зон відпочинку.
Головною метою буде створення умов для розвитку конкуренції в
обслуговуванні житлового фонду, розвиток житлово-комунального
господарства шляхом технічного переоснащення галузі, скорочення питомих
показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на
виробництво (надання) житлово-комунальних послуг, створення системи
ефективного управління житлом та підприємствами житлово-комунального
господарства.
Основні завдання та заходи:
розвиток конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних
послуг;
скорочення питомих показників використання енергетичних і
матеріальних ресурсів на виробництво (надання) житлово-комунальних
послуг;
створення системи ефективного управління підприємствами житловокомунального господарства;
технічне переоснащення галузі;
приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до економічно
обґрунтованого рівня;
здійснення капітального ремонту покрівель житлових будинків;
здійснення капітального ремонту внутрішньобудинкових інженерних
мереж житлових будинків;
здійснення капітального ремонту та проведення експертиз ліфтів;
модернізація та капітальний ремонт мереж теплозабезпечення, заміна
зношених теплових мереж;
модернізація системи теплопостачання селища Нового;
ремонт внутрішьобудинкових доріг;
відновлення мереж зовнішнього освітлення;
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капітальний ремонт автомагістралей для розвантаження центральної
частини міста;
проведення капітального і поточного ремонтів дорожнього полотна та
тротуарів.
Ресурсне забезпечення:
реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів
державного, обласного та місцевого бюджетів.
Кількісні та якісні критерії:
зменшення втрат тепла та води в міських мережах;
збільшення кількість ОСББ;
удосконалення роботи ЖЕО.
3.4. Залучення інвестицій для економічного і соціального
розвитку міста
3.4.1. Інвестиційна політика
Основні проблеми:
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уповільнення інвестиційної активності інвесторів через ускладнення
суспільно-політичної ситуації в Україні;
обмеженість можливостей державного і місцевих бюджетів для
фінансування капітальних видатків;
низький рівень забезпеченості міста містобудівною документацією;
недостатній рівень залучення коштів міжнародної технічної допомоги
в оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств, закладів
бюджетної сфери та розвиток інфраструктури. а інноваційної діяльності;
Головною метою інвестиційної політики є створення умов для
формування привабливого інвестиційного клімату в місті, надходжень
інвестицій в економіку міста для сталого економічного розвитку.
Пріоритетними напрямками роботи стануть:
залучення інвестицій у розвиток економіки міста, шляхом розширення
співпраці з Державним агентством із інвестицій та управління національними
проектами України, Кіровоградською регіональною торгово-промисловою
палатою, участі у Європейській ініціативі “Угода мерів”;
налагодження співробітництва з основними інвестиційними фондами,
компаніями - грантодавцями та міжнародними банками;
підготовка матеріалів та цільове розповсюдження інформації про місто
та конкретні інвестиційні пропозиції за допомогою сучасних можливостей
поширення інформації;
формування баз даних організацій, які надають послуги з підтримки
бізнесу, державних та місцевих дозвільних органів;
проведення та участь у заходах з налагодження нових зв’язків з
інвесторами (виставкові заходи, форуми, ярмарки, бізнес-зустрічі тощо) з
метою пропагування економічного потенціалу та інвестиційних проектів;
концентрація фінансових ресурсів державного та міського бюджетів
для завершення будівництва об'єктів з високим ступенем будівельної
готовності та встановлення контролю за їх використанням;
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відведення земельних ділянок для реалізації інвестиційних проектів.
Ресурсне забезпечення:
реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів
державного, обласного та міського бюджетів, іноземних
інвесторів,
власних коштів підприємств, коштів інвесторів, кредитів банків, коштів
населення, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
Кількісні та якісні критерії:
збільшення обсягів інвестицій в основний капітал;
залучення прямих іноземних інвестицій в економіку міста.
3.4.2. Регуляторна політика та розвиток підприємництва
Основні проблеми:
суперечливість і неповнота чинних нормативно-правових актів, що
регулюють діяльність суб’єктів підприємництва;
нестабільність та недосконалість податкового законодавства;
недостатнє фінансово-кредитне забезпечення суб’єктів малого
підприємництва, що обумовлено практичною відсутністю пільгових кредитів
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для підприємців, недоступністю довгострокового кредитування, високою
вартістю позичкових коштів, що стримує розвиток виробничої сфери;
незначне фінансове забезпечення заходів з підтримки підприємництва;
нерозвиненість небанківського сектора фінансових послуг.
Основною метою є спрямування та координація дій виконавчих
органів Кіровоградської міської ради на поліпшення бізнес-клімату,
створення умов для виходу бізнесу з тіні, підтримку ділової та інвестиційної
активності власних товаровиробників, розвиток конкуренції на ринку товарів
та послуг.
Основні завдання:
завершення реалізації пілотного проекту зі створення Центру надання
адміністративних послуг у м. Кіровограді;
забезпечення участі місцевих товаровиробників у виставкових заходах
та ярмарках;
надання фінансової допомоги суб’єктам підприємницької діяльності
для впровадження інвестиційних бізнес-проектів на умовах співфінансування
з Регіональним фондом підтримки підприємництва у Кіровоградській
області;
наповнення державного і місцевого бюджетів, сприянню створенню
нових робочих місць, залучення до підприємницької діяльності соціально
незахищених верств населення;
насичення міських товарних ринків продукцією Кіровоградських
товаровиробників;
поглиблення
міжрегіонального
співробітництва
суб’єктів
підприємницької діяльності міста;
сприяння
розвитку
сучасної
інфраструктури
підтримки
підприємництва;
підвищення рівня інформованості суб’єктів підприємництва.
Ресурсне забезпечення:
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реалізація основних завдань буде здійснюватись за рахунок коштів
державного, обласного та міського бюджетів та інших джерел фінансування.
Кількісні та якісні критерії:
Збільшення кількості суб”єктів малого підприємництва. Створення
нових робочих місць, залучення до підприємницької діяльності соціально
незахищених верств населення.
3.4.3. Розвиток науково-технічної та інноваційної сфери
Основні проблеми:
високий ступінь зносу основних виробничих фондів;
недостатня привабливість довгострокових вкладень для вітчизняного
банківського капіталу, іноземних інвесторів, а також населення, що має
вільні кошти;
недостатність власних коштів у підприємств;
обмеженість централізованого фінансування інноваційних проектів;
погіршення умов кредитування підприємств;
втрата досвіду стимулювання народного новаторського винахідництва.
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Головною метою буде активізація інноваційної діяльності міста.
Пріоритетні напрямки роботи:
реалізація заходів щодо впровадження новітніх ресурсозберігаючих
технологій та енергозбереження;
комплексне технічне і технологічне переоснащення виробництв та
оновлення основних засобів.
Ресурсне забезпечення:
реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів
інвесторів, підприємств, кредитів банків та інших джерел, не заборонених
чинним законодавством.
Кількісні та якісні критерії:
модернізації виробництва та впровадження високотехнологічного
обладнання на ПАТ по виробництву сільськогосподарської техніки "Червона
зірка", ПАТ “Радій”ТОВ "ГрадОлія", ТОВ “Прод-Інвест”;
освоєння
нових
видів
продукції
підприємствами
міста
(ПАТ Кіровоградська швейна фабрика «Зорянка», ТДВ «Мʼясокомбінат
«Ятрань»);
3.4.4. Приватизація і управління комунальною власністю
Основні проблеми:
значне зношення основних фондів об'єктів комунальної власності;
недостатність обігових коштів комунальних підприємств для
здійснення реконструкції, капітальних ремонтів, придбання нового
обладнання та впровадження нових технологій;
збиткова діяльність комунальних підприємств.
Головною метою буде забезпечення ефективного використання
комунального майна, збільшення конкурентоспроможності
підприємств комунальної власності.
Основні завдання:
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поліпшення
фінансово-економічної
діяльності
комунальних
підприємств Кіровоградської міської ради;
оновлення основних фондів об'єктів комунальної власності;
надання фінансової підтримки (збільшення статутного фонду)
комунальним підприємствам;
проведення інвентаризації комунального майна;
забезпечення надходжень до міського бюджету орендної плати за
об’єкти комунальної власності;
проведення прозорої та ефективної приватизації комунального майна,
спрямованої на задоволення місцевих інтересів.
Ресурсне забезпечення:
реалізація основних завдань буде здійснюватись за рахунок коштів
спеціального фонду міського бюджету, отриманих від приватизації
комунального майна та від оренди об’єктів комунальної власності.
Кількісні та якісні критерії:
оновлення основних фондів комунальних підприємств.
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3.4.5. Формування конкурентного середовища
Основні проблеми:
прояви недобросовісної конкуренції, наявність антиконкурентних
узгоджених дій суб'єктів господарювання;
зловживання монопольним становищем. ість спотворень результатів
торгівОсновною метою є запобігання та припинення проявів
антиконкурентних узгоджених дій зловживань монопольним становищем
суб'єктами господарювання.
Основні завдання:
забезпечення реалізації органами місцевого самоврядування державної
політики у сфері розвитку економічної конкуренції, обмеження монополізму
на території міської ради;
дотримання норм конкурентного права;
забезпечення співпраці із обласним територіальним відділенням
Антимонопольного комітету України, надання йому відомостей, що можуть
свідчити про порушення законодавства про захист економічної конкуренції;
вдосконалення організації роботи під час здійснення закупівель
товарів, робіт і послуг за кошти міського бюджету;
забезпечення виконавчими органами Кіровоградської міської ради
державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції, обмеження
монополізму на території міста, суворого дотримання норм конкурентного
права.
Кількісні та якісні критерії:
посилення ролі конкурентного середовища в економічному розвитку
господарського комплексу міста;
підвищення ефективності використання бюджетних коштів під час
державних закупівель.
3.4.6. Контроль за виконанням програми
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1. Контроль за виконанням Програми здійснюється Кіровоградською
міською радою.
2. Оцінка результатів виконання Програми буде здійснюватись на
основі проведення статистичних досліджень стану та показників розвитку
галузей (сфер діяльності) міста Кіровограда у цілому.
Начальник управління економіки

О. Осауленко

