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ІНФОРМАЦІЯ
про виконання Програми економічного і соціального
розвитку міста Кіровограда на 2011 рік
Основні зусилля виконавчих органів Кіровоградської міської ради
протягом 2011 року були зосереджені на реалізації передвиборчої Програми
Президента України Януковича В.Ф. “Україна — для людей”, Програми
економічних реформ на 2010–2014 роки “Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава ”, щорічного Послання
Президента України до Верховної Ради України “Модернізація України –
наш стратегічний вибір”, обласної програми «Центральний регіон-2015»,
Програми економічного і соціального розвитку міста Кіровограда на
2011 рік.
У рамках виконання програмних документів та інших завдань
Президента України забезпечено вирішення ряду важливих питань та
проблем регіонального і галузевого розвитку.
За 2011 рік промисловими підприємствами міста виготовлено
продукції, виконано робіт та надано послуг на суму 1695,6 млн. грн., або на
6,9 % більше ніж у 2010 році.
У переробній промисловості індекс промислового виробництва
у 2011 році становив 106,6 %.
Високі темпи зростання спостерігались у галузі машинобудування, де
за 2011 рік індекс промислового виробництва становив 117,2%.
Стабільно працювали ПАТ по виробництву сільськогосподарської
техніки „Червона зірка”, ПАТ „Гідросила”, ЗАТ „Гідросила ЛЄДА”,
ПАТ НВП „Радій”, ПАТ „Кіровоградський завод дозуючих автоматів”,
підприємство Кіровоградська виправна колонія №6, ТОВ „Завод фірма
«Ось”, ТОВ „Друкмаш-Центр”.
Показники галузі виробництва харчових продуктів, напоїв та
тютюнових виробів у 2011 році зросли на 3,5% у порівнянні з 2010 роком.
Стабільно працювали такі підприємства галузі, як ПрАТ „Креатив”,
ТДВ „М’ясокомбінат „Ятрань”, ПГО „Асоціація підтримки вітчизняного
товаровиробника
„Фірма-Ласка”,
ТОВ
„Єдина
система”,
ПАТ „Кіровоградський хлібозавод”, ПрАТ „Паляниця”, ТОВ „Прод-Інвест”.
Серед підприємств, що виготовляють лікеро-горілчані вироби,
у 2011 році не на повну потужність працювало ПАТ „Імперія-С”, а в грудні у
зв’язку із недостатністю обігових коштів це підприємство тимчасово
призупинило виробництво. Тому індекс промислового виробництва у цій
галузі за 2011 рік становив 36,2%.
У легкій промисловості індекс промислового виробництва за
2011 рік становив 94,2%. Стабільно працювало ПАТ „Зорянка”.
ТОВ «ПІ ГРУП» не працювало з середини вересня до середини грудня у
зв’язку з відсутністю сировини.
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У галузі оброблення деревини та виробництва виробів з деревини,
крім меблів індекс промислового виробництва у 2011 році становив 113,7%
завдяки
стабільній
роботі
МП
у
формі
ТОВ
«Кедр»
та
ТОВ ВКФ «Кіровоградтара».
У галузі целюлозно-паперового виробництва стабільно працювали
ТОВ „Поліграф-Сервіс”, ТОВ „Імекс-ЛТД”. ПрАТ „Кіровоградське
видавництво” призупинило виробництво та займалось тільки реалізацією
промислової продукції. Індекс промислового виробництва у 2011 році
становив у цій галузі 112,9%.
В хімічній промисловості індекс промислового виробництва за
2011 рік становив 122,8% завдяки стабільній роботі ТОВ „Прогрес-2010”.
У виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції стабільно
працювали ВАТ „ЗБМ №1”, ВАТ „ЗБМ № 2 „Синтез”. Індекс промислового
виробництва у цій галузі за 2011 рік склав 138,2 %.
З 2010 року не працює підприємство добувної промисловості
ВАТ «Кіровоградський кар’єр» у зв’язку із складним фінансовим станом. З
квітня 2010 року щодо підприємства впроваджено справу про банкрутство.
У вересні 2011 року до нього розпочата процедура санації, проведення
якої очікується до вересня 2012 року.
Стабільно у цій галузі працює
ДП „Кіровоградський облавтодор” ВАТ „Державна акціонерна компанія
„Автомобільні дороги України”, завдяки чому індекс промислового
виробництва у цій галузі збільшився у 2011 році на 28,5 % до 2010 року.
Підприємство галузі виробництва та розподілення енергії, газу та
води КП „Теплоенергетик” за 2011 рік виробило електроенергії загального
користування на рівні 2010 року.
У 2011 році промисловими підприємствами міста Кіровограда
реалізовано обсяг реалізованої промислової продукції в сумі 4719,1 млн. грн.,
що на 526,0 млн.грн., або на 12,5 % більше ніж за 2010 рік.
За 2011 рік замовниками усіх форм власності за рахунок усіх джерел
фінансування в економіку міста очікується залучити 911,0 млн.грн.
капітальних інвестицій, які за джерелами фінансування розподілилися:
кошти державного бюджету – 1,5 %;
кошти місцевих бюджетів – 1,7 %;
власні кошти підприємств – 81,9 %;
інші джерела – 14,9%.
За рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету в сумі
17,7 млн.грн.:
виконаний капітальний ремонт 24 покрівель житлових будинків;
введений в експлуатацію учбовий корпус ЗОШ № 2 на 197 учнівських
місць та магістральний водопровід по вул. Лелеківській;
проведений капітальний та поточний ремонти доріг міста;
облаштовані та відремонтовані пішохідні огорожі та дорожні знаки;
виконаний ремонт приміщень НВО ЗОШ № 1- ДЮЦ „Перлинка”,
ЗОШ №№ 4, 7, 14, 22, 37, СЗОШ №№ 6, 14, 32,
КЗ НВО ЗОШ №№ 16, 21, 24, 25, гімназії нових технологій навчання
(вул. Бєляєва, 1), КЗ НВО СЗНЗ „Гармонія” гімназія ім. Т.Г.Шевченка,
НВК колегіум СНЗ ДНЗ ЦЕВ (вул. Володарського), міської станції юних
техніків, КЗ НВО ЗОШ з утриманням дітей – сиріт та класами для дітей зі
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зниженим зором, НВО СЗОШ- дитячий садок для дітей з вадами слуху та
ДНЗ №№ 16, 37, 63, закладів культури та охорони здоров’я, а саме
амбулаторіЇ у с. Гірничому (газове опалення), приміщень ЦМЛ
(вул. Фортеця, 21), 5-ї міської поліклініки, дитячої музичної школи № 3,
дитячої школи мистецтв с. Нового.
Підприємствами міста введено в експлуатацію:
лінії електропередач, трубопроводи для транспортування газу, цех з
виробництва пігулок вугілля активованого, цех з виробництва олії
нерафінованої, цех з виробництва майонезу, термінал для авіапасажирів,
склад-холодильник, розважальний центр, торговельний комплекс, малярну
дільницю складального цеху, магазини, кафе, котельні та інші об’єкти.
Введено в експлуатацію 19,8 тис. кв.м загальної площі житла
(55,3% загального обсягу по області).
Значна увага приділяється залученню іноземних інвестицій.
За 2011 рік в економіку міста очікується залучити 35,2 млн. дол. США, що
становитиме близько 50,0% від обласного показника.
Найбільші обсяги інвестицій внесені нерезидентами з Нідерландів,
Великобританії, Кіпру, Віргінських островів, Греції, США, Швеції,
Російської Федерації. Інвестиції вкладені у підприємства промисловості,
організації, що здійснюють операції з нерухомим майном та для яких
основними видами економічної діяльності є торгівля, транспорт, надання
послуг юридичним особам.
За 2011 рік обсяг експорту товарів по м. Кіровограду очікується в
сумі 302,9 млн. дол. США, імпорту – 143,3 млн. дол. США. Сальдо
зовнішньоекономічного обороту залишиться позитивним.
У галузі
житлово-комунального господарства вирішувались
питання щодо забезпечення міста тепло-, водопостачанням, водовідведенням,
проведення ремонтних робіт житлового фонду, виконання робіт по
благоустрою.
За 2011 рік виконано:
капітальний ремонт 54 ліфтів на суму 1 237,8 тис. грн.;
капітальний ремонт покрівель 24 житлових будинків – 2 763,4 тис. грн.;
капітальний ремонт 5 житлових будинків – 396,6 тис. грн.
капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж
3 житлових будинків – 100,0 тис. грн.;
гідропневматичне очищення систем опалення 2 житлових будинків –
20,0 тис. грн.;
по реконструкції електричних мереж 9 житлових будинків КРЕПу № 11
– 412,3 тис. грн.
За рахунок коштів державного бюджету проведено капітальний
ремонт 11 помешкань інвалідів війни та замінено газові прилади у 9-ти
будинках інвалідів війни. Обстежено 31 помешкання інвалідів війни.
Вживалися заходи щодо благоустрою міста Кіровограда, а саме:
очищення проїжджої частини міста та ліквідації сміттєзвалищ, утримання
елементів благоустрою на суму 5,3 млн. грн.
За 2011 рік виконано робіт по утриманню зелених насаджень, вулиць і
скверів міста на суму 4,1 млн. грн.
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Відновлено мережі зовнішнього освітлення 19 вулиць міста
Кіровограда, а саме: В’ячеслава Чорновола, Шевченка, Медведєва,
Маріупольської, Аксьонкіної, Ушакова, Богдана Хмельницького, Жовтневої
революції, 26, корпуси 4, 3, Кіровоградської, Пальміро Тольятті, проспекту
Перемоги, 8, корпус 2, інших.
Проведено капітальний і поточний ремонти доріг в обсягах більше
63 тис. кв.м на суму 10,9 млн.грн.
Вживалися заходи щодо підготовки підприємств житловокомунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період та
здійснювався контроль за своєчасною та якісною підготовкою до нього.
Протягом 2011 року проводилась робота по забезпеченню ефективного
управління
майном установ, організацій, підприємств комунальної
власності територіальної громади міста.
Станом на 1 січня 2012 року на обліку знаходиться 77 підприємств
комунальної власності територіальної громади м. Кіровограда, з них
26 здійснюють господарську діяльність.
За звітний період укладено 150 договорів оренди, у тому числі:
41 договір, уперше укладений; 109 договорів - пролонговані на наступний
період.
Оформлено 32 угоди про розірвання договорів оренди та зареєстровано
внесення 71 зміни до договорів оренди.
За звітний період від оренди комунального майна (нежитлових
приміщень та цілісних майнових комплексів) до міського бюджету
перераховано коштів у сумі 2 630,0 тис. грн., що становить 101,0% від
виконання планових показників.
Протягом 2011 року приватизовано 43 об’єкти комунальної власності
територіальної громади м. Кіровограда групи «А», з них 42 об’єкти - шляхом
викупу, 1 об’єкт - шляхом продажу з аукціону.
Від приватизації комунального майна до міського бюджету
перераховано 4,8 млн. грн.
За 2011 рік очікується зростання обсягу роздрібного товарообороту
підприємств - юридичних осіб у порівнянні з 2010 роком на 13,1%, що
складатиме 2 641,0 млн. грн.
За січень - грудень 2011 року товарооборот торгової мережі
очікується в сумі 2 535,4 млн. грн., товарооборот ресторанного господарства
- 105,6 млн. грн.
Питома вага обсягу роздрібного товарообороту підприємств
міста Кіровограда в загальному обсязі області складає 55%.
До участі у програмі «Купуй Кіровоградське» залучено 30 суб’єктів
господарювання, які здійснювали продаж продукції товаровиробників міста
та області зі 119 об’єктів торгівлі, у т.ч. 2 ринки (підприємства
«Кооперативний ринок Кіровоградської ОСС (Центральний та Колгоспний)).
В торговельній мережі міста Кіровограда представлена продукція
35 місцевих підприємств-товаровиробників харчової та переробної
промисловості Кіровоградської області.
З метою підтримки найбільш незахищених верств населення
проводилась робота по створенню відповідно до обласної програми «Купуй
Кіровоградське. Соціальний проект» соціальних об’єктів з урахуванням
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рекомендацій щодо організації роботи соціального магазину (відділу). У цих
рекомендаціях зазначається асортиментний перелік товарів та рівень
торговельної надбавки не вище 3% без урахування витрат з їх
транспортування у міжміському сполученні. В цілому на території міста на
кінець звітного періоду працював 21 соціальний об’єкт. Приріст за 2011 рік
склав 8 одиниць.
У місті Кіровограді перевезення пасажирів автомобільним
транспортом здійснюється в двох режимах у звичайному режимі руху та у
режимі маршрутного таксі.
Існуюча маршрутна мережа складається з 59 автобусних маршрутів, з
них: 48 маршрутів працюють у режимі маршрутного таксі, 14 маршрутів - у
звичайному режимі руху.
Послуги пасажирського автомобільного транспорту надають
14 пасажирських перевізників (юридичні та фізичні особи) різних форм
власності, крім комунальної.
Надання
послуг
міським
електротранспортом
здійснюється
6 тролейбусними маршрутами.
Загальний обсяг пасажироперевезень за 2011 рік складає:
автомобільним транспортом
за маршрутами, які працюють в
звичайному режимі руху –8,1 млн. пас. (в т.ч. пільговиків – 5,9 млн. пас.);
електротранспортом – 7,6 млн. пас. (в т.ч. пільговиків – 6,3 млн. пас.).
Протягом 2011 року за рахунок міського бюджету було організовано
перевезення пасажирів
пільгових категорій, визначених чинним
законодавством України, до садово-городніх товариств за 25 маршрутами.
Серед важливих результатів економічного зростання є збільшення
доходів населення.
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, завдяки
впровадженню поступового збільшення її мінімального рівня, за 2011 рік
очікується у розмірі 2 224,0 грн.
Середній розмір пенсій на кінець 2011 року становив 1 220,44 грн.
Про поступове відновлення економіки свідчить також поліпшення
результатів фінансово-господарської діяльності підприємств.
За січень-листопад 2011 року по місту Кіровограду фінансовий
результат становив 646,5 млн. грн. прибутків. Питома вага підприємств, які
отримали прибутки, становила 60,7%.
Завдяки послідовній роботі у напрямку підвищення зайнятості
населення міста Кіровограда в усіх сферах діяльності загальна пропозиція
робочої сили на зареєстрованому ринку праці на 1 січня 2012 року
залишилась на рівні 2010 року - 10,7 тис. осіб.
Кількість безробітних станом на 1 січня 2012 року склала 2 038 осіб, що
більше ніж на початок 2011 року на 127 осіб, або на 6,6 %.
Рівень зареєстрованого безробіття порівняно з початком 2011 року
збільшився на 0,1% і склав 1,34%.
Протягом 2011 року в місті створено 4 959 нових робочих місць, що
становить 139,7% від річного завдання, затвердженого Програмою
економічного і соціального розвитку міста Кіровограда.
Станом на 1 січня 2012 року кількість створених робочих місць
перевищила кількість ліквідованих робочих місць на 707 одиниць.
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Протягом 2011 року завдяки тісній співпраці з роботодавцями, за
сприяння центру зайнятості працевлаштовані на вільні та новостворені
робочі місця 5624 особи, з них 64,1 %, або 3604 особи – молодь віком до
35 років.
Умовне навантаження на одне робоче місце незайнятими жителями
міста станом на 1 січня 2012 року склало 7,1 чол., що на 0,9 % більше ніж на
початок 2011 року.
Чисельність безробітних, які проходили професійне навчання, склала
1 456 осіб.
У громадських роботах взяли участь 2 588 осіб.
У соціальній сфері найбільш гострою залишається проблема
погашення заборгованості із заробітної плати.
Відповідно до статистичних даних, на 1 січня 2012 року заборгованість із
заробітної плати в місті Кіровограді складала 9,3 млн. грн., яка у порівнянні
з початком 2011 року знизилась на 4,2 млн. грн., або на 31%.
29,4 % (2 727,4 тис. грн.) не виплачено працівникам 9 підприємствбанкрутів. Найбільші боржники:
ЗАТ "ПММ-Транссервіс" 1 118,2 тис. грн.;
ВАТ "Кіровоградський кар'єр" – 1 106,7 тис. грн.;
ПП «Автомир» - 142,0 тис. грн.;
ДП ОКБТО ВАТ «Завод Сегмент» - 132,4 тис. грн.;
ВАТ «БМУ 5» - 105,2 тис. грн.;
14,7 % (1 360,9 тис. грн.) не виплачено працівникам 5 економічно
неактивних підприємств. Найбільші боржники - Кіровоградська обласна
організація «Народний союз «Наша Україна», ЗАТ «Кіровоград-Лада»,
ТОВ «Водне господарство».
55,9 % (5 178,9 тис. грн.) не виплачено працівникам економічно
активних підприємств. Станом на 1 січня 2012 року кількість боржників
істотно зменшилася із 36 до 8.
Серед економічно активних підприємств міста:
48,3% від загальної суми боргу складає заборгованість трьох
державних підприємств на суму 2 496,8 тис. грн., яка у порівнянні з початком
2011 року зросла на 147,2 тис. грн. (ДП „Кіровоградський ремонтний завод”,
ДП „Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2”, Кіровоградський
державний сокоекстрактовий завод);
29,6% - борг 2 комунальних підприємств обласного підпорядкування –
1 534,7 тис. грн., що на 557,3 тис.грн. більше у порівнянні з початком
2011 року (КП „Надра Кіровоградщини”, Аварійно-рятувальна служба
оперативного реагування Кіровоградської області);
22,1% - заборгованість двох підприємств з
різними формами
господарювання із сумою невиплаченої заробітної плати 1 143,2 тис. грн., що
менше на 4,4 млн. грн., ніж на початок 2011 року.
На комунальних підприємствах та в бюджетних установах і
організаціях міста Кіровограда, згідно з статистичними даними, станом на
1 січня 2012 року заборгованість із зарплати відсутня.
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З метою врегулювання проблеми наявної заборгованості із зарплати по
місту міською комісією з питань своєчасної виплати заробітної плати та
інших соціальних виплат з початку 2011 року проведено 22 засідання, на
яких розглянуті 240 випадків наявності на підприємствах, установах та
організаціях міста заборгованості із виплати зарплати та сплати внесків до
Пенсійного фонду України.
По кожному підприємству-боржнику складені графіки погашення
заборгованості із виплати заробітної плати та внесків до Пенсійного фонду
України.
Управліннями праці та соціального захисту населення Кіровської і
Ленінської у м. Кіровограді рад проведено перевірки 288 підприємств з
питань дотримання законодавства з оплати праці, за результатами яких до
правоохоронних органів направлено 96 довідок, до Територіальної державної
інспекції праці - 76 довідок.
Підготовлено та направлено більше 100 звернень та клопотань до
правоохоронних органів міста Кіровограда та Кіровоградської області,
міністерств та відомств України, обласних та всеукраїнських осередків і
лідерів політичних партій України щодо сприяння у вирішенні питання
погашення заборгованості із виплати заробітної плати.
Інформація про заборгованість із виплати зарплати по місту та
підприємства-боржники висвітлюється в засобах масової інформації.
У гуманітарній сфері міста забезпечено стабільне функціонування
закладів та поліпшення якості надання ними послуг населенню.
В навчальних закладах міста створено умови для надання якісних
освітніх послуг. Мережа навчальних закладів міста Кіровограда на
теперішній час є оптимальною. Вона включає: 45 навчальних закладів, в яких
освіту отримують 22 430 учнів, 5 позашкільних закладів (4 196 вихованців),
20 центрів позашкільної освіти при загальноосвітніх навчальних закладах
(7 438 вихованців).
У місті функціонує 39 дошкільних навчальних закладів, в яких
дошкільну освіту отримують 9 104 дитини. У НВО «Школа-дитячий садок»
працюють 15 дошкільних груп, в яких виховується 317 дітей.
З метою підтримки обдарованої молоді надані іменні стипендії
6 студентам, які відзначились у навчанні, науковій діяльності, громадській
роботі.
У першому кварталі 2011 року введено в експлуатацію ІІ корпус
дитячого будинку інтернатного типу “Наш дім”, в якому станом на 1 січня
2012 року виховується 23 дитини (може перебувати – 33).
Протягом року організованими формами оздоровлення охоплено
6 996 дітей, що становить 35% від загальної кількості дітей шкільного віку, в
тому числі:
на пришкільних майданчиках – 3 937 осіб;
на базі 4-х закладів позашкільної освіти обласного підпорядкування –
772 особи;
в санаторних закладах – 160 осіб;
в дитячих стаціонарних таборах – 1 461 особа;
на базах відпочинку – 666 осіб.
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Влітку 2011 року було оздоровлено 21 дитину пільгової категорії на
суму 48,7 тис.грн.
У 17 дитячо-юнацьких клубах міста існує близько 99 гуртків та секцій,
роботою яких охоплено понад 2 тис. дітей.
Станом на 1 січня 2012 року в місті функціонує 1 дитячий будинок
сімейного типу, в якому виховується 7 дітей-сиріт, а також налічується
34 прийомні сім’ї, в яких виховуються 50 дітей-сиріт.
Мережа закладів культури м. Кіровограда системи Міністерства
культури і туризму України налічує 30 закладів, з яких 11 - комунальної
власності.
Наявна динаміка зростання контингенту учнів шкіл естетичного
виховання міста, в яких навчається 2 095 учнів. Порівняно з 2009/2010
навчальним роком контингент учнів зріс на 3% - 29,1% від
загальнообласного показника ( 7 207 учнів). Протягом зазначеного періоду
активну участь в Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах і фестивалях
взяли вихованці початкових спеціалізованих мистецьких навчальних
закладів.
З метою розвитку туризму розроблені нові туристичні маршрути, які
увійшли в програму «Центральний Регіон – 2015»: «Старий Єлисаветград –
архітектурна перлина Центральної України», «Храми Кіровограда»,
«Військове минуле і сьогодення», «Розвиток машинобудування та технічної
освіти в Єлисаветград-Кіровограді», «Тролейбусна екскурсія містом»,
«Кіровоград авіаційний», «Женьшеньовий кущ» українського народу»,
«Кіровоград літературний», «Кіровоград музичний», «Кіровоград –
танцювальна столиця України», «Кіровоград спортивний». Розроблений
проект туристичної
карти центральної частини міста відповідно до
вищезазначених туристичних маршрутів.
Проводилась
співпраця з творчими спілками: Кіровоградською
обласною та міською Спілкою письменників України, Спілкою художників
України, Національною музичною Спілкою України. Спільно з ними
проведені виставки до Дня міста, під час проведення Всеукраїнських
фестивалів «Травневі музичні зустрічі», «Нейгаузівські музичні зустрічі».
З метою забезпечення належних умов для функціонування галузі
культури міста проведена певна робота щодо покращення матеріальнотехнічного стану закладів культури міста, а саме:
в рамках обласної програми «Центральний регіон - 2015» виконані
роботи з капітального ремонту Кіровоградської дитячої школи мистецтв
(ремонт хореографічної зали, покрівлі та дитячої туалетної кімнати) на
загальну суму - 100 тис. грн.;
за рахунок всіх джерел фінансування виконано поточний ремонт у
15 підвідомчих закладах відділу культури і туризму на загальну суму 24,9 тис. грн.
У сфері фізичної культури і спорту значна увага приділялась
розвитку спорту вищих досягнень та формуванню здорового способу життя
населення.
У місті працює 14 дитячо-юнацьких спортивних шкіл та одна школа
вищої спортивної майстерності, в яких займається 4808 дітей, три з них
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фінансуються з місцевого бюджету (займається 1633 дитини), п’ять – з
обласного бюджету, всі інші - за рахунок фізкультурно-спортивних
товариств.
Культивується 48 видів спорту, функціонують 4 стадіони;
375 спортивних майданчиків, із них за місцем проживання – 94 майданчики;
10 футбольних полів, 68 спортивних залів; 221 приміщення для занять
фізкультурно-оздоровчою роботою, із яких 139 з тренажерним обладнанням;
42 спортивні клуби, плавальний басейн; льодовий каток; 4 футбольних поля
зі штучним покриттям; 3 тренажерні майданчики з антивандальним
покриттям.
Протягом звітного періоду дитячо-юнацькими спортивними школами
міста
підготовлено спортсменів: 59 - майстрів спорту України;
197- кандидатів в майстри спорту; 250 – володарів І спортивного розряду;
108- володарів ІІ-ІІІ спортивних розрядів.
Спортсмени міста брали участь у чемпіонатах України, Європи, Світу,
в яких досягли високих результатів.
В місті Кіровограді зареєстровано 42 спортивні клуби за місцем
проживання, в яких займаються більше 7 тисяч чоловік.
У стаціонарах лікувально-поліклінічних закладів протягом
2011 року проліковано 39 729 (40 855) хворих, що на 2,8% менше ніж за
2010 рік. Прийнято 2 837 пологів, що на 33 пологи більше ніж у 2010 році.
Загальний показник перинатальної смертності по двох пологових
будинках знизився до 9,41 на 1 000 новонароджених.
Показник поширеності захворювань серед:
дорослого населення міста знизився на 1,5% і становив 17 350,3 осіб на
10 тис. дорослого населення. В структурі хвороб порівняно з 2010 роком
випадки захворювання крові збільшились на 28,5%, хвороби органів дихання
знизилися на 14,3%, травми і отруєння - на 8,3%;
підлітків знизився на 61,8% та становив 21 939,2;
дитячого населення від 0-14 років зріс на 0,3% і становить 1 980,4 на
1 000 дитячого населення.
Протягом 2011 року в структурі інфекційної захворюваності по місту
відбулося зниження на 13,5%.
Аналізуючи показники діяльності онкологічної служби за даними ЛПЗ
за 2011 рік, слід підкреслити, що поширеність злоякісних новоутворень
залишається високою, яка у порівнянні з 2010 роком збільшилась на 6,4% та
становила 2 552,6 на 100 тисяч населення. Рівень онкологічної
захворюваності по місту Кіровограду зріс на 10,35%.
З метою часткового вирішення проблем малозабезпечених громадян
приводилася робота по:
наданню громадянам міста Кіровограда грошової допомоги. Протягом
звітного періоду прийняті рішення Кіровоградської міської ради та її
виконавчого комітету про надання такої допомоги 548 громадянам на суму
594,2 тис. грн.;
звільненню на 50% від оплати за користування житлово–комунальними
послугами інвалідів І і ІІ груп по зору;
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звільненню на 50% від оплати
за користування житловокомунальними послугами 8 сімей військовослужбовців, які загинули
під час виконання службових обов’язків в республіці Афганістан;
наданню фінансової підтримки 10 громадським організаціям інвалідів
та ветеранів на суму 170,0 тис. грн.
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