УКРАЇНА
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 21 грудня 2012 року

№ 2179

Про внесення змін до Програми
економічного і соціального розвитку
міста Кіровограда на 2012 рік та
основних напрямів розвитку на
2013 і 2014 роки
Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 26 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни до додатків 1, 2 до Програми економічного і
соціального розвитку міста Кіровограда на 2012 рік та основних напрямів
розвитку на 2013 і 2014 роки, затвердженої рішенням Кіровоградської
міської ради від 26 січня 2012 року № 1117, виклавши їх у новій редакції
(додатки 1, 2).
2. Інформацію начальника управління економіки Осауленко О.О. про
виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Кіровограда
на 2012 рік за січень-вересень 2012 року взяти до відома (додається).
3. Керівникам виконавчих органів Кіровоградської міської ради
забезпечити безумовне виконання основних показників економічного і
соціального розвитку м. Кіровограда на 2013 і 2014 роки та щомісяця
інформувати управління економіки Кіровоградської міської ради про стан
виконання заходів галузевих програм, які будуть діяти та фінансуватися у
2013 і 2014 роках.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію Кіровоградської міської ради з питань бюджету, податків, фінансів,
планування та соціально-економічного розвитку та заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Василенка І.М.

Міський голова
Селіванова 24 13 26

О. Саінсус

Додаток 1
до рішення Кіровоградської
міської ради
21 грудня 2012 року
№ 2179

OСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
економічного і соціального розвитку міста Кіровограда
№
п/
Показники
п
1
2
1 Обсяг реалізації промислової продукції
по облікованому колу
2.
3.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Обсяг імпорту

Середньомісячна заробітна плата
одного штатного працівника
Темп зростання фонду оплати праці
Чисельність незайнятого населення
(мають статус безробітних)
Загальна пропозиція робочої сили на
зареєстрованому ринку праці
Рівень зареєстрованого безробіття
Кількість створених нових робочих місць
Кількість ліквідованих робочих місць

Начальник управління економіки

2012 рік, 2013 рік,
очікуване проект

2014 рік,
проект

3

4

5

млн.грн.

6 950,0

7 200,0

7 500,0

%

115,3

103,6

104,3

28 565,6

29 599,2

30 864,2

40 624,0

41 436,0

42 348,0

млн.грн.

324,7

331,2

338,5

%

118,7

102,0

102,2

%

115,0

106,0

106,5

Обсяг реалізованої промислової
грн.
продукції на одну одиницю населення
Обсяг прямих іноземних інвестицій
тис.дол. США
(наростаючим підсумком)

4. Темп зростання (зменшення) роздрібного
товарообороту підприємств - юридичних
осіб
5. Обсяг експорту

6.

Одиниця
виміру

тис.дол. США

6

328 292,0 336 499,3 346 594,3

млн.грн.

2 624,04

2 689,64

2 770,33

%

100,0

102,5

103,0

тис.дол. США

199 859,5 225 841,2 248 435,4

млн.грн.

1597,5

1805,1

1985,7

%

121,0

113,0

110,0

грн.

2 500,0

2 760,0

3 050,0

%

113,0

110,1

110,3

осіб

2 600

2 050

2 000

тис.осіб

11,4

10,6

10,6

%
місць
місць

1,6
5 000

1,3
4 400

1,2
4 000

4 000

3 450

2 950

О. Осауленко

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання Програми соціального та економічного розвитку
міста Кіровограда на 2012 рік за січень–вересень 2012 року
Промисловість. За січень–вересень 2012 року підприємствами
м. Кіровограда реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму
5 304 млн.грн., що становило 62% від загального обсягу реалізованої
продукції по області.
На переробну промисловість міста припадало 79% реалізованої
продукції. Значну частку в обсягах реалізації у виробництві харчових
продуктів становило виробництво олії та тваринних жирів (71%);
машинобудуванні – виробництво механічного устаткування (37%).
На кожного мешканця міста в середньому припадало 21 751 грн.
реалізованої промислової продукції, що в 2,5 рази більше ніж в середньому
по області.
Прямі іноземні інвестиції. Обсяг прямих іноземних інвестицій,
вкладених в економіку м. Кіровограда, станом на 01 жовтня 2012 року склав
40,4 млн.дол.США, або 44,3% від загального обсягу інвестицій по області
та порівняно з початком 2012 роком збільшився на 18,2%.
В економіку м. Кіровограда вклали капітал інвестори 17 країн світу,
серед яких провідні партнери: Нідерланди, Велика Британія та Кіпр.
Найбільші обсяги інвестицій вкладені в підприємства промисловості,
організації, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг
та надання послуг підприємцям, підприємства торгівлі; ремонту автомобілів,
побутових виробів та предметів особистого вжитку, транспорту та зв’язку.
Діяльність будівельних підприємств. У січні–вересні 2012 року
будівельниками міста виконано робіт на суму 245,5 млн.грн., що в 1,5 раза
більше порівняно з відповідним періодом 2011 року. На збільшення обсягів
будівництва в основному вплинула робота підприємств, які займалися
будівництвом, реконструкцією та ремонтом нежитлових будівель,
промислових та торговельних підприємств, об’єктів сільськогосподарського
призначення, ліній електропередачі та волоконно-оптичних ліній зв’язку.
Введення в експлуатацію об’єктів соціальної сфери та виробничих
потужностей. За січень–вересень 2012 року у м. Кіровограді прийнято в
експлуатацію 353 квартири загальною площею 38,1 тис.кв.м, що в 1,9 раза
більше ніж за відповідний період минулого року (по області – в 2,5 рази).
Індивідуальними забудовниками прийнято 88,1% загального обсягу
житла. Серед інших об’єктів соціальної сфери введено в експлуатацію
перинатальний центр на 60 ліжок, лікувально-діагностичний центр на
13 відвідувань за зміну та плавальний басейн в дошкільному навчальному
закладі.
За 9 місяців 2012 року завершено будівництво та прийнято в
експлуатацію 8,5 км ліній електропередачі, вузли доступу до мережі
Інтернет, потужності з виробництва олії нерафінованої, хлібобулочних
виробів, столярних виробів, вікон та дверей пластмасових, зерноочисний
сушильний пункт, магазини, гаражі, адміністративні будівлі, автомобільногазонаповнювальну компресорну станцію, дільницю термічної утилізації
промислових відходів, котельні та інші об’єкти.
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Зовнішня торгівля. Обсяг експорту товарів м. Кіровограда у січні–
вересні 2012 року становив 254,7 млн.дол.США, який у порівнянні з
відповідним періодом 2011 року збільшився на 4,8%.
За звітний період обсяг імпорту становив 166,3 млн.дол.США, або на
39,7% більше ніж за відповідний період 2011 року.
Зовнішньоторговельні операції здійснювалися з 79 країнами світу.
Основу експорту товарів склали тваринні жири та рослинні олії –
42,8%, машини, обладнання та механізми – 32,2%, готові харчові продукти –
11,4%.
Найбільші
імпортні
надходження
здійснювалися
з
країн
ЄС – 61%,
Азії – 18%, в якому пріоритетне місце займали машини,
обладнання та механізми, засоби наземного транспорту, крім залізничного.
Діяльність підприємств малого бізнесу. Кількість малих підприємств
м. Кіровограда за 2011 рік у розрахунку на 10 тис.осіб наявного населення
склала 72 одиниці.
Підприємствами малого бізнесу м. Кіровограда реалізовано продукції,
виконано робіт та надано послуг на суму 3 854,7 млн.грн., що становило
42,5% показника по області. У розрахунку на одного найманого працівника
обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) становив 304,6 тис.грн.
Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) склали
3867,4 млн.грн.
За 2011 рік чисельність зайнятих працівників на малих підприємствах
м. Кіровограда склала 13 018 осіб, у тому числі 12 655 осіб найманих
працівників, що становило 34,3% загальної кількості найманих працівників
малих підприємств області.
Середньомісячна заробітна плата найманих працівників малих
підприємств міста становила 1 282,09 грн., що більше ніж у 2010 році на
301,69 грн.
Протягом січня-вересня 2012 року до Центру з надання
адміністративних послуг звернулося 20 978 суб'єктів господарювання.
Державними
адміністраторами видано 8 056 документів дозвільного
характеру, 83 декларації та 144 відмови у наданні дозволів.
З метою проведення навчальних заходів та роз’яснювальної роботи
щодо змін у чинному законодавстві кожного четверга проводяться семінари,
в яких беруть участь представники органів податкової інспекції, пенсійного
фонду та інші державні структури, що безпосередньо працюють з
представниками малого та середнього бізнесу. Станом на 01.10.2012
відбулось 23 семінари.
У 2012 році
профінансовано інвестиційний проект приватного
підприємства «Лікарня Святого Луки» із міського бюджету в сумі
10,0 тис.грн., обласного бюджету - 100,0 тис.грн., Регіонального фонду
підтримки підприємництва у Кіровоградській області – 90,0 тис.грн.
Для
започаткування
безробітними
власної
справи
через
Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості станом на 01.10.2012
93 особи отримали одноразову допомогу на створення власної справи.
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Населення. На 01 жовтня 2012 року на території міськради проживало
243,3 тис.осіб. Упродовж січня–вересня 2012 року чисельність населення
скоротилася на 386 осіб.
Доходи населення. Середньомісячна номінальна заробітна плата,
нарахована одному штатному працівникові м. Кіровограда (по
підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із
кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за січень–вересень
2012 року порівняно з відповідним періодом попереднього року зросла на
15,9% і складає 2441 грн.
Заборгованість із виплати заробітної плати. Станом на 01 жовтня
2012 року заборгованість із заробітної плати по підприємствах міста
зменшилася у порівнянні з початком поточного року на 9,9 %, або на
915,5 тис.грн. і склала 8 351,4 тис. грн., у тому числі на:
економічно активних підприємствах – 4 812,7 тис.грн.;
економічно неактивних підприємствах – 1 028,3 тис. грн.;
підприємствах-банкрутах – 2 510,4 тис.грн.
На підприємствах, в установах та організаціях міської комунальної
власності заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.
З метою врегулювання проблеми наявної заборгованості із зарплати по
місту здійснює роботу міська комісія з питань погашення заборгованості із
виплати заробітної плати та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, якою протягом січня-вересня 2012 року проведено
11 засідань та розглянуто 111 питань по підприємствах-боржниках.
Також організовуються наради за участю органів ДПІ та виконавчої
служби щодо сприяння вирішенню питань погашення заборгованості із
зарплати на підприємствах міста.
Координується робота комісій по розгляду трудових спорів на
2-х підприємствах міста, завдяки чому вдалося погасити заборгованість
із виплати зарплати на загальну суму біля 1 млн.грн. та забезпечити
своєчасну її виплату.
Постійно проводиться листування з міністерствами та відомствами
України, обласними та всеукраїнськими осередками і лідерами політичних
партій
України,
правоохоронними
органами
м.Кіровограда
та
Кіровоградської області, підприємствами, установами та організаціями
різних форм власності з питань погашення заборгованості із виплати
заробітної плати.
У результаті вжиття заходів до кінця 2012 року очікується значне
зменшення (2,4 млн. грн.) заборгованості із виплати заробітної плати по
м. Кіровограду за рахунок її повного погашення по наступних підприємствах:
ДП „Кіровоградтепло” ТОВ "ЦНТІ УНГА”, ТОВ „Кіровоградський завод
дозуючих автоматів”, КП „Надра Кіровоградщини”, ДП „Кіровоградський
комбінат хлібопродуктів №2”, а також вирішення питань щодо ліквідації
Кіровоградського сокоекстрактового заводу і проведення оздоровлення
фінансово-господарського стану ДП «Кіровоградський ремонтний завод».
Ринок праці.
Кількість зареєстрованих безробітних на 01.10.2012
становила 2 409 осіб. Рівень зареєстрованого безробіття по місту становив
1,59% населення працездатного віку.

4
З метою поліпшення ситуації на ринку праці спільно з підприємствами
міста координувалася робота щодо створення нових робочих місць. Протягом
січня-вересня 2012 року в місті створено 4 467 робочих місць, що становить
118,6% від річного завдання, затвердженого Програмою економічного та
соціального розвитку м. Кіровограда на 2012 рік.
Що стосується ліквідації робочих місць, то за звітний період кількість
створених робочих місць перевищила кількість ліквідованих робочих місць
на 1 019 одиниць.
З початку року, завдяки тісній співпраці з роботодавцями, за сприяння
центру зайнятості, працевлаштовані на вільні та новостворені місця
4 348 осіб, з них 57 % або 2 478 осіб – молодь до 35 років.
Умовне навантаження на одне робоче місце незайнятими жителями
міста станом на 01 жовтня 2012 року склало 4,5 особи, це на 1,9 % менше ніж
у тому ж періоді минулого року.
Для забезпечення конкурентоспроможності незайнятого населення на
ринку праці та приведення його професійно-кваліфікаційного складу у
відповідність до потреб ринку праці міста центром зайнятості здійснюється
професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації громадян.
Так, з початку 2012 року чисельність безробітних, які проходили професійне
навчання, склала 1 133 особи.
Крім того, постійно проводяться семінари, виїзні дні інформування,
групові профорієнтаційні консультації, ярмарки вакансій для незайнятого
населення та вивільнених працівників щодо вирішення питань перенавчання
і підвищення кваліфікації з наступним працевлаштуванням.
Продовжувалась робота і по залученню безробітних до участі у
громадських роботах, в яких взяли участь 2 015 осіб.
Житлово-комунальне господарство. У цій галузі
вирішувались
питання щодо забезпечення міста тепло-, водопостачанням, водовідведенням,
проведення ремонтних робіт житлового фонду, виконання робіт по
благоустрою.
Протягом січня – вересня 2012 року виконано:
капітальний ремонт 79 ліфтів у житлових будинках на суму
1 528,83 тис.грн.;
ремонт покрівель 34 житлових будинків - 4 442,02 тис.грн.;
капітальний ремонт 7 внутрішньодворових доріг - 492,9 тис.грн.;
обстежено 12 помешкань інвалідів війни, замінено 9 газових приладів
у 5 помешканнях інвалідів війни.
Вживалися заходи щодо благоустрою міста Кіровограда, а саме:
утримання об'єктів благоустрою на суму 960,0 тис.грн.;
прибирання вулиць міста, зупинок громадського транспорту –
3,7 млн.грн.;
ліквідація 23 сміттєзвалищ на суму 130,0 тис.грн.;
утримання фонтанів на площі ім. Кірова – 99,0 тис.грн.;
утримання кладовищ – 223,1 тис.грн.;
санітарна очистка міста – 1385,49 тис.грн.;
утримання зелених насаджень – 3,7 млн.грн.;
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технічне обслуговування та утримання у належному стані мереж
зовнішнього освітлення - 1839,87 тис.грн. Відновлено 237 світлоточок
протяжністю 7,324 км на суму 525,6 тис.грн.
Протягом звітного періоду проведено:
капітальний ремонт 1,8 тис.кв.м доріг на суму 299,0 тис.грн.;
поточний ремонт 12,3 тис.кв.м доріг - 2,3 млн.грн.;
поточний ремонт 2,557 тис.кв. м тротуарів - 60,0 тис.грн.
Управління
майном
установ,
організацій,
підприємств
комунальної власності. Станом на 01 жовтня 2012 року укладено
139 договорів оренди, у тому числі: 30 договорів уперше укладені;
109 договорів - пролонгованих на наступний період.
Оформлено 23 угоди про розірвання договорів оренди та зареєстровано
внесення 6 змін до договорів оренди, укладено 4 договори користування
приміщенням.
За звітний період від оренди комунального майна (нежитлових
приміщень та цілісних майнових комплексів) до міського бюджету
перераховано коштів у сумі 1 813,0 тис.грн.
З початку року приватизовано 17 об’єктів комунальної власності
територіальної громади м. Кіровограда групи «А», з них 15 об’єктів шляхом викупу, 2 об’єкти - шляхом продажу через аукціон.
Від приватизації комунального майна до міського бюджету надійшло
3,7 млн.грн.
Торгівля та ресторанне господарство. Станом на 01.10.2012 мережа:
підприємств торгівлі становила 3 543 од., з яких: 23 супермаркети,
18 торгових центрів, 20 автосалонів, 82 фірмові магазини і кіоски,
196 аптек, 55 АЗС/ГЗС та 231 оптовий склад (баз). Забезпеченість населення
підприємствами торгівлі становить 112,6%. З початку 2012 року відкрито
51 підприємство торгівлі, в тому числі 4 фірмові магазини, 1 соціальний
магазин,1 супермаркет, 1 торговий центр, 5 аптек;
закладів ресторанного господарства - 450 од. на 19 тисяч посадкових
місць. Протягом січня-вересня 2012 року були відкриті нові заклади
ресторанного господарства, а саме: кафе «Старе місто», «Навігатор», кав'ярня
«Куба 2011», паб «Дублін», бар «Банк пива», 3 фуд-корта «Ловилка», кафе
«Казанок», кафе «Смачні традиції»;
підприємств побутового обслуговування населення - 820 од. Протягом
січня-вересня 2012 року відкрито 45 нових підприємств сфери побутового
обслуговування населення, у т.ч. автостоянка, ательє по виробництву
робочого одягу, цех по виробництву м'якої меблі, дільниця по виробництву
дерев'яних, будівельних, металевих, столярних виробів, салон-краси. На
території міста
працюють 12 готелів на 432
номери, серед яких
найбільшими є готелі «Турист», «Лондон» та «Європа».
Створено 6 майданчиків для паркування автотранспорту загальною
площею 2200 кв.м на 172 паркувальні місця та встановлено
14 велопаркінгів на 53 місця.
У рамках проекту «Купуй Кіровоградське. Соціальний проект» на
території міста працюють 1 соціальний магазин, 14 соціальних відділів та
куточків, а саме 4 пересувні вагони ТДВ «МК «Ятрань», 2 відділи в магазині
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ТОВ «Формула трейд», 8 відділів в мережі магазинів «Візит», по 1 відділу
на Центральному та Колгоспному ринках, а також 7 соціальних аптек.
Також учасниками
програми «Купуй Кіровоградське» стали
30 суб'єктів господарювання, які здійснювали свою діяльність зі 134 об’єктів
торгівлі, у т.ч. 2 ринки підприємства «Кооперативний ринок Кіровоградської
облспоживспілки» (Центральний та Колгоспний). З них:
магазини торговельної мережі «Візит» - 7 од.;
магазини, пересувні вагони ТДВ «МК «Ятрань» - 10 од.;
кіоски, павільйони ТОВ «Формула трейд» - 33 од.;
павільйони торговельної марки «Черняхівські ковбаси» - 21 од.;
павільйони торговельної марки «Соколівські ковбаси» - 8 од.;
мережа магазинів «Мініма» ФОП Басанець Л.В. - 7 од.;
мережа магазинів «Ласкин дом» ПП «АДН плюс» - 12 од.;
мережа супермаркетів «Фуршет» КФ ДП «Гарантія-маркет» - 5од.;
супермаркет «Велика кишеня» ТОВ «Квіза трейд» - 1 од.;
продовольчі магазини ТОВ «Ріелт сервіс» - 6 од.;
продовольчі магазини ВАТ «Паляниця» - 4 од.;
продовольчі магазини приватних підприємців - 26 од.
На території міста працювали 122 об’єкти з продажу продукції
місцевих товаровиробників, в яких була представлена продукція
35 підприємств харчової та переробної промисловості Кіровоградської
області.
На території міста діють 23 ринки, з яких два - комунальні ринки
(«Шахтарський» та «Новий»), з загальною кількістю торгівельних місць –
6984 од.
За січень-вересень 2012 року обсяг
роздрібного товарообороту
підприємств - юридичних осіб, у порівнянні з
відповідним
періодом 2011 року, збільшився на 20,9% і становив 2 626,6 млн.грн.
Транспорт. 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
15 пасажирських перевізників (юридичні та фізичні особи) різних форм
власності, крім комунальної.
Надання
послуг
міським
електротранспортом
здійснюється
6 тролейбусними маршрутами.
Загальний обсяг пасажироперевезень за 9 місяців 2012 року складає:
автомобільним транспортом за маршрутами, які працюють в
звичайному режимі руху, - 4,3 млн. пас. (в т.ч. пільговиків – 3,2 млн. пас.);
електротранспортом – 3,96 млн. пас. (в т.ч. пільговиків – 3,1 млн. пас.).
З початку року за рахунок міського бюджету було організовано
перевезення пасажирів
пільгових категорій, визначених чинним
законодавством України, до садово-городніх товариств за 27 маршрутами.
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Освіта. Мережа навчальних закладів міста Кіровограда включає
45 навчальних закладів, в яких освіту отримують 22 546 учнів та
490 студентів, 6 позашкільних закладів (3814 вихованців), 21 центр
позашкільної
освіти
при
загальноосвітніх
навчальних
закладах
(7441 вихованців).
У місті функціонує 39 дошкільних навчальних закладів, в яких
дошкільну освіту отримують 10 004 дитини.
Протягом 9 місяців 2012 року:
проведено капітальний ремонт
покрівель та систем опалення у
14 закладах освіти на суму 1205,4 тис.грн.;
проведено
капітальний
ремонт
системи
водопостачання,
водовідведення та замінена сантехобладнання у 15 закладах освіти 310,2 тис.грн.;
проведено ремонт приміщень у 8 закладах освіти - 313,9 тис.грн.;
забезпечено технологічним обладнанням їдальні, пральні 136,9 тис.грн.;
здійснена комп’ютеризація закладів освіти, а саме придбано
49 комп’ютерів - 307,0 тис.грн. Відповідно до угоди про співпрацю України
з Китаєм отримано 60 одиниць комп'ютерів, які розподілені між
загальноосвітніми школами;
відповідно до Кіровоградської обласної цільової програми «Шкільна
парта» придбано 69 комплектів парт -141,2 тис.грн.;
забезпечено технологічним обладнанням їдалень та пралень на суму
136,9 тис.грн.
Молодь. З метою підтримки обдарованої молоді надані іменні
стипендії 6 студентам, які відзначились у навчанні, науковій діяльності,
громадській роботі. З початку року
виплачено стипендій на суму
10,5 тис.грн.
Збережено мережу 17 дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання, в
яких працювало 107 гуртків та секцій, охоплено 2 тис. осіб.
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.
Станом на 01.10.2012 в місті зареєстровано 535 багатодітних сімей, в
яких виховується 1 728 дітей. Видано: 12 сім’ям - 130 посвідчень батьків
багатодітних сімей та продовжено термін їх дії, в яких діти досягли
повноліття та продовжують навчання; 76 дітям - 233 посвідчення дитини з
багатодітних сімей та продовжено термін дії.
Організованими формами оздоровлення охоплено 11 186 дітей міста,
що становить 61,5% від загальної кількості дітей шкільного віку, в тому
числі:
на пришкільних майданчиках – 10 477 осіб;
в дитячих стаціонарних таборах – 453 дитини;
на базах відпочинку – 256 вихованців спортивних шкіл міста.
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Станом на 01.10.2012 в дитячому будинку “Наш дім” налічується
17 вихованців. У закладі створені належні умови для проживання та
навчання. Приміщення закладу обладнані побутовими та спортивними
кімнатами, мають кінозал, сучасні комп’ютери тощо. Діти забезпечені
чотириразовим харчуванням. У закладі збережено родинні групи, а саме
одночасно перебувають діти – члени однієї сім’ї (брати і сестри). За час
існування дитячого будинку “Наш дім” в ньому виховувалась 52 дитини, з
них 2 дитини повернуто до біологічних сімей, 16 – усиновлені, 12 - передані
під опіку навчальних закладів.
В місті функціонує 1 дитячий будинок сімейного типу, в якому
виховується 6 дітей-сиріт, а також налічується 37 прийомних сімей, в яких
виховуються 54 дитини-сироти.
Культура і туризм. Мережа закладів культури міста Кіровограда
налічує 20 бібліотек, 6 дитячих шкіл естетичного виховання, 1 клубний
заклад, 3 міські музеї, 2 муніципальні музичні колективи. Загальна
чисельність працюючих - 571 особа.
У школах естетичного виховання міста навчається 2 061 учень, з яких
234 учні пільгових категорій повністю звільнені від оплати за навчання,
258 учнів сплачують 50 % від встановленої вартості навчання.
З метою забезпечення на належному рівні навчально-виховного
процесу у січні-вересні 2012 року для музичних шкіл міста придбано музичні
інструменти на суму 109,1 тис.грн.
Міська централізована бібліотечна система налічує 20 бібліотек-філій.
В рамках Всеукраїнської Програми «Бібліоміст» 4 бібліотеки
Кіровоградської міської бібліотечної системи (Центральна міська бібліотека,
бібліотеки філії №№ 8, 12, 16) безкоштовно надають бібліотечні послуги із
використанням вільного доступу до мережі Інтернет. Ще 11 бібліотек міста
за звітний період було підключено до мережі Інтернет. Фонди бібліотек
централізованої бібліотечної системи поповнено за рахунок коштів міського
бюджету на суму 89,9 тис.грн.
Музейні послуги населенню міста надають 15 музеїв, в яких проведено
19 мистецьких заходів.
З метою розвитку туризму виготовлено 1000 екземплярів туристичної
карти міста та проведено її презентацію.
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»,
«Паросток», «Провесінь».
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» розпочато роботи з капітального ремонту
будівлі Кіровоградської музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза та літературномеморіального музею І.К.Карпенка-Карого. Виконано капітальний ремонт
приміщень музичних шкіл №3, № 4. У міському художньо-меморіальному
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музеї О.О.Осмьоркіна проведено капітальний ремонт електричного
обладнання та постановочного освітлення.
За рахунок усіх джерел фінансування виконано поточний ремонт у
7 підвідомчих закладах культури.
У музичній школі № 1 ім. Г.Г.Нейгауза здійснено монтаж приладів
автоматичної пожежної сигналізації.
Фізична культура і спорт. У місті працює 14 дитячо-юнацьких
спортивних шкіл та одна школа вищої спортивної майстерності, в яких
займається 4 893 дітей, три з них фінансуються з місцевого бюджету
(займається 1 828 дитини), п’ять – з обласного бюджету, всі інші - за рахунок
фізкультурно-спортивних товариств.
Культивується 48 видів спорту, функціонують 3 стадіони;
385 спортивних майданчиків, із них за місцем проживання – 104 майданчики;
10 футбольних полів, 68 спортивних залів; 105 приміщень для занять
фізкультурно-оздоровчою роботою, із яких 55 з тренажерним обладнанням;
42 спортивні клуби, плавальний басейн; льодовий каток; 4 футбольні поля зі
штучним покриттям; 3 тренажерні майданчики з антивандальним покриттям.
Протягом звітного періоду дитячо-юнацькими спортивними школами
міста підготовлено спортсменів: 26 - майстрів спорту України; 1 - майстер
спорту України міжнародного класу; 89 - кандидатів у майстри спорту
України; 87- членів збірних команд (основний, кандидат, резерв).
Спортсмени м. Кіровограда брали участь у 158 змаганнях різного рівня
та ставали переможцями та призерами всеукраїнських і міжнародних
змагань.
У XIV Параолімпійських іграх, які відбувалися в серпні-вересні
поточного року в місті Лондоні, брали участь 5 спортсменів-інвалідів, які
здобули 4 срібні медалі.
На території міста проводилися фізкультурно-оздоровчі та спортивномасові заходи, у яких взяли участь 17815 юних мешканців міста.
Відповідно до Програми розвитку фізичної культури та спорту в
м. Кіровограді на 2012 рік оздоровлено 176 спортсменів ДЮСШ міста.
Для ДЮСШ придбано 10 велосипедів для секції велоспорту, штангу та
3 макети для занять боротьбою, стіл для настільного тенісу.
Протягом січня-вересня 2012 року проведено:
10 «Днів здоров’я» в загальноосвітніх навчальних закладах міста;
60 фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів в
мікрорайонах міста, присвячених Дню Перемоги, Дню захисту дітей, Дню
Конституції України, Дню незалежності України, Дню фізичної культури та
спорту, Дню міста Кіровограда, в яких брали участь 6 350 осіб;
Всеукраїнський місячник з упорядкування спортивних майданчиків
«Спорт для всіх – спільна турбота»;
Станом на 01.10.2012 побудовано 7 та реконструйовано 5 спортивних
майданчиків.
За сприяння депутатів Кіровоградської міської ради
побудований сучасний міні-футбольний майданчик зі штучним покриттям
«Енерго-Спорт» по вулиці Великій Пермській, 7.
Охорона здоров'я. Протягом січня-вересня 2012 року, в ході
проведення акції
«Здорові жителі-здорове місто»
профілактичними
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медичними оглядами охоплено 13 144 мешканців міста, у результаті чого
виявлено вперше хворих з такими небезпечними хворобами як: гіпертонічна
хвороба - 531 особа; цукровий діабет – 86 осіб; передпухлинна патологія та
онкозахворювання – 166 осіб; з підозрою та туберкульоз – 27 осіб. Усі хворі
взяті на диспансерний облік.
У денних стаціонарах лікувально-поліклінічних закладів протягом
січня-вересня 2012 року функціонувало 397 ліжок, проліковано
7 947 хворих, що на 41,9% хворих більше ніж за аналогічний період
минулого року. В хірургічних стаціонарах було прооперовано 4 289 хворих.
Спостерігається зменшення відсотку прооперованих хворих з терміновими
хірургічними станами.
За 9 місяців 2012 року, у порівнянні із аналогічним періодом минулого
року, показники смертності населення знизилися із 1 068,7 до 1 007,5 на
1 тисячу населення, зокрема від злоякісних новоутворень із 185,0 до 163,8.
Знизилася питома вага занедбаних випадків злоякісних новоутворень
візуальної локалізації із 17,75 у 2011 році до 14,3 у 2012 році.
Придбано діагностичного обладнання на суму 751,24 тис.грн., а саме
для:
комунального закладу «Поліклінічне об’єднання м. Кіровограда» лінійний датчик ультразвукової системи на суму 39,0 тис.грн.,
гематологічний аналізатор на суму 91,0 тис. грн., ректоскоп на суму
20,7 тис.грн., спірометр на суму 3,4 тис.грн., велоергометричний комплекс на
суму 45,9 тис.грн.;
дитячої міської поліклініки №1 - комп’ютерний діагностичний
комплекс (ЕКГ, РЕГ, СПГ, ФКГ) на суму 46,0 тис. грн.;
КЗ «Центральна міська лікарня м.Кіровограда» - електрокардіограф
ЮКАРД – 100 на суму 15,9 тис.грн., ректоскоп на суму 20,7 тис.грн.,
спірограм на суму 14,3 тис.грн., пульсоксиметр на суму 2,14 тис.грн.;
5-ої міської поліклініки - мікроскоп на суму 4,5 тис.грн., ректоскоп на
суму 20,7 тис.грн., спірограм на суму 14,3 тис.грн.;
комунального закладу «Кіровоградська міська лікарня швидкої
медичної допомоги» - лапароскопічне обладнання на суму 359,0 тис.грн,
електрокардіограф на суму 9,2 тис.грн., кардіодатчик на суму 5,7 тис.грн.;
пологового будинку №1 - монітор реанімаційно-хірургічний на
суму 36,8 тис. грн.;
пологового будинку №2 - алізатор гіпербілірубінемії на суму
2,0 тис.грн.
Придбано сучасне медичне обладнання на суму 444,05 тис.грн. для:
комунального закладу «Центральна міська лікарня м.Кіровограда» кардіомонітор приліжковий, пульсоксиметр, лазерний терапевтичний апарат
на суму 51,66 тис. грн., кисневий концентратор на суму 7,835 тис.грн.;
пологового будинку №1 - дизкамеру, автоклав, стіл для санітарної
обробки новонароджених, пристрій неонатальної фототерапії для
новонароджених на суму 126,0 тис. грн., стіл лікаря гінеколога на суму –
2,31 тис. грн.; операційний стіл на суму 23,34 тис. грн.; ліжка функціональні
на суму 24,0 тис. грн.; лампи для операційної на суму 32,5 тис. грн.; стіл для
обігріву «Аист» на суму 31,08 тис. грн.;
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дитячої міської поліклініки №1 - стерилізатор повітряний на суму
15,0 тис. грн.;
КЗ ЛШМД - індикатор ОБП для фізіотерапії, апарат електрофорезу на
суму 7,24 тис.грн.;
дитячої міської лікарні - лазерний кластер на суму 62,01 тис.грн. та
кушетка з саліноїдом на суму 31,0 тис. грн.;
пологового будинку №2 - гістероскоп операційний на суму
8,96 тис.грн., освітлювач ендоскопічний на суму 19,58 тис.грн;
стоматологічної поліклініки №2 - зуботехнічну приставку на суму
1,541 тис.грн.
Соціальний захист. З метою часткового вирішення проблем
малозабезпечених громадян проводилася робота по:
наданню громадянам міста Кіровограда грошової допомоги. Протягом
звітного періоду прийняті рішення Кіровоградської міської ради та її
виконавчого комітету про надання такої допомоги громадянам на суму
439,5 тис.грн.;
надана грошова допомога вдовам померлих чорнобильців та
ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС на суму 39,4 тис.грн.;
звільненню на 50% від оплати за користування житлово–комунальними
послугами інвалідів І і ІІ груп по зору;
надані пільги на послуги лазні для незахищених верств населення на
суму 120,7 тис.грн.;
наданню фінансової підтримки 10 громадським організаціям інвалідів
та ветеранів на суму 118 тис.грн.

Начальник управління економіки

О. Осауленко

