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ІНФОРМАЦІЯ 
про  виконання Програми економічного і соціального  

розвитку  міста  Кіровограда на 2012 рік 
 

 У січні-грудні 2012 року промисловими підприємствами міста 
виготовлено продукції, виконано робіт та надано послуг на суму                        
2 961,6 млн. грн., або 100,4 % обсягів 2011 року (без урахування підприємств, 
які не надали згоду на користування статистичною звітністю). 
 Не вийшли на рівень 2011 року підприємства таких галузей: 
машинобудування (79,9%), легкої промисловості (83,0%), оброблення 
деревини та виробництва виробів з деревини, крім меблів (86,3%); хімічної 
промисловості (97,5%)  . 
 За січень-грудень 2012 року промисловими підприємствами                             
м. Кіровограда  реалізовано промислової продукції на суму 7 891,1 млн. грн.,           
(у тому числі виробництво та розподілення електроенергії, газу та води -                 
1622,7 млн.грн., або 20,6% від загального обсягу реалізації), що на                     
1 857,7 млн.грн., або на 30,8 % більше ніж у січні-грудні 2011 року. 
Збільшили обсяги реалізованої промислової продукції  підприємства: 

добувної промисловості -  в 2,4 рази; 
переробної промисловості - на 39,0 % у тому числі  по виробництву 

харчових продуктів – на 58,7%, машинобудування – 15,5%; 
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води – на 23,8%. 
 

         Обсяг прямих іноземних інвестицій, вкладених в економіку міста 
Кіровограда, станом на 31 грудня 2012 року склав 42 млн.дол.США 
(40,5% від загального обсягу інвестицій по області) та порівняно з початком 
2012 року збільшився на 22,9%. Серед провідних країн-інвесторів: 
Нідерланди, Велика Британія та Кіпр. Найбільші обсяги інвестицій вкладені у 
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.    
     
       За  2012 рік будівельниками міста виконано робіт на суму 
390 млн.грн., що на 23,5% більше ніж за 2011 рік.  Прийнято в експлуатацію 
422 квартири загальною площею 48,4 тис.кв.м, що на 31,8% більше ніж за 
2011 рік (по області – в 1,7 раза).  
        Індивідуальними забудовниками збудовано 90,6%  від загального обсягу 
житла. Серед інших об’єктів соціальної сфери прийнято в експлуатацію 
навчальний корпус та дитячий садок на 115 учнівських місць та 52 місця  
відповідно,   перинатальний   центр    на  60 ліжок,    лікувально-діагностичні 
центри на 28 відвідувань за зміну та плавальний басейн в  дошкільному 
навчальному закладі. 
          Завершено будівництво та прийнято в експлуатацію 13 км ліній 
електропередач, 1,2 км місцевих трубопроводів для транспортування газу, 
вузли доступу до мережі інтернет, потужності з виробництва олії 
нерафінованої, хлібобулочних виробів, столярних виробів, вікон та дверей 
пластмасових,         зерноочисний       сушильний    пункт,   магазини,      кафе, 
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адміністративні будівлі, станцію технічного обслуговування легкових 
автомобілів, автомобільно-газонаповнювальну компресорну станцію, мийний 
комплекс для машин, дільницю термічної утилізації промислових відходів, 
котельні та інші об’єкти.  

 
Протягом січня-грудня 2012 року зовнішньоторговельні операції 

здійснювалися з  91 країною світу. 
         Обсяг експорту товарів складав 403,2 млн.дол.США, який у порівнянні 
з 2011 роком збільшився   на 25,3%.  
 Обсяг імпорту становив 203,6 млн.дол.США, або на 23,3% більше ніж 
за 2011 рік.   

Основу експорту товарів склали  тваринні жири та рослинні олії  – 
49,6%, машини, обладнання та механізми – 26,0%,  готові харчові продукти – 
12,3%.  
 Найбільші   імпортні  надходження здійснювалися з  країн ЄС – 61%, 
Азії – 18%, в яких основне  місце займали машини, обладнання та механізми, 
засоби наземного транспорту, крім залізничного. 
    
        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 2012 рік порівняно з 2011 роком збільшилася 
на 12,8% і складала 2479 грн. (по області -2428 грн.)    
  
         Загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам 
підприємств, установ, організацій м. Кіровограда (без урахування    найманих     
працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців)  
станом на 01 січня 2013 року становила 9,2 млн.грн. 
         Заборгованість працівникам: 
         економічно активних підприємств становила 5034,6 тис.грн., або 
54,5% загальної суми боргу по місту. Це 1296 осіб  не отримали в середньому 
3885 грн. заробітної плати; 
         економічно неактивних підприємств  становила  1 028,3 тис. грн. – 
11,1% від загального боргу; 
        підприємств-банкрутів – 3 178,3 тис.грн. – 34,4% від загальної 
заборгованості.    
        Кількість зареєстрованих безробітних на 01 січня 2013 року становила 
2415 осіб. Рівень зареєстрованого безробіття становив 1,59% населення 
працездатного віку. 

 Протягом січня-грудня 2012 року в місті створено 5818 робочих місць,  
що становить 154,5%  від річного завдання, затвердженого Програмою 
економічного та соціального розвитку  м. Кіровограда на 2012 рік.  
 Кількість створених робочих місць перевищила кількість ліквідованих 
робочих місць на 1280 одиниць. 

             Легалізовано 462 робочі місця. 
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У галузі  житлово-комунального господарства  вирішувались питання 

щодо забезпечення міста тепло-, водопостачанням, водовідведенням,  
проведення ремонтних робіт  житлового фонду, виконання  робіт по 
благоустрою.  

Протягом  2012 року виконано: 
капітальний ремонт 135 ліфтів у житлових будинках на суму                           

2666,3 тис.грн.;    
ремонт покрівель  38 житлових будинків -  5039,0 тис.грн.; 
капітальний ремонт 13 внутрішньодворових доріг – 768,7  тис.грн. 

 Проведено капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по                   
вул. Героїв Сталінграда, 2  на загальну суму 864,1 тис.грн. (державний 
бюджет – 703,1 тис.грн., міський бюджет -161,0 тис.грн.).  
  Здійснено реконструкцію внутрішньобудинкових та зовнішніх 
електричних мереж по вул. Героїв Сталінграда, 8 (із виготовленням  
проектно-кошторисної  документації ) на суму 500,0 тис.грн. 
           Виконані роботи по усуненню  аварійності  3  житлових будинків ( із 
виготовленням проектно-кошторисної  документації)  на суму  226,0 тис. грн. 
            Відремонтовано 11 будинків (квартир) інвалідів Великої Вітчизняної 
війни за рахунок коштів державного  бюджету на суму 330,5 тис.грн.                                                             
          Замінено 7 газових приладів у  помешканнях інвалідів війни  на                    
суму 39,5 тис.грн. 
 
    Вживалися заходи щодо благоустрою міста Кіровограда, а саме:   
  утримання об'єктів благоустрою на суму 960,0 тис.грн.; 
  прибирання вулиць міста, зупинок громадського транспорту –              
5,3 млн.грн.; 
 ліквідація 23  сміттєзвалищ на суму 130,0 тис.грн.; 
 утримання  фонтанів на площі ім. Кірова – 99,0 тис.грн.; 
 утримання кладовищ – 1142,4 тис.грн.; 
 санітарна  очистка  міста – 1385,49 тис.грн.; 
 утримання зелених насаджень – 5,1 млн.грн.; 

технічне обслуговування та утримання у належному стані мереж 
зовнішнього освітлення – 2,4 млн.грн. Відновлено 1060 світлоточок 
протяжністю 34,5 км на суму 2968,3 тис.грн.; 

облаштування  7 зупинок  громадського транспорту – 99,9 тис.грн.; 
виконання робіт по ремонту 14 зупинок громадського транспорту – 

99,4 тис.грн.; 
встановлення  49 лавок на територіях міських скверів та набережної 

річки Інгул – 90,0 тис.грн.; 
встановлення 3 дитячих майданчиків на суму 75,0 тис.грн. 
Протягом звітного періоду проведено: 

 капітальний  ремонт 29,674 тис.кв.м  доріг на суму 9778,41 тис.грн., з  
яких  8422,26 тис.грн. – державний бюджет, 337,89 тис.грн. – обласний 
бюджет, 1018,26 тис.грн.- міський бюджет; 
 поточний ремонт  17,1 тис.кв.м  доріг - 2,9 млн.грн.; 
 поточний ремонт 3,485 тис.кв.м  тротуарів  - 745,17 тис.грн. 
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 Протягом 2012 року укладено  177 договорів оренди комунального 
майна, у тому числі: 40 договорів уперше укладених; 137 договорів - 
пролонгованих на наступний період. 
          Оформлено 32 угоди про розірвання договорів оренди та зареєстровано 
внесення 8 змін до договорів оренди, укладено 5 договорів  користування 
приміщенням. 

 За звітний період від оренди комунального майна (нежитлових 
приміщень та цілісних майнових комплексів) до міського бюджету  
перераховано коштів у сумі  2 241 тис.грн. 

З початку року приватизовано 27 об’єктів комунальної власності 
територіальної громади  м. Кіровограда, з них 24 об’єкти - шляхом викупу, 3 
об’єкти - шляхом продажу через  аукціон. 

Від приватизації комунального майна до міського бюджету надійшло 
4,2 млн.грн. 
  
 Станом на 01.01.2013 мережа: 
підприємств торгівлі становила 3500 од., з яких: 23  супермаркети,                
18 торгових центрів, 20 автосалонів, 89 фірмових магазинів і кіосків,             
196  аптек, 55 АЗС/ГЗС та 220 оптових складів (баз). Забезпеченість 
населення підприємствами торгівлі  становить  112,6%. Протягом 2012 року 
відкрито 51 підприємство торгівлі, в тому числі 4 фірмові магазини,  
соціальний магазин, супермаркет,  торговий центр, 5  аптек; 

 закладів ресторанного господарства - 450 одиниць, з них:  212 кафе, 
барів та кафе-барів, 38 їдалень, 40 буфетів, 10 закусочних,  7 ресторанів,         
6 пивбарів, 2 фітнес – бари, 6 літніх кафе, 67 кафетеріїв, 33 автомати гарячих 
напоїв, 11 закладів швидкого харчування, 3 заклади з виготовлення 
кондитерських та 4 кулінарних  вироби.    
 підприємств побутового обслуговування населення - 750 одиниць. 
Протягом 2012 року відкрито спортивний зал по вул. 50 років Жовтня, 1-а, 
автостоянку по вул. Героїв Сталінграда, швейне  ательє «Люкс-мода» по           
вул. Великій Перспективній, 88-а, перукарню «Лада» по пров. Будьонного, 3. 

Крім того, на території міста   працюють 12  готелів на  432   номери  
(922 ліжко/місця), з яких найбільшими є готелі «Турист», «Лондон» та 
«Європа», а також створено  6  майданчиків для паркування автотранспорту. 
На теперішній час  встановлено 14 велопаркінгів на 53 місця.  

На території міста розміщено 23 ринки на 4813 торгових місць 
загальною площею 142,5 тис.кв.м. 

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», куточок в магазині  
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 136 об’єктів 
торгівлі, з них 122 об’єкти - з продажу продукції місцевих товаровиробників, 
в яких була представлена продукція  35 підприємств харчової та переробної 
промисловості Кіровоградської області.  
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         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 2012 рік складає: 
  автомобільним    транспортом   за    маршрутами,    які    працюють   в  
звичайному режимі руху, - 6,3 млн. пас.  (в т.ч. пільговиків – 4,7 млн. пас.); 
електротранспортом –  5,8 млн. пас. (в т.ч. пільговиків – 4,6 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. 

З метою підвищення ефективності роботи міського пасажирського  
транспорту: 

проведено обстеження пасажиропотоків на міських автобусних 
маршрутах загального користування; 

розроблено та затверджено транспортну мережу автобусних маршрутів 
загального користування міста Кіровограда. 
  
 Мережа навчальних закладів міста Кіровограда включає                            
44 навчальні заклади, в яких освіту отримують 22056 учнів та                  
490 студентів,  5 позашкільних закладів, 21 центр позашкільної освіти при 
загальноосвітніх навчальних закладах.  

У місті функціонує 39 дошкільних навчальних закладів, в яких 
дошкільну освіту отримують  більше  10 тисяч дітей.    

Протягом  2012 року: 
проведено капітальний ремонт покрівель та систем опалення у                   

16 закладах освіти на суму 2405,2 тис.грн.; 
проведено капітальний ремонт системи водопостачання, 

водовідведення та замінено сантехобладнання у 10 закладах освіти -             
295,5 тис.грн.; 

проведено ремонт приміщень у 8 закладах освіти – 1119,7 тис.грн.; 
забезпечено технологічним обладнанням їдальні, пральні -                          

136,9  тис.грн.; 
здійснена комп’ютеризація закладів освіти, а саме придбано                    

134 комп’ютери – 386,9 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 260 комплектів парт -190,8 тис.грн.; 
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забезпечено технологічним обладнанням їдалень та пралень на суму 

136,9 тис.грн.     
  
 З метою підтримки обдарованої молоді надані іменні стипендії                
6 студентам, які відзначились у навчанні, науковій діяльності, громадській 
роботі.   

Збережено мережу 17 дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання, в 
яких  діяло 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 01.01.2013 в місті зареєстровано 413 багатодітних сімей, в 
яких виховується біля 1,5 тис. дітей.   

 Організованими формами оздоровлення охоплено  11 385 дітей міста, 
що становить 62% від загальної кількості дітей шкільного віку, в тому числі: 

 на пришкільних майданчиках – 10 477 осіб; 
 в дитячих стаціонарних таборах – 504 осіб; 
 на базах відпочинку – 256  вихованців  спортивних шкіл міста. 
 Станом на 01.01.2013 в дитячому будинку “Наш дім” налічується               

17 вихованців.   
 В  місті функціонує 2 дитячі будинки сімейного типу, в яких 

виховується 11 дітей-сиріт, а також налічується  38 прийомних сімей, в яких 
виховуються  55 дітей-сиріт.  
  
 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 2 092 учні, з яких 
238 учнів пільгових категорій повністю звільнені від оплати за навчання,                
243 учні  сплачують 50 % від встановленої вартості навчання.  

З метою забезпечення на належному рівні навчально-виховного 
процесу протягом року для музичних шкіл міста придбано музичні 
інструменти на суму  109,1 тис.грн. 

Міська централізована бібліотечна система налічує 20 бібліотек-філій, з 
яких: 

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; 

11 - підключено до мережі Інтернет.  
Фонди бібліотек централізованої бібліотечної системи поповнено за 

рахунок коштів міського бюджету на суму  93,8 тис.грн. 
Музейні послуги населенню міста надають 15 музеїв, в яких проведено                              

35 мистецьких заходів.  
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З метою розвитку туризму  виготовлено 1000 екземплярів туристичної 

карти міста та проведено її презентацію. 
 Для   покращення матеріально-технічного стану закладів культури 

міста виконані роботи з капітального  ремонту будівлі Кіровоградської 
музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза та літературно-меморіального музею 
І.К.Карпенка-Карого. Виконано капітальний ремонт приміщень музичних 
шкіл №3, 4. У міському художньо-меморіальному  музеї О.О.Осмьоркіна 
проведено капітальний ремонт електричного обладнання та постановочного 
освітлення. 

За рахунок усіх джерел фінансування виконано поточний ремонт у             
18 закладах  культури. 

 
 У місті працює 14 дитячо-юнацьких спортивних шкіл та одна школа 
вищої  спортивної   майстерності, в   яких   займається   4 992 дитини. 

Культивується 48 видів спорту, функціонують: 42 спортивні клуби;          
3 стадіони; 282 спортивні майданчики, із них 108 за місцем проживання;                
11 футбольних полів, 71 спортивний зал;  95 приміщень для занять 
фізкультурно-оздоровчою роботою, із яких 55 з тренажерним обладнанням; 
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: 35 - майстрів спорту України; 2 - майстери 
спорту України міжнародного класу; 93 - кандидати у майстри спорту 
України; 90 -  спортсменів І розряду, 1136 спортсменів ІІ, ІІІ та юнацьких 
розрядів, 96 учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл Кіровограда. 
Спортсмени м. Кіровограда брали участь у 228 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.   

 Відповідно до Програми розвитку фізичної культури та спорту в                   
м. Кіровограді на 2012 рік:  

оздоровлено 183 спортсменів ДЮСШ міста;  
 придбано 10 велосипедів для секції велоспорту та різний спортивний 
інвентар. 

Протягом 2012 року  проведено: 
17 «Днів здоров’я» в загальноосвітніх навчальних закладах міста; 
23 фізкультурно-оздоровчі та спортивно-масові заходи в мікрорайонах 

міста. 
 Станом на 01.01.2013 побудовано 12 та реконструйовано 5 спортивних 

майданчиків.  За кошти інвесторів  сучасний міні-футбольний майданчик зі 
штучним покриттям «Енерго-Спорт», побудований сучасний майданчик для 
занять екстремальними видами спорту, виконаний капітальний ремонт 
спортивної зали факультету фізичного виховання Кіровоградського  
державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка, 
виготовлено проектно-кошторисну  документацію та розпочате будівництво  
сучасного спортивного комплексу на стадіоні «АРЗ».  
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 Протягом 2012 року, в ході проведення акції  «Здорові  жителі-здорове  
місто»  профілактичними медичними оглядами охоплено  7 406 мешканців 
міста, у результаті чого  виявлено вперше хворих з такими небезпечними 
хворобами, як гіпертонічна хвороба - 271 особа; цукровий діабет – 81 особа; 
передпухлинна патологія та онкозахворювання – 154 особи; з підозрою та 
туберкульоз – 24 особи. Усі хворі взяті на диспансерний облік. 

В стаціонарах лікувально-профілактичних закладів проліковано         
376 625 хворих, що на 10,5% менше ніж у 2011 році  

У 2012 році проведено на 4,6% більше оперативних втручань, 
включаючи амбулаторні, що становить на 10 тис. населення - 1064,2. 
Післяопераційна летальність в стаціонарі знизилася і становить  0,31 проти 
0,39 у 2011 році, показник післяопераційної летальності при терміновій 
хірургічній допомозі знизився  до 0,12 проти 0,78 у 2011 році.  

Протягом  року у пологових будинках міста відбулося 2 991  пологи, 
що на 154 пологи більше ніж у 2011 році.  

За даними РАГСу,  в  м. Кіровограді за 2012 рік зареєстровано                  
28 малюків, які померли у віці до року.  

 Протягом 2012 року для закладів охорони здоров'я придбано   
діагностичне обладнання на суму 9058,7 тис.грн.   
 
  З метою часткового вирішення проблем малозабезпечених громадян 
надано громадянам міста різних видів грошових допомог на суму                       
924,55 тис.грн.  

 Звільнено на 50% від оплати за користування житлово–комунальними 
послугами  інвалідів І  і ІІ груп по зору та членів сімей військовослужбовців, 
які загинули в Республіці Афганістан. 
  Надані пільги на послуги лазні окремим громадянам міста на суму 
215,4 тис.грн.; 
  Фінансово підтримано 10 громадських організацій інвалідів та 
ветеранів в сумі 176,7 тис.грн.  
 
 
Начальник управління економіки                                              О. Осауленко 
 

 
 
 

 


