
 У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я    
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 
 

від 09 лютого 2016 року                                                                       №  85 
 
 
Про     погодження      проекту      рішення  
Кіровоградської      міської      ради   “Про  
внесення змін до рішення Кіровоградської  
міської ради  від 27 січня 2015 року № 3951  
“Про затвердження Програми економічного 
і соціального  розвитку  міста  Кіровограда   
на 2015 рік та основних напрямів  розвитку  
на 2016 і 2017 роки” 
 
 Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом  1  пункту „а”                 
ст. 27, ст. 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

 1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради “Про 
внесення змін до рішення Кіровоградської  міської ради                                     
від 27 січня 2015 року № 3951 “Про затвердження Програми  економічного і  
соціального  розвитку міста Кіровограда на 2015 рік та основних напрямів 
розвитку на 2016 і 2017 роки”, що додається. 

 
2. Управлінню економіки Кіровоградської міської ради забезпечити 

внесення даного проекту рішення на розгляд міської ради. 
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                
Грабенка О.В. 
 
 
 
Міський голова                                                                                    А. Райкович 
 

 
 
 
 
 

Селіванова 24 13 26 



ПОГОДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 
09 лютого 2016 
№ 85 

 
          Проект 

 

У К Р А Ї Н А 
КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
Р І Ш Е Н Н Я 

від «_____» ________ 2016 року                                                           №   ______ 
 
Про    внесення   змін  до  рішення 
Кіровоградської    міської     ради  
від   27 січня 2015 року      № 3951 
“Про    затвердження     Програми  
економічного і соціального розвитку    
міста Кіровограда   на 2015 рік  та  
основних   напрямів  розвитку   на  
2016 і 2017 рокиˮ   
  
 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 рішення Кіровоградської міської ради                            
від 27 січня 2015 року № 3951  “Про затвердження Програми  економічного і 
соціального розвитку  міста Кіровограда на 2015 рік та основних напрямів 
розвитку на 2016 і 2017 роки”, виклавши додатки 1, 3 до Програми 
економічного і соціального розвитку  міста Кіровограда на 2015 рік та 
основних напрямів розвитку на 2016 і 2017 роки згідно з додатками 1, 2.   
 2. Керівникам виконавчих органів  Кіровоградської міської ради  
забезпечити безумовне виконання основних показників економічного і 
соціального  розвитку м. Кіровограда на  2016 рік та щомісяця інформувати 
управління економіки Кіровоградської міської ради про стан виконання 
заходів галузевих програм,  які  будуть діяти та фінансуватися  у  2016 році. 
 3. 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  Грабенка О.В. 
 
 
 

Міський голова                                                                                     А. Райкович 
 
 
Селіванова 24 13 26 



                                                        Додаток 1 
                                                             до рішення Кіровоградської міської ради 
                                                             “____” __________2016 
                                                             № _____ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

O С Н О В Н І    П О К А З Н И К И 
економічного і соціального розвитку  міста Кіровограда на 2016-2017 

роки 
 

№ 
з/
п 

 
Показники 

Одиниця 
виміру 

2015 рік, 
очікується 

2016 рік, 
проект 

2017 рік, 
проект 

1 2 3 6 7 8 

млн грн 11900 9846 10000 1 Обсяг реалізації промислової 
продукції по облікованому колу % 103,3 82,7 101,6 

2 Обсяг реалізованої промислової 
продукції на одну одиницю 
населення 

грн 49378 41025 41841 

3 Обсяг капітальних інвестицій млн грн 953,5 1078,6 1208 

4 Обсяг капітальних інвестицій на 
одну особу 

грн 3811,6 4311,7 4829 

млн дол 
США 

25,8 26,3 26,4 
5 Обсяг прямих іноземних 

інвестицій (наростаючим 
підсумком) % 91,5 101,9 100,4 

6 Обсяг прямих іноземних 
інвестицій на одну особу 

дол  США 108,6 110,3  110,7 

млн грн 4631,4 5187 5187 7 Обсяг роздрібного товарообороту 
підприємств - юридичних осіб % 80 100 100 

млн дол  
США 

270,2 270,2 272,9 
8 Обсяг експорту товарів 

% 39,5 100 101 

грн 3151 3555 3690 9 Середньомісячна заробітна плата 
одного штатного працівника % 110,5 112,8 103,8 

10 Працевлаштовано громадян на  
нові робочі   місця 

осіб 3200 2620 2650 

 
 
 
 
 

Начальник управління економіки                                                    О. Осауленко 



  

 

Додаток 2 
до рішення Кіровоградської міської ради 
“____” __________2016 
№ _____ 

 

 Перелік галузевих програм, які будуть діяти та фінансуватися у 2016-2017 роках 
№
 
з/
п 

 
Назва програми  

 
Виконавці 

 
Фінансове  забезпечення  

 
Очікуваний результат 

1 2 3 4 5 

1 Програма зайнятості населення міста 
Кіровограда на період до 2017 року 

Управління економіки  Згідно з відповідними  
бюджетними  призначеннями 

Залучення безробітних до громадських 
робіт 

2 Програма розвитку малого і середнього 
підприємництва у м. Кіровограді                
на 2016-2020 роки 

Управління економіки Згідно з відповідними  
бюджетними  призначеннями 

 

Врахування  громадської думки  при 
підготовці  нормативних актів. Створення  
нових робочих  місць. Забезпечення 
інформаційно-консультативними  
послугами малого бізнесу  у місті  

4 Програма розвитку культури  і мистецтва в     
м. Кіровограді на  2016 рік 

Відділ культури та 
туризму   

Згідно з відповідними  
бюджетними  призначеннями 

Створення правових та економічних умов 
для подальшого  розвитку культурно-
мистецької галузі міста  

5 Програма "Молодь Кіровограда" на              
2015-2017 роки  

Відділ сім'ї та молоді   Згідно з відповідними  
бюджетними  призначеннями 

Соціальна підтримка та організація 
змістовного дозвілля молоді 

6 Міська цільова соціальна програма 
реформування системи закладів для дітей- 
сиріт та дітей, позбавлених  батьківського 
піклування на 2015-2017 роки 
 

Відділ сім'ї та молоді   Згідно з відповідними  
бюджетними  призначеннями 

Зростання дітей-сиріт в умовах 
максимально наближених  до  сімейних  

7 Міська програма відпочинку та 
оздоровлення дітей на 2015-2017 роки 
  

Відділ сім'ї та молоді  Згідно з відповідними  
бюджетними  призначеннями 

Збільшення  кількості дітей, охоплених 
організованими формами   оздоровлення  

8 Міська програма  підтримки  сімей   на 
2015-2017 роки  

Відділ сім'ї та молоді   Згідно з відповідними  
бюджетними  призначеннями 

Забезпечення  житлом молодих сімей 



  

 

2 
Продовження додатку 2 

1 2 3 4 5 

9 Програма соціально-правового  захисту 
дітей  та профілактики правопорушень у 
дитячому середовищі  та популяризації 
сімейних форм виховання на 2016 рік 

Служба у справах   дітей   Згідно з відповідними  
бюджетними  призначеннями 

 

Захист прав, свобод  та законних інтересів 
дітей, профілактика дитячої бездоглядності 

10 Програма   розвитку  фізичної культури і 
спорту  в м. Кіровограді на 2016 рік  

Відділ фізичної культури 
та спорту   

Згідно з відповідними  
бюджетними  призначеннями 

 

Зміцнення здоров’я дітей, учнів, студентів. 
Залучення дорослого населення до занять 
фізкультурою та спортом 

11 Програма  соціальної  підтримки розвитку 
та становлення  сімей, дітей  та молоді       
м. Кіровограда на 2016 рік 

Кіровоградський міський 
центр соціальних служб 
для сім’ ї, дітей та молоді 

Згідно з відповідними  
бюджетними  призначеннями 

 
 

Профілактика негативних явищ у дитячому 
та молодіжному середовищі 

12 Програма природоохоронних заходів  
місцевого значення на 2016 рік  

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 
природного середовища 

Згідно з відповідними  
бюджетними  призначеннями 

 
 
 

Зменшення рівня ґрунтових вод, поліпшення 
екологічних умов, зменшення недостатньо 
очищених скидів у поверхневі  джерела 
водних об’єктів  

13 Програма запобігання надзвичайним 
ситуаціям та ліквідації  їх наслідків,              
на 2016-2018 роки  

Управління з  питань 
надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту 
населення 

Згідно з відповідними  
бюджетними  призначеннями 

 
 

Створення умов  для забезпечення безпечної 
життєдіяльності  населення міста 

14 Програма підтримки постійної 
мобілізаційної готовності міста Кіровограда 
на 2016 рік  
 

Головний спеціаліст з 
питань запобігання і 
виявлення корупції                                                                       
та взаємодії з 
правоохоронними та 
контролюючими  
органами 

Згідно з відповідними  
бюджетними  призначеннями 

Забезпечення мобілізаційної готовності 
міста 

15 Міська програма  економічного та 
соціального розвитку галузі охорони 
здоров'я м. Кіровограда на  2016 рік 

Управління охорони 
здоров’я 

Згідно з відповідними  
бюджетними  призначеннями 

 

Покращання стану здоров’я населення міста, 
підвищення якості лікування 



  

 

3 
Продовження додатку 2 

1 2 3 4 5 

16 Міська програма боротьби з  онкологічними 
захворюваннями на  2011 - 2016 роки 

Управління охорони 
здоров’я 

Згідно з відповідними  
бюджетними  призначеннями 

Профілактика онкологічних захворювань 
та вчасне їх виявлення 

17 Програма медико-соціального забезпечен-ня 
пільгових та незахищених верств населення 
м.Кіровограда на 2016 рік 

Управління охорони 
здоров’я 

Згідно з відповідними  
бюджетними  призначеннями 

Медико-соціальне забезпечення пільгових 
верств населення 

18 Міська Програма  імунопрофілактики та 
захисту населення  від інфекційних хвороб на 
2012-2016 роки 

Управління охорони 
здоров’я 

Згідно з відповідними  
бюджетними  призначеннями 

Імунопрофілактика та захист населення  від 
інфекційних хвороб 

19 Програма "місцевих стимулів" для 
працівників охорони здоров'я  м. Кіровограда 
на 2013-2017 роки 

Управління охорони 
здоров’я 

Згідно з відповідними  
бюджетними  призначеннями 

Підтримка  працівників охорони здоров'я                       
м. Кіровограда 

20 Програма розвитку освіти м. Кіровограда на 
2016 - 2020 роки 

Управління освіти  Згідно з відповідними  
бюджетними  призначеннями 

Гармонійний розвиток дітей 

21 Програма соціального захисту та соціальної 
підтримки окремих категорій населення міста 
Кіровограда на 2016 рік 

Відділ соціальної 
підтримки населення 

Згідно з відповідними  
бюджетними  призначеннями 

Часткове вирішення проблем 
малозабезпечених верств населення міста 

22 Комплексна програма підтримки учасників 
антитерористичної операції в східних 
областях України та членів їх сімей-
мешканців м. Кіровограда на 2016 рік 

Відділ соціальної 
підтримки населення 

Згідно з відповідними  
бюджетними  призначеннями 

Підтримки учасників антитерористичної 
операції в східних областях України та 
членів їх сімей-мешканців м. Кіровограда 

23 Програма розвитку житлово-комунального 
господарства та благоустрою міста 
Кіровограда  на 2016 рік 

Головне управління 
житлово-комунального 
господарства 
 

Згідно з відповідними  
бюджетними  призначеннями 

Підвищення якості житлово-комунальних 
послуг, забезпечення сталого 
функціонування житлово-комунального 
господарства, утримання території 

 
 
 
 



  

 

 
 
4 

Продовження додатку 2 

1 2 3 4 5 

24 Програма будівництва, реконструкції, 
ремонту доріг та експлуатації дорожньої 
системи в місті Кіровограді на 2016 рік 

Головне управління 
житлово-комунального 
господарства 
 

Згідно з відповідними  
бюджетними  призначеннями 

Підвищення безпеки на дорогах міста, 
покращання стану доріг 

25 Програма управління комунальним майном 
на 2016 рік 

Управління власності та 
приватизації 
комунального майна 

Згідно з відповідними  
бюджетними  призначеннями 

Підвищення ефективності управління 
установами, організаціями та 
підприємствами комунальної власності 

26  Програма реалізації вимог Закону України 
«Про адміністративні послуги»  на                     
2016 -2018 роки 

Управління  
адміністративних послуг  

Згідно з відповідними  
бюджетними  призначеннями 

Виконання вимог Закону України 
«Про адміністративні послуги» 

27 Програма представництва Асоціації міст 
Кіровоградської області та Кіровоградського 
регіонального відділення Асоціації міст 
України на  2016 рік 

Кіровоградське  
регіональне відділення 
Асоціації міст України 

Згідно з відповідними  
бюджетними  призначеннями 

Забезпечення представництва інтересів 
територіальної громади в органах 
державної влади 

28 Програма забезпечення умов діяльності 
депутатів Кіровоградської міської ради 
сьомого скликання на 2016 рік 

Управління апарату 
Кіровоградської     
міської ради  

Згідно з відповідними  
бюджетними  призначеннями 

Забезпечення виконання правового статусу 
депутата міської ради як представника 
інтересів територіальної громади міста 

29 Комплексна програма діяльності 
Кіровоградської міської дружини на              
2016 рік 

Міська дружина Згідно з відповідними  
бюджетними  призначеннями 

Забезпечення виконання правового статусу 
депутата міської ради як представника 
інтересів територіальної громади міста 

30 Програма розвитку і управління персоналом 
в Кіровоградській міській раді на  2016 рік 

Відділ кадрової роботи Згідно з відповідними  
бюджетними  призначеннями 

Підвищення кваліфікації посадових осіб 
місцевого самоврядування та депутатів 
Кіровоградської міської ради 

31 Програма фінансового забезпечення 
нагородження відзнаками Кіровоградської 
міської ради та виконавчого комітету в           
м. Кіровограді на 2016 рік 

Відділ кадрової   роботи Згідно з відповідними  
бюджетними  призначеннями 

Фінансове забезпечення відзначення 
визначних подій 
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32 Програма інформатизації та електронного 
самоврядування “Електронне місто” на  
2016 – 2018 роки 

Сектор інформаційного 
та комп’ютерного 
забезпечення 

Згідно з відповідними  
бюджетними  призначеннями 

Забезпечення сучасною  інформаційно- 
комп’ютерною  технікою 
Застосування технології електронного 
самоврядування  

33 Програма економічної підтримки засобів 
масової інформації міста Кіровограда на 
2016 рік 

Відділ по роботі із 
засобами масової 
інформації 

Згідно з відповідними  
бюджетними  призначеннями 

Ефективне висвітлення діяльності органів 
міської влади 

34 Програма міського пасажирського 
транспорту та зв’язку м. Кіровограда на                 
2016 рік 

Управління       розвитку 
транспорту та зв’язку 

Згідно з відповідними  
бюджетними  призначеннями 

Задоволення потреб населення у 
перевезеннях міським пасажирським 
транспортом та підвищення безпеки 
дорожнього руху 

35 Програма створення та розвитку 
містобудівного  кадастру у складі управління  
містобудування та архітектури 
Кіровоградської міської ради                              
на 2014-2016 роки 

Управління  
містобудування та 
архітектури 

Згідно з відповідними  
бюджетними  призначеннями 

Створення та розвитку містобудівного  
кадастру 

36 Міська програма протидії  тероризму у                   
2016 році 

Головний спеціаліст з 
питань запобігання і 
виявлення корупції                                                                                                  
та взаємодії з 
правоохоронними та 
контролюючими  
органами 

Згідно з відповідними  
бюджетними  призначеннями 

Проведення превентивних заходів, 
спрямованих на посилення захисту життя і 
здоров’я людей, громадської безпеки, 
охорони особливо важливих об'єктів та 
недопущення проявів тероризму в місті. 

37 Програма капітального будівництва, 
реконструкції та капітального  ремонту 
об’єктів комунального господарства і 
соціально-культурного призначення                       
м. Кіровограда на 2016 -2018 роки 

Управління капітального 
будівництва 

Згідно з відповідними  
бюджетними  призначеннями 

 Введення  в дію нових та проведення 
реконструкції і капітального ремонту 
існуючих важливих об’єктів соціального 
призначення та інженерно-транспортної 
інфраструктури. 

 

Начальник управління економіки                                                                                                                                                О. Осауленко 


