УКРАЇНА

РІШ ЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
від 30 серпня 2011 року

№ 850
м. Кіровоград

Про підсумки соціального
та економічного розвитку
міста Кіровограда
за І півріччя 2011 року
Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 27 Закону України
„Про
місцеве самоврядування
в Україні", з метою виконання
протокольного доручення № 52 засідання Кабінету Міністрів України від
27 липня
2011 року, заслухавши інформацію про підсумки
соціального та економічного розвитку міста Кіровограда за І півріччя 2011
року, виконавчий комітет Кіровоградської міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Інформацію начальника управління економіки Осауленко О.О.
про підсумки соціального та економічного розвитку міста Кіровограда
за І півріччя 2011 року взяти до відома (додається).
2. Рекомендувати управлінню Пенсійного фонду України в місті
Кіровограді вжити заходів щодо скорочення заборгованості по внесках
на обов’язкове державне Пенсійне страхування.
3. Рекомендувати Кіровоградській об’єднаній державній податковій
інспекції вжити заходів щодо легалізації робочих місць,
а також
скорочення податкової заборгованості.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Василенка І.М.
Міський голова
Ковпак
241326

О.Саінсус
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Інформація про підсумки
соціального та економічного розвитку
міста Кіровограда за І півріччя 2011 року
Промисловість
За 6 місяців 2011 року у промисловому комплексі м. Кіровограда
спостерігалось збільшення обсягів виробництва на 24,0 % у порівнянні до
відповідного періоду 2010 року. Підприємствами міста виготовлено
продукції, виконано робіт та надано послуг на суму 835,0 млн. грн.
У переробній промисловості індекс промислового виробництва за
січень-травень 2011 року становив 124,6 %.
Високі темпи зростання випуску продукції спостерігались у галузі
машинобудування. Так, за січень-червень 2011 року індекс промислового
виробництва в цій галузі у порівнянні з 2010 роком становив 163,4 %.
Стабільно працювали: ПАТ «Червона зірка», ПАТ «Гідросила»,
ПрАТ «Гідросила АПМ», ЗАТ «Гідросила ЛЕДА», ПАТ НВП «Радій»,
ПАТ «Кіровоградський завод дозуючих автоматів»,
підприємство
Кіровоградська виправна колонія №6, ТОВ «Завод фірма «Ось».
Показники галузі виробництва харчових продуктів, напоїв та
тютюнових виробів у січні-червні 2011 року зросли на 14,5 % у порівнянні
з відповідним періодом 2010 року.
Стабільно працювали такі підприємства галузі, як ЗАТ «Креатив»,
ТДВ «М’ясокомбінат «Ятрань», ПГО "Асоціація підтримки вітчизняного
товаровиробника
"Фірма
Ласка",
ТОВ
"Єдина
система",
ПАТ
"Кіровоградський
хлібозавод",
ТОВ
"Прод-Інвест",
ПАТ "Кіровоградолія", ДП "Кіровоградський КХП № 2".
У виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції стабільно
працюють ВАТ «ЗБМ № 1» та ВАТ «ЗБМ № 2 «Синтез». Обсяги виробленої
продукції в цій галузі за січень-червень 2011 року зросли в 6 раз.
У легкій промисловості індекс промислового виробництва
за січень-червень 2011 року становив 104,1 % завдяки стабільній роботі
ВАТ "Зорянка". Підприємство більше 10 років співпрацює з фірмамивиробниками сучасного жіночого одягу "Betty Barkclay", "Gil Bret", "Henke",
з Німеччини, "Lener Kordier" з Франції, "Buikema fasion" з Нідерландів та
"Model service Etomilu" з Італії.
У галузі целюлозно-паперового виробництва стабільно працювали
ВАТ «Кіровоградське видавництво», ТОВ «Поліграф-Сервіс», ТОВ «Імекс
ЛТД» і темпи росту обсягів виробництва у січні-травні 2011 роки склали
108,9 %.
У хімічній промисловості спостерігалося збільшення індексу
промислового виробництва на 48,1 % за січень-червень 2011 року у
порівнянні до січня-червня 2010 року завдяки стабільній роботі
ТОВ «Прогресс-2010».
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Темпи росту у добувної промисловості за січень-червень 2011 року
становили 124,1 % завдяки стабільній роботі ДП Кіровоградський
облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги
України».
Підприємство галузі виробництва та розподілення електроенергії,
газу та води КП "Теплоенергетик" у січні-червні 2011 року виробило
електроенергії загального користування на 4 % більше ніж у січні-червні
2010 року.
За 6 місяців 2011 року промисловими підприємствами міста
Кіровограда реалізовано промислової продукції на суму 2168,9 млн. грн.,
що на 144,8 тис.грн. або на 7,2 % більше ніж у січні-червні 2010 року.
На кожного мешканця міста в середньому припало 8873,5 грн. реалізованої
продукції, що у 2,1 рази більше, ніж в середньому по області.
Питома вага реалізації промислової продукції, товарів, послуг
м. Кіровограда у загальних обсягах реалізації по Кіровоградській області
складає 50,9 %.
На переробну промисловість міста припало 94,3% реалізованої
продукції. У обсягах реалізації харчових продуктів та напоїв значну частку
займає виробництво олії та тваринних жирів (60,9 %), у машинобудуванні
значна частка реалізації продукції припадає на виробництво механічного
устаткування (49,8 %).
З метою налагодження тісної взаємодії місцевих товаровиробників з
вітчизняними та іноземними інвесторами, покращення привабливості
місцевих інвестиційних пропозицій, органи місцевого самоврядування
постійно
співпрацюють з керівниками підприємств міста в частині
формування та розміщенні інвестиційних пропозицій підприємств у
загальнонаціональній базі інвестиційних проектів.
До відома підприємств міста доводяться пропозиції інвесторів та
запрошення щодо участі у міжнародних виставках, ярмарках, форумах,
тощо.
Стан інвестиційної діяльності
За 6 місяців 2011 року замовниками усіх форм власності за рахунок усіх
джерел фінансування в економіку міста
залучено 487,9 млн. грн.
капітальних інвестицій, в тому числі інвестицій в основний капітал –
406,1 млн.грн..
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування розподілилися:
- кошти державного бюджету – 8,5 млн.грн. (1,7 %);
- кошти місцевих бюджетів – 5,7 млн.грн. (1,2 %);
- власні кошти підприємств – 427,0 млн.грн (87,5 %).
За рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету ведеться
будівництво учбового корпусу та спортзалу ЗОШ№2, зливової каналізації
по вул. Андріївській, магістрального водопроводу по вул. Лелеківській;
- здійснено капітальний ремонт покрівель житлових будинків;
- виконано ремонт приміщень НВО ЗОШ № 1- ДЮЦ „Перлинка”,
ЗОШ № 4, 6, 14, 22, 32, КЗ НВО ЗОШ № 16, 21, 24, 25, гімназії нових

4

технологій навчання вул. Бєляєва, 1, КЗ НВО СЗНЗ „Гармонія” гімназія
ім. Т.Г.Шевченка та ДНЗ № 16,37, 63, закладів культури та охорони
здоров’я, а саме, газове опалення амбулаторія с. Гірниче та приміщень ЦМЛ
(вул. Фортеця,21).
Підприємствами міста в І півріччі введено в експлуатацію:
лінії електропередач, трубопроводи для транспортування газу, цех з
виробництва пігулок вугілля активованого, цех з виробництва олії
нерафінованої, термінал для авіапасажирів, магазини, кафе, котельні та
інші об’єкти.
Крім того у І півріччі 2011 року введено в експлуатацію 90 квартир,
загальною площею 10265 кв.м.
Значна увага приділяється залученню іноземних інвестицій. Станом
на 1.07.2011 року в економіку міста залучено 33,3 млн.дол.США, що
складає 47,9 % від обласного показника.
Найбільші обсяги інвестицій внесені нерезидентами з Великобританії,
Віргінських островів, Греції, США та Швеції. Інвестиції вкладені у
підприємства, для яких основними видами економічної діяльності є торгівля,
транспорт, фінанси, харчова промисловість та послуги юридичним особам.
Слід зазначити, що важливу роль у розвитку ділових контактів
відіграють міжнародні економічні зустрічі, що проводяться у місті.
Так протягом І півріччя 2011 року проведені зустрічі міського голови з
Радником глави місії з політичних та економічних питань, керівником
відділу політики, комунікацій і проектів Посольства Великої Британії в
Україні Данканом Алланом та Надзвичайним і Повноваженим Послом
Республіки Болгарія в України Дімітаром Владіміровим. Керівництвом
міста були запропоновані інвестиційні проекти, вільні земельні ділянки для
активізації бізнесових та соціальних проектів, збільшення обсягів зовнішньої
торгівлі, зміцнення міжнародних зв’язків
За 6 місяців 2011 року обсяг експорту товарів по м. Кіровограду
очікується в сумі 164187,9 тис. дол. США, імпорту – 81514,8 тис. дол.
США. Сальдо зовнішньоекономічного обороту залишається позитивним.
Підприємництво
З метою вдосконалення системи відносин між владою та підприємцями та
для створення сприятливого середовища щодо розвитку підприємницької
діяльності рішенням виконавчого комітету Кіровоградської міської ради
продовжує діяльність міський “Діалог-центр” з консультативних, дозвільних
та узгоджувальних процедур, який діє за принципом “єдиного офісу ”.
За перше півріччя 2011 року до міського “Діалог - центру ”, який працює
2 рази на тиждень, звернулося 3017 суб’єктів господарювання. По „гарячій
лінії ” надано консультацій майже 600 суб’єктам господарювання.
Щочетверга представниками Кіровоградської об’єднаної державної
податкової інспекції, Управління
Пенсійного фонду України
у м. Кіровограді та іншими державними структурами проводяться семінари
для суб’єктів господарювання.
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З метою упорядкування адміністративних послуг розпорядження
Кіровоградського міського голови від 6 червня 2011 року № 104 „Про
затвердження складу робочої групи по створенню Центру надання
адміністративних послуг в місті Кіровограді.
Споживчий ринок
У І півріччі 2011 року в місті очікується зростання обсягу
роздрібного товарообороту у порівнянні з відповідним періодом минулого
року на 7,0 % та складатиме 1220,6 млн.грн.
За січень - червень 2011 року товарооборот торгової мережі
очікується в сумі 1182,6 млн.грн., товарооборот ресторанного господарства
- 38,03 млн.грн.
Питома вага обсягу роздрібного товарообороту підприємств
м. Кіровограді в загальному обсязі області складає 55%.
Позитивним у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг є
розвиток діючих підприємств шляхом розширення асортименту товарів,
оснащення підприємств сучасним обладнанням, приведення зовнішнього і
внутрішнього виду підприємств до сучасних вимог, запровадження нових
форм обслуговування.
Стан виплати заробітної плати
Відповідно до статистичних даних на початок поточного року
заборгованість із заробітної плати в м. Кіровограді складала 13,4 млн. грн., а
за І півріччя 2011 року знизилась на 1 млн. і досягла показника
12,3 млн. грн., що складає 20,8 % від показника заборгованості по
Кіровоградській області.
Заборгованість із зарплати в місті налічується як на економічно
активних підприємствах так і на підприємствах-банкрутах та економічно
неактивних підприємствах.
Таким чином із загальної суми боргу на 1 липня 2011 року 25,3 %
(3126,7 тис. грн.) не виплачено працівникам 9 підприємств-банкрутів,
що складає 7,1% від заборгованості банкрутів по Кіровоградській області.
Серед найбільших боржників-банкрутів слід виділити:
- ВАТ "Кіровоградський кар'єр" борг по зарплаті 1000,0 тис. грн.;
- ЗАТ "ПММ-Транссервіс" – 1118,2 тис. грн.;
- ВАТ «БМУ 5» та ПП «Автомир» - близько по 350,0 тис. грн.
З початку року серед списку підприємств-банкрутів повністю погасили
заборгованість ТОВ "Кіровоград-ВДМ" та ЗАТ «Механомонтаж 200».
Протягом І півріччя 2011 року в місті налічується 7 економічно
неактивних підприємств, які мають заборгованість із заробітної плати. Сума
боргу складає 2177,9 тис. грн., що становить 17,6 % від загального розміру
заборгованості по місту та 71,7% від заборгованості неактивних підприємств
області.
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Серед найбільших боржників:
- Кіровоградська обласна організація «Народний союз «Наша Україна»
- 932,1 тис. грн.;
- ЗАТ «Кіровоград-Лада» - 546,5 тис. грн.;
- ТОВ «Водне господарство» - 332,6 тис. грн.;
- СФГ «Світязь» - 269,3 тис. грн.
Найбільшу частку 57,1 % серед боржників із виплати зарплати в місті
займають економічно активні підприємства. Але слід зазначити про
позитивну динаміку роботи в цьому напрямку.
Так, відповідно до статистичних даних станом на початок поточного
року заборгованість із зарплати склала трохи менше10 млн. грн., а за
І півріччя 2011 року знизилась на 3 млн. і досягла показника 7,0 млн. грн. Ця
сума складає 58,5 % від обласного показника заборгованості по економічно
активних підприємствах.
Кількість цих підприємств протягом І півріччя також істотно
зменшилася з 36 суб’єктів господарювання до 19.
Серед економічно активних підприємств міста:
37% від загальної суми боргу налічують 3 державні підприємства
із сумою боргу по зарплаті 2606,9 тис. грн. тобто зросла на 457,9 тис. грн. у
порівнянні з 01.01.11.;
32,5% від загального боргу складають 13 підприємств різних
форм господарювання із сумою невиплаченої заробітної плати
2289,5 тис. грн., що менше ніж на початок року на 3,3 млн. грн.;
30,4% від загальної суми боргу - 2 комунальні підприємства
обласного підпорядкування – 2143,3 тис. грн., що у порівнянні
з 01.01.11 дали ріст на 257,3 тис. грн.
0,1% набирає 1 орган державної влади – 4,8 тис. грн., тобто на
рівні початку поточного року.
На комунальних підприємствах та бюджетних установах і організаціях
міста Кіровограда, згідно статистичних даних за І півріччя 2011 року
заборгованість із зарплати відсутня.
Дуже проблемним для міста залишається питання погашення
заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах міста, яким,
заборгувала за виконані роботи корпорація "Мегакомплекс".
Загалом їх налічується 11, а загальна сума боргу по них
на 01.07.11 складає 2099,6 тис. грн. Ця сума становить 17 % від всієї
заборгованості по Кіровограду.
Серед них:
7 в економічно активних (борг більш як 1 млн. 300 грн.);
проти 2-х порушені справи про банкрутство (заборгованість із зарплати
700,0 тис. грн.);
2 знаходяться в списку економічно неактивних із боргом 75,2 тис. грн.
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Керівники даних підприємств не йдуть на контакт, жодної інформації
не надається та повністю ігнорують запрошення на засідання міської та
обласної комісії з питань своєчасності виплати зарплати.
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 13 засідань, на яких
розглянуті 170 питань по підприємствах-боржниках. Крім того, порядок
денний засідань комісії формується з урахуванням розгляду і питань
погашення недоїмки до бюджету Пенсійного фонду України та щодо фактів
виявлення виплати заробітної плати на рівні нижчому законодавчо
встановленого (мінімального);
- по кожному підприємству-боржнику, керівники яких йдуть на діалог з
міською владою, складаються графіки погашення заборгованості із виплати
заробітної плати;
- управліннями праці та соціального захисту населення Кіровської і
Ленінської у м. Кіровограді рад проведено перевірки 121 підприємства з
питань дотримання законодавства з оплати праці, за результатами яких
направлено до правоохоронних органів 28 довідок та до Територіальної
державної інспекції праці 15 довідок;
- з початку року уже підготовлені та направлені безліч звернень та
клопотань до правоохоронних органів м. 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;
- вжито заходів щодо розміщення на бігбордах міста інформації про
злісних боржників.
Таким чином, слід зазначити, що стан погашення заборгованості із
виплати заробітної плати в місті тримається на постійному контролі
управлінням економіки міської ради та міською комісією з питань
своєчасності виплати зарплати та інших соціальних виплат.
Робота в даному напрямку продовжується.
Ринок праці
Завдяки послідовній роботі у напрямку підвищення зайнятості
населення міста Кіровограда в усіх сферах діяльності загальна пропозиція
робочої сили на зареєстрованому ринку праці на 01.07.2011 року склала
6,4 тис. осіб, що на 15,8 % більше ніж за той же період 2010 року.
Кількість безробітних станом на 1 липня 2011 року склала 2025 осіб, це
більше ніж на цю ж дату минулого року на 596 осіб, або на 41,7 %.
Рівень зареєстрованого безробіття порівняно з початком року зріс на
0,1 % і склав 1,33 %. На зареєстрованому ринку праці переважала частка
молоді до 35 років – 52 %.
З метою поліпшення ситуації на ринку праці спільно з підприємствами
міста координувалася робота щодо створення нових робочих місць. Таким
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чином, протягом І півріччя 2011 року в місті створено 2678 нові робочих
місць, що становить 75,4 % від річного завдання, затвердженого Програмою
економічного та соціального розвитку м. Кіровограда на 2011 рік.
Що стосується ліквідації робочих місць, то станом на 1 липня
2011 року кількість створених робочих місць перевищила кількість
ліквідованих робочих місць на 689 одиниць.
З початку року, завдяки тісній співпраці з роботодавцями, за сприяння
центру зайнятості, працевлаштовані на вільні та новостворені місця
2902 осіб, з них 58,6 % або 1702 осіб – молодь до 35 років.
Умовне навантаження на одне робоче місце незайнятими жителями
міста станом на 1 липня 2011 року склало 3,4 чол., це на 5,7 % 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, протягом І півріччя 2011 року чисельність безробітних, які проходили
професійне навчання, склала 860 осіб.
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. Протягом січня-червня 2011 року в них взяли участь
1239 осіб.
Інформація про стан виконання Програми зайнятості населення
м. Кіровограда на 2010-2011 роки була заслухана на засіданні шостої сесії
шостого скликання Кіровоградської міської ради від 28 квітня 2011 року.
Податкова та пенсійна політика
Станом на 01 липня 2011 року податковий борг до міського бюджету
склав 25091,0 тис.грн., що на 3610,3 тис.грн., або 16,8% більше ніж з
початком року.
Для зменшення податкової заборгованості по місту управління
економіки Кіровоградської міської ради було організовано 10 засідань
міської комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків
та ефективного використання бюджетних коштів, на яких, за пропозицією
Кіровоградської об’єднаної державної податкової інспекції, було заслухано
керівників близько 100 підприємств - боржників. За результатами розгляду
членами міської комісії надані необхідні рекомендації та прийняті
відповідні рішення щодо сприяння підприємствам у вирішенні проблемних
питань.
Так, Кіровоградською міською радою прийнято рішення від 24 лютого
2011 року № 197 «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської
ради від 27 січня 2011 року № 98», яким передбачено виділити фінансову
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допомогу з міського бюджету КП „Кіровоградське водопровідно –
каналізаційне
господарство
Кіровоградської
міської
ради”,
КП „Теплоенергетик”, Кіровоградському комунальному підприємству
електромереж зовнішнього освітлення „Міськсвітло”, КП „Трест зеленого
господарства ”, Кіровоградському комунальному підприємству по
утриманню шляхів для погашення заборгованості по податках, які
зараховуються до міського бюджету. Також 28 квітня 2011 року
Кіровоградською міською радою прийнято рішення № 470 стосовно
виділення комунальному підприємству „Кіровоградські ринки” фінансової
підтримки з міського бюджету в сумі 44595,29 грн. на погашення
податкового боргу. Рішенням Кіровоградської міської ради від 24 лютого
2011 року №196 комунальні підприємства звільнено від сплати судового
збору за подачу до судів позовних заяв та доручено керівникам
підприємств посилити роботу по стягненню дебіторської заборгованості
за надані послуги. На даний час підприємствами проводяться заходи щодо
приведення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій до економічно обґрунтованого рівня. Дані заходи
мають значно покращити фінансово - господарський стан комунальних
підприємств.
Спільними зусиллями виконавчих органів Кіровоградської міської ради
та Кіровоградської об’єднаної державної податкової інспекції на погашення
податкового боргу до місцевих бюджетів з початку року направлено
2856,5 тис.грн.
За січень – липень 2011 року загальна сума
виплат, на які
нараховуються внески на
загальнообов’язкове державне
соціальне
страхування
складала 1055,2 млн.грн. Сума
нарахованого єдиного
соціального внеску (далі ЄСВ) становила 417,0 млн.грн., за звітний період
надійшло 502,4 млн.грн.
Загальний борг по внесках
на загальнообов’язкове
державне
соціальне страхування станом на 01.08.2011 року складав 4034,6 тис.грн.
(в т.ч. недоїмка по внесках – 4017,0 тис.грн., по фінансовій санкції
– 15,5 тис.грн., по пені - 2,0 тис.грн. ).
Загальний борг по внесках
загальнообов’язкового державного
пенсійного
страхування
станом
на
01.08.2011
року
складав
20238,1 тис.грн (в т.ч. недоїмка по внесках – 16019,7 тис.грн. по фінансовій
санкції та пені – 2334,7 тис.грн., по пені 1883,7 тис.грн. ).
З метою зменшення заборгованості до ПФУ управлінням Пенсійного
фонду України в м. Кіровограді протягом січня – липня 2011 року за
несвоєчасну сплату внесків накладено 852 штрафи на суму 279,2 тис.грн.
(з них сплачено – 261 тис.грн). Подано до суду 30 адміністративних позовів
по ЄСВ на суму 1907,4 тис.грн., по внесках на пенсійне страхування - 111 на
суму
3756,3 тис.грн., задоволено 79 справ на суму 3308,2 тис.грн.
В Державній виконавчій службі на виконанні знаходиться 188 виконавчих
листів на загальну суму 14903,5 тис.грн та 126 вимог на суму 890,7 тис.грн.
Внаслідок проведених дій управлінням Пенсійного фонду України в
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м. Кіровограді до Пенсійного фонду України з початку року надійшло
2551,8 тис.грн в рахунок погашення боргу.
Виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновок, що протягом
січня – червня 2011 року у місті простежується стійка тенденція
зростання економічних показників.
Невирішеними проблемами залишається збільшення заборгованості
із заробітної плати, податкової заборгованості та заборгованості до
Пенсійного фонду України.
Тому зусилля виконавчих органів Кіровоградської міської ради
повинні бути направленні на вирішення гострих проблем та покращення
добробуту населення.
Начальник управління економіки

О.Осауленко
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