
У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  РАДА

 ТРЕТЯ СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  27 січня  2011 року                                                                           № 115

Про затвердження    заходів   щодо  
реалізації   розділу  Х   „Пріоритетні 
напрями розвитку міста Кіровограда
на  період  до  2015  року” обласної 
програми "Центральний регіон -2015" 

Керуючись ст.140, 143, 144, 146 Конституції України, ст.26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Кіровоградська міська 
рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити  заходи щодо реалізації розділу Х „Пріоритетні напрями 
розвитку міста Кіровограда на період до 2015 року” обласної програми   
"Центральний регіон - 2015"  (додаються).  

2. Затвердити перелік інвестиційних проектів, реалізація яких 
передбачається у 2011-2015 роках в рамках обласної програми „Центральний 
регіон – 2015”  (додається).

3. Керівникам виконавчих органів  Кіровоградської міської ради  
щороку під час розробки галузевих програм на  відповідний період  
передбачати  конкретні заходи по забезпеченню реалізації пріоритетних 
напрямків.

4. Керівникам виконавчих органів Кіровоградської міської ради      
щопівріччя  звітувати  перед управлінням  економіки та фінансів про стан 
виконання заходів для подальшого інформування  міської ради.

5. Контроль за  виконанням  даного рішення   покласти   на постійні  
комісії Кіровоградської  міської ради  та першого заступника міського голови  
Дзядуха В.О.

Міський голова                                                                                        О.Саінсус 

Ковпак
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ЗАТВЕРДЖЕНО

 рішенням Кіровоградської
міської ради

                            від 27 січня  2011 року
№ 115

Заходи 
щодо реалізації розділу Х „Пріоритетні напрями розвитку міста Кіровограда 

на період до 2015 року”  обласної програми 
  „Центральний регіон - 2015”  

 Заходи    Термін 
виконання

Відповідальні виконавці

1 2 3
Зміцнення промислового потенціалу та збільшення виробництва 
конкурентоспроможної продукції на основні  впровадження новітніх  
технологій  та модернізації виробництва

впровадження виробництва 
програмно - технічних 
комплексів для АЕС, 
які відповідають світовому рівню 
безпеки 

 2011-2015 департамент економіки та  
фінансів, ЗАТ „НВП  „Радій”

освоєння виробництва посівних 
комплексів (сівалка й 
культиватор) „Альков 5”  та 
„Альков 7”, дискової борони 
«Antares» 4000, сівалок для 
пропасних культур „Вега 12”  

 2011-2015 департамент економіки та  
фінансів,  ВАТ по виробництву 
сільськогосподарської техніки 
«Червона зірка»

освоєння виробництва нових 
моделей  шестеренних насосів 
п'ятого покоління та насосів 
малометалоємкої конструкції   

2011-2015 департамент економіки та  
фінансів, ВАТ «Гідросила»

   оновлення основних фондів та 
запровадження нових технологій  
з поліпшеними техніко -
економічними показниками                    

2011-2015 департамент економіки та  
фінансів, ВАТ  по виробництву 
сільськогосподарської техніки
«Червона зірка»,                  
ТОВ«Прод-Інвест», 
ВАТ«Гідросила»,
ВАТ«Кіровоградський 
інструментальний завод «Лезо»

Освоєння нових видів продукції
У харчовій промисловості:

ковбасних виробів та 
напівфабрикатів  

2011-2015 департамент економіки та  
фінансів, ВАТ „М’ясокомбінат   
„Ятрань”



хлібобулочних виробів та 
кондитерської продукції 

2011-2015 департамент економіки та  
фінансів, ВАТ „Паляниця”
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кондитерських виробів 2011-2015 департамент економіки та  
фінансів, ТОВ «Прод-Інвест»

У  легкій промисловості:
верхнього жіночого одягу 2011-2015 департамент економіки та  

фінансів, ВАТ «Зорянка»
трикотажної білизни (футболки, 

майки, нічні сорочки, плаття 
тощо)                    

2011-2015 департамент економіки та 
фінансів, ТОВ фірма 
"Елістекс"

У  галузях з виробництва сувенірної продукції та  товарів  народного 
споживання:

сувенірної продукції та 
товарів народного споживання з 
деревини

2011-2015 департамент економіки та 
фінансів, мале підприємство 
"Кедр" у формі ТОВ 

зростання виробництва нових 
товарів для бджільництва 

2011-2015 департамент економіки та  
фінансів, ТОВ завод-фірма 
„Ось”

Впровадження  ресурсо-  та  енергозберігаючих технологій, а саме :
 автоматизованої системи 

управління на головній  
каналізаційній  насосній станції та 
на каналізаційних  насосних
станціях  № 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 18 

 2012-2014  департамент житлово -
комунального господарства,
КП „Кіровоградське 
водопровідно - каналізаційне  
господарство Кіровоградської 
міської ради”

реконструкція системи 
теплопостачання сел. Нового   

2011-2012 департамент містобудування 
та капітального будівництва

реконструкція  котла 
ТП 35/50 станції № 7 

 2011-2015  департамент житлово -
комунального господарства, 

 СП „Теплоенергоцентраль”                                           
КП „Теплоенергетик”

Розбудова та модернізація інфраструктури, що сприятиме підвищенню 
інвестиційної привабливості, а саме:
 надання фінансової допомоги 
суб’єктам підприємницької 
діяльності для впровадження 
інвестиційних бізнес-проектів на 
умовах співфінансування з 
Регіональним фондом підтримки 
підприємництва у Кіровоградській 
області за пріоритетними 
напрямками

 2011-2015 департамент економіки та 
фінансів 

удосконалення системи 
видачі документів дозвільно-
погоджувального характеру за 
принципом організаційної єдності

 2011-2015 адміністратори Кіровоградської 
міської ради 



видачі документів дозвільно-
погоджувального характеру за 
принципом організаційної єдності

міської ради 
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забезпечення поліпшення 
технічного стану  автомобільних 
доріг  шляхом  їх будівництва, 
реконструкції та ремонту               
(405 тис.кв.м.)

 2011-2015  департамент  житлово -
комунального господарства 

сприяння у відновленні
діяльності КП „Аеропорт
Кіровоград"

 2011-2015  департамент розвитку торгівлі, 
побутового обслуговування 
транспорту та зв’язку,                     
КП „Аеропорт Кіровоград”

Поліпшення  стану житлового будівництва шляхом добудови об’єктів з 
високим ступенем будівельної готовності, а саме:

двох житлових будинків по 
вул. Маршала Конєва на                   
140 квартир (8686 кв.м) та  на
120 квартир   (7122 кв.м)

1993-2015 департамент містобудування та 
капітального будівництва,
Південне управління 
капітального будівництва 
Міністерства оборони України, 
м. Одеса

16 - поверхового житлового 
будинку по вул. Фрунзе                       
(19682 кв.м)

 2007-2015  департамент містобудування               
та капітального будівництва,
ПП „Созидатель 1”

9-поверхового житлового 
будинку по вул.  Волкова, 16-а               
(3418 кв.м)

 2007-2015  департамент містобудування         
та капітального будівництва,
ПП „Созидатель 1”

 житлового будинку по 
вул. Жовтневої революції            
(3345 кв.м)

 2005-2015 департамент містобудування 
та капітального будівництва,                 
ДП «Управління капітального 
будівництва» Міністерства 
надзвичайних ситуацій України, 
м. Київ 

16- поверхового житлового 
будинку по вул. Можайського, 1             
(11501 кв.м)

 2007-2015  департамент містобудування та 
капітального будівництва,
ПП „СТ - сервіс”

житлового будинку  по 
вул. Генерала Жадова, 8 
(3460 кв.м)

 1993-2015  департамент містобудування 
та капітального будівництва,
ЖБК "Політ"

житлового будинку по 
вул. Генерала  Жадова, 13           
(1356 кв.м)

 2011-2015 департамент містобудування 
та капітального будівництва,
ЖБК "Надія ”  
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будівництво житлового  
будинку  по вул. Генерала 
Жадова, 35 (6520 кв.м) в рамках 
державної цільової соціально -
економічної програми 
будівництва (придбання) 
доступного житла на                      
2010-2017 роки

 2011-2015 департамент містобудування 
та капітального будівництва

добудова житлового 
будинку по вул. Васнецова, 8 
(2276 кв.м) в рамках  державної 
програми забезпечення молоді 
житлом на 2002-2012 роки

1985-2015 департамент містобудування 
та капітального будівництва,
ДП „Молодіжний центр”
ТОВ „Регун”

Забезпечення стабільного функціонування житлово-комунальних систем  
та поліпшення якості житлово - комунальних послуг шляхом:

запровадження інституту 
управителів будинків

 2011-2015 департамент житлово -
комунального господарства 

збільшення кількості 
об’єднань співвласників 
багатоквартирних  будинків

 2011-2015 департамент житлово -
комунального господарства

заміни мереж тепло-, 
водопостачання (7,3 км)

 2011-2015 департамент житлово -
комунального господарства

реалізації заходів обласної  
Програми „Питна вода 
Кіровоградської області”    

 2011-2015 департамент житлово -
комунального господарства,
КП „Кіровоградське 
водопровідно - каналізаційне  
господарство Кіровоградської 
міської ради”

капітального ремонту у
житлових будинків перших 
масових серій  (21 будинок)

 2011-2015 департамент житлово -
комунального господарства,
департамент містобудування 
та капітального будівництва

здійснення ремонту та 
заміни ліфтів

 2011-2015 департамент житлово -
комунального господарства

Виконання робіт щодо поновлення та утримання елементів благоустрою,  
санітарної очистки міста

переоснащення та 
відновлення мереж зовнішнього 
освітлення вулиць міста (209 км)

 2011-2015 департамент житлово -
комунального господарства,                        
Кіровоградське комунальне 
підприємство  електромереж 
зовнішнього освітлення 
„Міськсвітло”



освітлення вулиць міста (209 км) Кіровоградське комунальне 
підприємство  електромереж 
зовнішнього освітлення 
„Міськсвітло”
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рекультивація сміттєзвалищ  2011-2015 департамент житлово -
комунального господарства

будівництво  притулку  для 
бездомних тварин

 2011-2015 департамент житлово -
комунального господарства,                         
КП „Кіровоград - Універсал 
2005”

        створення   зелених  зон для  
відпочинку 

 2011-2015 департамент житлово -
комунального господарства,                    
КП „Трест зеленого 
господарства”

розчищення  русла р. Інгулу  2011-2015  управління з  питань 
надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення

капітальний ремонт мосту 
через р. Інгул 
(вул. Кропивницького)

 2011-2015 департамент житлово -
комунального господарства,   
департамент містобудування 
та капітального будівництва,   

упорядкування  дорожніх 
знаків  та  пішохідних переходів

 2011-2015 департамент житлово -
комунального господарства, 
Кіровоградське комунальне 
підприємство по утриманню 
шляхів 

щорічне  взяття  участі у 
всеукраїнських конкурсах з
благоустрою міст України 

 2011-2015 департамент житлово -
комунального господарства

Створення умов для насичення торговельної мережі  високоякісною 
продукцією  місцевого виробництва шляхом:

сприяння розвитку фірмової 
торговельної мережі  
підприємств – товаровиробників 
кіровоградщини

 2011-2015 департамент розвитку  торгівлі, 
побутового  обслуговування, 
транспорту та зв’язку

забезпечення реалізації 
проекту  „Купуй своє, купуй  
кіровоградське”

 2011-2015 департамент розвитку  торгівлі, 
побутового  обслуговування, 
транспорту та зв’язку

розширення мережі 
соціальних магазинів (відділів), 
столів замовлень

2011-2015 департамент розвитку  торгівлі, 
побутового  обслуговування, 
транспорту та зв’язку



столів замовлень транспорту та зв’язку
створення та облаштування 

оптових ринків з продажу  овочів 
та фруктів

2011-2015 департамент розвитку  торгівлі, 
побутового  обслуговування, 
транспорту та зв’язку

захисту прав споживачів 
щодо безпеки та якості товарів 
(робіт і послуг)

2011-2015 департамент розвитку  торгівлі, 
побутового  обслуговування,
транспорту та зв’язку
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Реформування медичної галузі :
придбання реанімобіля та 

оновлення спеціалізованого 
автотранспорту  для станції 
швидкої  медичної  допомоги

2011-2015 гуманітарний департамент, 
управління охорони здоров’я 

створення діагностичних 
центрів   при комунальних 
закладах „Кіровоградська міська 
лікарня швидкої медичної 
допомоги” та «Центральна 
міська лікарня» та забезпечення 
їх сучасним медичним 
обладнанням

2011-2015 гуманітарний департамент, 
управління охорони здоров’я 

покращення побутових умов 
палат для стаціонарного 
лікування ветеранів  війни в  
лікувально - профілактичних 
закладах комунальної власності 
міста

2011-2015 гуманітарний департамент, 
управління охорони здоров’я 

відкриття хоспісу на 30 ліжок
та хоспісних відділень  у
лікувально-профілактичних 
закладах комунальної власності 
міста

2011-2015 гуманітарний департамент, 
управління охорони здоров’я

створення перинатального
центру

2011-2015 гуманітарний департамент, 
управління охорони здоров’я 

забезпечення належного 
функціонування закладів 
охорони здоров’я міста шляхом 
добудови  хірургічного корпусу 
КЗ «Кіровоградська міська 
лікарня швидкої медичної 
допомоги»  ( вул. Короленка, 56)

2011-2015 гуманітарний департамент, 
управління охорони здоров’я,  
департамент містобудування 
та капітального будівництва



створення  мережі 
амбулаторій  загальної  практики 
- сімейної  медицини

2011-2015 гуманітарний департамент, 
управління охорони здоров’я 

Забезпечення високих стандартів навчання, створення сприятливих 
умов для реалізації заходів щодо поліпшення якості  освітніх послуг  та 
зміцнення матеріально -  технічної бази шляхом: 

забезпечення навчальних 
закладів сучасними засобами 
навчання,     комп’ютерною 
технікою нового покоління

2011-2015 гуманітарний департамент
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проведення капітального  

ремонту будівель закладів освіти
2011-2015 гуманітарний департамент, 

департамент містобудування 
та капітального будівництва

модернізації  систем 
опалення дитячих дошкільних 
навчальних закладів № 72, 65,
73, 31 та ЗОШ № 17

2011-2013 департамент містобудування 
та капітального будівництва

сприяння  у завершенні 
будівництва  навчального 
корпусу  загальноосвітньої 
школи № 15  (вул. Казанська,13 )

2011-2015 департамент містобудування 
та капітального будівництва, 
гуманітарний департамент

підключення   гімназії № 9, 
ЗОШ І ст. «Мрія», ДНЗ № 47 до 
новозбудованої котельні
(в рамках програми «Школа 
майбутнього»), яка знаходиться  
на території  ЗОШ № 13

2011-2015 департамент містобудування 
та капітального будівництва,
гуманітарний департамент

будівництва навчально-
лабораторного корпусу та 
вегетаційного комплексу на базі 
Національного технічного  
університету                                  
(просп. Університетський, 8)

2001-2013 департамент містобудування 
та капітального будівництва,
Кіровоградський національний  
технічний  університет

добудови до діючого 
корпусу Кіровоградського 
юридичного інституту 
Харківського  національного 
університету  внутрішніх  справ  
(вул. Карла Маркса, 1)

2011-2015  департамент містобудування 
та капітального будівництва, 
Кіровоградський юридичний 
інститут Харківського  
національного університету  
внутрішніх  справ  

розширення бази навчання 
за рахунок відкриття нових груп  
у ДНЗ № 54, 63, 69, 4, 17, 
відновлення роботи  груп  у
ДНЗ № 3, 44  48, 23

2011-2015 гуманітарний департамент  



за рахунок відкриття нових груп  
у ДНЗ № 54, 63, 69, 4, 17, 
відновлення роботи  груп  у
ДНЗ № 3, 44  48, 23
реконструкції приміщень у           
ДНЗ №17, 43 

2011-2015 департамент містобудування 
та капітального будівництва, 
гуманітарний департамент  

8
1 2 3

Заходи  в галузі  культури і туризму
здійснення реконструкції 

академічного обласного 
українського музично-
драматичного театру
ім. М. Л. Кропивницького за 
рахунок коштів державного та 
обласного бюджетів

2011-2015  гуманітарний департамент  

реконструкція парку  
„Ковалівський” 

2011-2015  гуманітарний департамент, 
департамент містобудування та 
капітального будівництва

ремонт бібліотеки 
ім. М.О. Островського

2011-2015  гуманітарний департамент  

проведення капітального 
ремонту дитячої школи мистецтв
(сел. Нове ), дитячої художньої 
школи ім. О.О. Осмьоркіна, 
дитячої музичної школи №1             
ім. Г.Г. Нейгауза, художньо-
меморіального музею                       
О.О. Осмьоркіна

2011-2015  департамент містобудування та 
капітального будівництва, 
гуманітарний департамент  

Реалізація заходів Державної 
програми забезпечення сталого 
розвитку регіону видобування та 
первинної переробки уранової 
сировини на  2006-2030 роки за 
рахунок коштів державного  та 
міського бюджетів

2011-2015  департамент містобудування 
та капітального будівництва, 
департамент житлово -
комунального господарства 




