РОЗПОРЯДЖЕННЯ
КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ
від "28" травня 2021 року

№ 93

Про організацію виконання Програми
економічного і соціального розвитку
міста Кропивницького на 2021 рік та
основних напрямів розвитку
на 2022 і 2023 роки
Керуючись статтею 143 Конституції України, на підставі статей 27 та 42
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення
Кропивницької міської ради від 25 березня 2021 року № 173 "Про затвердження
Програми економічного і соціального розвитку міста Кропивницького на
2021 рік та основних напрямів розвитку на 2022 і 2023 роки" та з метою
забезпечення виконання Програми економічного і соціального розвитку міста
Кропивницького на 2021 рік та основних напрямів розвитку на 2022 і 2023 роки
(далі - Програма):
1. Затвердити перелік виконавчих органів Кропивницької міської ради відповідальних за виконання Програми, що додається.
2. Керівникам виконавчих органів Кропивницької міської ради (далі –
відповідальні виконавці) забезпечити:
1) вжиття необхідних заходів для виконання завдань, основних показників,
інвестиційних та інфраструктурних проєктів Програми у повному обсязі із
залученням для цих цілей коштів державного, обласного та міського бюджетів,
інших, не заборонених чинним законодавством джерел;
2) проведення щоквартального моніторингу стану виконання завдань,
основних показників Програми, інвестиційних та інфраструктурних проєктів.
3. Відповідальним виконавцям надавати департаменту з питань
економічного розвитку міської ради щокварталу до 15 числа другого місяця,
наступного за звітним періодом, протягом дії Програми інформації про стан:
1) виконання основних завдань Програми – за формою 1, що додається;
2) впровадження
інвестиційних
та
інфраструктурних
проєктів
м. Кропивницького, для реалізації яких залучені кошти з державного та
місцевих бюджетів, інших джерел фінансування інвестиційного спрямування, у
2021-2023 роках, визначених згідно з додатком 3 до Програми, за формою 2
(додається);

2
3) виконання галузевих (цільових) програм, які діють у 2021-2023 роках,
згідно з додатком 2 до Програми за формою 3 (додається);
4) виконання заходів щодо запобігання, зменшення та пом'якшення
негативних наслідків виконання Програми для довкілля за формою 4
(додається);
5) виконання ключових індикаторів для моніторингу наслідків виконання
Програми на довкілля за формою 5 (додається).
4. Департаменту з питань економічного розвитку міської ради забезпечити
висвітлення на офіційному сайті міської ради звіту про стан виконання
Програми щокварталу до 30 числа другого місяця кварталу, наступного за
звітним періодом, протягом дії Програми.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до
розподілу функціональних повноважень.

Міський голова

Людмила Мельник 35 61 55

Андрій РАЙКОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
"28" травня 2021 року № 93

ПЕРЕЛІК
виконавчих органів Кропивницької міської ради - відповідальних за виконання Програми
економічного і соціального розвитку міста Кропивницького
на 2021 рік та основних напрямів розвитку на 2022 і 2023 роки
№
з/п
1

Назва галузевого розділу
Програми
2

1.
2.

Промисловість
Енергозбереження та
енергоефективність

3.

Інвестиційна діяльність

4.
5.

Формування конкурентного
середовища
Підприємництво

6.

Туризм

1.

Відповідальні виконавці Програми
3
Ціль І. Конкурентоспроможна економіка
Департамент з питань економічного розвитку
Головне управління житлово-комунального господарства, управління культури і туризму,
управління охорони здоров'я, управління освіти, управління молоді та спорту, управління
капітального будівництва
Департамент з питань економічного розвитку, Головне управління житлово-комунального
господарства, управління культури і туризму, управління охорони здоров'я, управління освіти,
управління молоді та спорту, управління капітального будівництва, управління містобудування та
архітектури
Департамент з питань економічного розвитку
Департамент з питань економічного розвитку

Управління культури і туризму
Ціль 2. Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя населення
Доходи населення. Соціальний
Департамент соціальної політики, департамент з питань економічного розвитку, управління
захист населення
молоді та спорту

2
Продовження
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2
3
Охорона здоров'я та здоровий
Управління охорони здоров'я, управління молоді та спорту
спосіб життя
Якість, конкурентоспроможність і Управління освіти
доступність освіти
Підтримка дітей, сім'ї та молоді
Управління молоді та спорту, управління з питань захисту прав дітей, департамент соціальної
політики
Фізична культура і спорт
Управління молоді та спорту
Культурний простір та
збереження культурної спадщини
Комунікації з громадськістю
Посилення фінансової основи
місцевого бюджету
Використання земельних ресурсів
та удосконалення земельних
відносин
Дорожньо-транспортна
інфраструктура
Споживчий ринок та захист прав
споживачів
Будівництво
Житлово-комунальне
господарство
Управління державною і
комунальною власністю
Мобілізаційна підготовка,
цивільний захист населення
Розвиток інформатизації та
системи електронних послуг

Управління культури і туризму, управління містобудування та архітектури
Відділ по роботі із засобами масової інформації, відділ комунікацій з громадськістю, управління
апарату міської ради
Ціль 3. Сталий розвиток міста
Фінансове управління
Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища
Управління транспорту та зв'язку, Головне управління житлово-комунального господарства
Департамент з питань економічного розвитку
Управління містобудування та архітектури, управління капітального будівництва
Головне управління житлово-комунального господарства
Управління комунальної власності
Сектор мобілізаційної роботи та територіальної оборони, відділ з питань надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення
Управління інформаційних технологій, департамент надання адміністративних послуг

3
Продовження
1

2

1.

Охорона довкілля

1.

2.

3.

3
Ціль 4. Поліпшення екології
Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища

Додатки
Основні показники економічного Виконавчі органи міської ради
і соціального розвитку міста
Кропивницького на 20212023 роки
Перелік галузевих (цільових)
Виконавчі органи міської ради
програм, які будуть діяти у 20212023 роках
Орієнтовний перелік
Виконавчі органи міської ради
інвестиційних та
інфраструктурних проєктів
м. Кропивницького, для реалізації
яких є потреба у залученні коштів
з державного та обласного
бюджетів, інших джерел
фінансування у 2021-2023 роках

Директор департаменту з питань економічного розвитку

Ніна РАХУБА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
"28" травня 2021 року № 93
Форма 1

ІНФОРМАЦІЯ
про стан виконання основних завдань Програми
економічного і соціального розвитку міста Кропивницького
на 2021 рік та основних напрямів розвитку на 2022 і 2023 роки
за ________________202___ року
(звітний період)

№
з/п

Назва та зміст основних
завдань розділу Програми

Конкретні заходи, що вжиті для виконання
основних завдань розділу Програми

1

2

3

______________

Результат виконання основних завдань розділу
Програми (кількісні і якісні показники),
фактори і причини впливу на їх формування
(у разі негативних тенденцій)
4

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
"28" травня 2021 року № 93
Форма 2
ІНФОРМАЦІЯ
про стан впровадження інвестиційних та інфраструктурних проєктів м. Кропивницького,
для реалізації яких залучені кошти з державного та місцевих бюджетів, інших джерел
фінансування інвестиційного спрямування, у 2021-2023 роках
за ________________202___ року
(звітний період)

№
з/п

Назва проекту,
його місцезнаходження

Термін
реалізації
проекту

Джерела
фінансування*

1

2

3

4

Загальна
вартість,
тис.грн

Залишкова
вартість
реалізації
проекту,
на початок
2021 року,
тис.грн

ОрієнФактично
товна
профінансовано,
потреба в
тис.грн
коштах, з початку
у
тис.грн реалізації звітному
періоді

5
6
Галузь/сфера діяльності

7

8

Стан виконання**

10

*- кошти бюджету Кропивницької міської територіальної громади зазначаються у разі співфінансування проєктів;
**- зазначити усі види та обсяги робіт, які виконувалися для реалізації проєкту, введені потужності тощо. У разі невиконання - зазначити
причини.
_____________

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
"28" травня 2021 року № 93
Форма 3
ІНФОРМАЦІЯ
про стан виконання галузевих (цільових) програм, які діють у 2021-2023 роках,
за ________________20 ___ року
(звітний період)

№
з/п

Назва програми

Дата та номер
рішення
міської ради
про
затвердження
програми
(з урахуванням
змін)

Головний
розробник та
відповідальний
виконавець
Програми

Загальний обсяг
фінансування
галузевої
(цільової)
програми на
поточний рік,
тис.грн

1

2

3

4

5

________________

Фактично
профінансовано
всього,
у т.ч. за
тис.грн
звітний
період,
тис.грн

6

Результат

7

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
"28" травня 2021 року № 93
Форма 4
ІНФОРМАЦІЯ
про стан виконання заходів щодо запобігання, зменшення та пом'якшення
негативних наслідків виконання Програми для довкілля
за ________________20 ___ року
(звітний період)

№
Заходи
з/п
1
2
1.
Збереження
та
відновлення природного
стану
атмосферного
повітря

2.

Раціональне використання
водних ресурсів та
зменшення забруднення

Механізм реалізації заходів
3
забезпечення максимально
можливого перевезення
пасажирів електротранспортом;
збільшення кількості рухомого
складу електротранспорту;
заходи з озеленення території
міста

реконструкція каналізаційних
очисних споруд в місті
Кропивницькому;

Стан виконання
заходів
4

Досягнутий
результат
5

Відповідальні
виконавці
6
Управління
транспорту та
зв'язку

Управління
земельних відносин
та охорони
навколишнього
природного
середовища
Головне управління
житловокомунального

2
Продовження
1

3.

4.

2
природного середовища
скидами стічних вод

Реалізація заходів,
направлених на виконання
вимог Закону України
"Про відходи" в частині
заборони захоронення
неперероблених
побутових відходів та
необхідності
впровадження
роздільного збирання
побутових відходів,
забезпечення утилізації
відходів

Попередження
(ліквідація) забруднення
ґрунтів відходами
виробництва

3
лабораторний контроль на
забрудненість ґрунтових вод та
поверхневих водойм при
неправильному поводженні з
побутовими і промисловими
відходами;
забезпечення дотримання вимог
чинного законодавства при
реконструкції головних споруд та
мереж комунальних систем
впровадження технології
роздільного збирання
твердих побутових відходів;
розв’язання проблеми
знешкодження, утилізації
промислових відходів;
ліквідація стихійних
сміттєзвалищ

заборона зливу відпрацьованих
масел і пального на землю при
експлуатації будівельних машин і
механізмів;

4

5

6
господарства,
управління
земельних відносин
та охорони
навколишнього
природного
середовища,
управління
містобудування та
архітектури
Головне управління
житловокомунального
господарства

Головне управління
житловокомунального
господарства,
управління
земельних відносин
та охорони
навколишнього
природного
середовища
Управління
земельних відносин
та охорони
навколишнього

3
Продовження
1

2

3
збір відпрацьованого масла у
спеціальний посуд і відправка
його на утилізацію

__________________

4

5

6
природного
середовища,
Головне управління
житловокомунального
господарства

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
"28" травня 2021 року № 93
Форма 5
ІНФОРМАЦІЯ
про стан виконання ключових індикаторів для моніторингу наслідків виконання Програми для довкілля
за ________________20 ___ року
(звітний період)

Значення індикаторів:
№
з/п
1
1

Найменування індикатора

2
Економія енергоресурсів шляхом
впроваджених енергоефективних і
ресурсозберігаючих технологій,
маловідходних, безвідходних та
екологічно безпечних технологічних
процесі, які матимуть позитивний
вплив на атмосферне повітря;
зменшення обсягів споживання
паливно-енергетичних ресурсів

Одиниця
виміру
3
%

прогноз на
2021 рік на 2022
і 2023 роки
4

за відповідний
період ___ року
5

Відповідальні за надання
інформації

6
Головне управління житловокомунального господарства та
виконавчі органи міської ради

2
Продовження
1
2

3
4

5

6

7

8

2
Скорочення викидів СО2, у т. ч. за
рахунок проведення реконструкцій та
модернізацій, систем пило-,
газоочисних установок підприємств,
установ,організацій міста
Забезпеченість населення лікарями у
розрахунку на 10 тис. населення
Зменшення кількості хворих з уперше в
житті встановленим діагнозом на:
хвороби системи кровообігу;
хвороби ендокринної системи;
онкозахворювання;
активний СНІД;
активний туберкульоз
Охоплення оздоровленням та
відпочинком дітей, у т. ч. у пришкільних
таборах
Охоплення населення всіма видами
фізкультурно-оздоровчої діяльності від
загальної кількості населення міста
Забезпеченість мешканців міста
доступними для користування
сучасними спортивними майданчиками і
спортивними спорудами
Створення нових зелених насаджень для
підтримки екологічного балансу

3
%

осіб

4

5

6

Управління охорони здоров'я

%

%

%

Департамент соціальної політики,
управління освіти, управління молоді
та спорту, управління з питань
захисту прав дітей, Кропивницький
міський центр соціальних служб
Управління молоді та спорту

од.

од.

Управління земельних відносин та
охорони навколишнього природного
середовища, Головне управління
житлово-комунального господарства

3
Продовження
1
9

2
Питома вага площі природнозаповідного фонду

3
%
до площі
адміністративнотериторіальної
одиниці
% від
загальної
кількості
утворених
відходів
% до
загальної
кількості
таких
пунктів
шт.

10

Питома вага утилізованих відходів

11

Створення пунктів по збиранню
безпечних відходів, де запроваджено
роздільне збирання ТПВ

12

Ліквідація локацій сміттєзвалищ

13

Захист від підтоплення садиб

од.

14

Розчищення русел річок і водойм та
утримання їх санітарного стану

км

15

Реконструкція та будівництво мереж
водопостачання, водовідведення та
очисних споруд

км

4

5

6
Управління земельних відносин та
охорони навколишнього природного
середовища

Управління земельних відносин та
охорони навколишнього природного
середовища, Головне управління
житлово-комунального господарства
Управління земельних відносин та
охорони навколишнього природного
середовища, Головне управління
житлово-комунального господарства
Головне управління житловокомунального господарства
Управління земельних відносин та
охорони навколишнього природного
середовища, відділ з питань
надзвичайних ситуацій та цивільного
захисту населення
Управління земельних відносин та
охорони навколишнього природного
середовища
Головне управління житловокомунального господарства,
управління капітального будівництва

4
Продовження
1
16

17
18

19
20

21

2
Відшкодування компенсаційних виплат
за пільгове перевезення
електротранспортом з бюджету міста
Кропивницького
Забезпечення перевезень пасажирів
електротранспортом
Придбання підстанцій для підзарядки
тролейбусів з автономним ходом та
приєднання її до електромереж
ПАТ "Кіровоградобленерго"
Придбання тролейбусів з автономним
ходом
Проведення робіт з ремонту та
будівництва автомобільних доріг з
твердим покриттям
Створення велодоріжок

3
тис.
пасажирів/
тис.грн

4

5

6
Управління транспорту
та зв'язку

млн.
пасажирів
од.

од.
м2

Головне управління житловокомунального господарства,
управління капітального будівництва

км
________________________

