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Звіт про роботу заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Васильченка С.С. та підпорядкованих 

виконавчих органів ради за період з червня 2014 року по січень 2015 року 
 
 Відповідно до Конституції України, Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні” моя робота та робота підпорядкованих мені 
виконавчих органів Кіровоградської міської ради спрямована на виконання 
програм соціально-економічного розвитку м. Кіровограда відповідно до 
стратегічних завдань регіонального розвитку.  
 
 I.  Забезпечення реалізації соціально-економічного розвитку міста   
Промисловість. 
 За попередніми даними, у 2014 році промисловими підприємствами міста 
обсяг виготовленої продукції, виконаних робіт та наданих послуг склав  
7320,0 млн  грн, або на 8,7 % більше ніж у 2013 році; реалізовано промислової 
продукції на суму 11350,0 млн грн, що на 2020,7 млн  грн, або на 21,7 % більше  
ніж у 2013 році. 

Обсяги реалізованої промислової продукції збільшуються в основному 
завдяки збільшенню цін на продукцію. 
 Управлінням економіки Кіровоградської міської ради було розроблено та 
затверджено план заходів щодо підготовки та проведення у місті Кіровограді     
з 02 по 04 жовтня 2014 року першої щорічної всеукраїнської агропромислової 
виставки “АгроЕкспо-2014” (вул. Мурманська, 8). 
 Розпорядженням Кіровоградського міського голови                                   
від 27 червня 2014 року № 59 створено робочу групу з питань підготовки та 
проведення в місті Кіровограді щорічної всеукраїнської агропромислової 
виставки “АгроЕкспо”. Під моїм головуванням було проведено 5 засідань 
робочої групи, де обговорювались організаційні питання з підготовки 
проведення виставки. 
 Протягом червня-вересня 2014 року проводилась робота по залученню 
суб’єктів господарювання міста до їх можливої участі у вищезазначеній 
виставці та у Покровському ярмарку на її території. 

 Управлінням економіки Кіровоградської міської ради визначено 
37 суб’єктів господарської діяльності - учасників виставки промислової групи. 
Інвестиційна діяльність  
 Замовниками усіх форм власності за рахунок усіх джерел фінансування за 
9 місяців 2014 року в економіку міста залучено 743,0 млн грн капітальних 
інвестицій, що становило 38,5 % від обласного показника. На кожного 
мешканця припадало 3111,2 грн  капітальних інвестицій.  
 Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій були власні 
кошти підприємств та організацій, за рахунок яких збудовано елеватор для 
зберігання оліє-насіння (ПрАТ «Креатив»), басейн площею 72 кв. м  
(ТОВ «Друкмаш-Центр»), кафе на 32 посадочні місця, магазини торговельною 
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площею 4,1 тис. кв. м, 0,6 км ліній електропередач, потужності з виробництва 
будівельних металоконструкцій, технічні центри та станції технічного 
обслуговування автомобілів, ремонтні майстерні, церква,  2 міні-котельні. 
 У м. Кіровограді прийнято в експлуатацію 102 квартири загальною 
площею 15,4 тис. кв. м Індивідуальними забудовниками прийнято                
98,8 % загального обсягу житла. 
 Станом на 01.10.2014  в економіку міста залучено 
31,3 млн дол. США іноземних інвестицій. Свій капітал вклали інвестори 
21 країни світу, серед яких провідні партнери: Нідерланди, Велика Британія та 
Кіпр. З початку інвестування прямі іноземні інвестиції отримали 
56 підприємств міста. Найбільші обсяги інвестицій вкладені в підприємства 
промисловості, організації, що здійснюють операції з нерухомим майном, 
підприємства торгівлі, ремонту автотранспортних засобів 
 З метою залучення додаткових інвестицій у розвиток м. Кіровограда 
підготовлені матеріали на: 
 Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень для участі у 
проекті «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження» 
(компонент з енергоефективності); 
 департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної 
адміністрації для залучення технічної допомоги на заходи з енергозбереження 
за рахунок міжнародних фінансових організацій; 
 Державну бюджетну установу «Кіровоградський регіональний центр з 
інвестицій та розвитку» Державного агентства з інвестицій та управління 
проектами для розміщення інформації про вільні земельні ділянки та вільні 
промислові площі на інтерактивній інвестиційній карті України. 
 Прийнято рішення Кіровоградської міської ради від 16 грудня 2014 року 
№ 3752 «Про затвердження Концепції запровадження системи енергетичного 
менеджменту у м. Кіровограді» та готується План дій зі сталого енергетичного 
розвитку міста Кіровограда до 2020 року в рамках Угоди Мерів, до якої 
м. Кіровоград приєдналось 18 грудня 2013 року. 
 Після представлення Плану дій для м. Кіровограда відкривається 
можливість отримання інвестицій за рахунок коштів міжнародної технічної 
допомоги. 
Зовнішньоекономічна діяльність 
 У 2014 році зовнішньоторговельні операції здійснювались з 91 країною 
світу, на експорт свою продукцію поставляли близько 60 підприємств міста 
Кіровограда, серед яких найпотужнішими експортерами є ПАТ «Креатив», 
ПАТ «Науково-виробниче підприємство «Радій», ПАТ «Гідросила», 
ПАТ «Торговий дім «Гідросила», ПАТ «Торговий дім «Червона зірка» тощо. У 
товарній структурі експорту переважають олії тваринного або рослинного 
походження, продукти рослинного походження, готові харчові продукти та 
машини, обладнання, механізми. За 10 місяців 2014 року експорт продукції 
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склав 597,2 млн дол. США, що на 2,7 % менше ніж за відповідний період 
минулого року, імпорт – 109,1 млн дол. США (на 26,7 % менше).  
 
Зменшення податкового боргу по місту Кіровограду 
 З метою зменшення податкового боргу по місту Кіровограду 
запроваджена робота міської комісії з питань забезпечення своєчасності і 
повноти сплати податків та ефективного використання бюджетних коштів. 

За 2014 рік організовано та проведено 9 засідань комісії, на яких 
розглянуто стан погашення податкової заборгованості по 150 підприємствах-
боржниках. 
 Від реалізації спільних заходів міської комісії із Кіровоградською 
об'єднаною державною податковою інспекцією Головного управління 
Міндоходів у Кіровоградській області до місцевого бюджету для погашення 
податкового боргу направлено коштів у сумі 10864 тис. грн. 
 Для недопущення зростання податкової заборгованості по місту 
Кіровограду міська комісія ініціювала внесення на розгляд Кіровоградської 
міської ради питання звільнення від сплати земельного податку 
неплатоспроможних підприємств. Так, Кіровоградською міською радою 
прийнято 4 таких рішення. У результаті надання пільг підприємства отримали 
змогу частково погасити заборгованість по платі за землю та в подальшому її не 
нарощувати. 
 З метою підвищення ефективності роботи з відновлення 
платоспроможності підприємств міста здійснювала свою роботу міська комісія 
з питань санації, реструктуризації та банкрутства підприємств. 
 Так, протягом 2014 року проведено 3 засідання даної комісії, на яких 
розглянуто стан погашення кредиторської заборгованості по 13 підприємствах 
– банкрутах. За результатами роботи даної комісії підприємствами - 
банкрутами погашено заборгованість із виплати заробітної плати близько 
900 тис. грн, Пенсійного фонду України - 20,0 тис. грн, по податках - 
22,7 тис. грн. 
Легалізації виплати зарплати 

 Протягом 2014 року було проведено 7 засідань міської робочої групи з 
питань легалізації виплати зарплати і зайнятості населення, на які 
запрошувалися 313 керівників підприємств – порушників трудового 
законодавства.  

 Районними у місті робочими групами організовані 24 засідання, 
розглянуто 358 питань та спільно з представниками контролюючих органів 
виконавчої влади проведені обстеження 710 суб’єктів господарювання. 
 За результатами спільних дій у 2014 році легалізовані 152 робочі місця. 
Відповідно кіровоградцям було донараховано фонд оплати праці. А додаткові 
надходження до міського бюджету склали 40,0 млн. грн. 
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 Щодо розміру середньомісячної зарплати штатних працівників по місту 
Кіровограду, то слід зауважити, що за результатами 9 місяців 2014 року вона 
склала 2810 грн, тобто зросла з початку року на 4,9 % (131 грн) по відношенню 
до 2013 року, або на 6,6 % до відповідного періоду попереднього року. 
 Слід зауважити, що показник середньомісячної зарплати прямо 
пропорційно залежить від рівня мінімальної заробітної плати та соціальної 
відповідальності роботодавців. Таким чином, враховуючи, що протягом 
2014 року ЗУ «Про Держбюджет на 2014 рік» ріст мінімальної заробітної плати 
передбачений не був, темпи зростання середньої зарплати забезпечено завдяки 
проведенню роз’яснювальної роботи з роботодавцями та підвищенню рівня їх 
соціальної відповідальності.  
 Протягом 2014 року було організовано 35 співбесід з керівниками 
підприємств, установ та організацій, що виплачували зарплату працівникам на 
рівні нижчому за законодавчо встановлений, мінімальний. 
Ліквідація заборгованості із заробітної плати 
 Протягом звітного періоду забезпечувалась робота по організації 
8 засідань міської комісії з питань погашення заборгованості із виплати 
зарплати та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування, на яких розглянуто 104 питання.  
 За результатами проведеної роботи, відповідно до оперативних даних на 
01.01.2015, заборгованість із заробітної плати по підприємствах міста 
Кіровограда знизилась у порівнянні з початком 2014 року на 32 %, або майже 
на 2,0 млн. грн, і склала 4,0 тис. грн.  
 У списку підприємств-боржників із виплати заробітної плати на 
01.01.2015 відсутні установи та організації бюджетної сфери та підприємства 
комунальної власності міста. 
 Із загальної суми боргу по місту 2,8 млн. грн, або 70 %, заборгували своїм 
працівникам 12 економічно активних підприємств, а це на 141,5 тис. грн менше 
ніж на 01.01.14. 
 30 % (1,2 млн. грн) від суми заборгованості із виплати зарплати в місті 
складають 4 підприємства, щодо яких провадиться справа про банкрутство, 
тобто менше у порівнянні з показником на 01.01.14 на 871,0 тис. грн. 
 Крім того, відсутня заборгованість працівникам економічно неактивних 
підприємств, яка на 01.01.2014 рахувалася у сумі 953,1 тис. грн. 
Громадські роботи 
 Протягом року проводилась робота і по залученню безробітних до участі 
у громадських роботах. Програмою зайнятості населення м. Кіровограда було 
передбачено фінансування громадських робіт на 2014 рік у сумі 100,0 тис. грн. 
Тож, завдяки спільним скоординованим з Кіровоградським міськрайонним 
центром зайнятості та комунальними підприємствами міста діям, у громадських 
роботах за рахунок міського бюджету були зайняті 258 безробітних 
кіровоградців. 
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II. Розвиток споживчого ринку міста та захист прав споживачів 
У 2014 році продовжувалася робота з виконання Програми розвитку 

м. Кіровограда до 2015 року, Програми економічного і соціального розвитку 
міста Кіровограда на 2014 рік стосовно розвитку усіх форм торгівлі, підтримки 
місцевого товаровиробника, упорядкування позамагазинної та сезонної 
торгівлі, організації та проведення ярмаркових заходів, захисту прав 
споживачів. 
 За результатами обліку об’єктів, мережа стаціонарних підприємств 
торгівлі м. Кіровограда на 31.12.2014 налічувала 3373 од., з яких, зокрема, 2 
гіпермаркети, 24 супермаркети, 18 торгових центрів, 17 автосалонів, 83 фірмові 
магазини та кіоски, 207 аптек, 55 АЗС/ГЗС та 229 об’єктів з оптового продажу 
товарів. Зменшення мережі на 133 од. відбулося за рахунок закриття відділів в 
супермаркетах та торгових центрах. 

На території міста продовжували діяти: 
66 об’єктів позамагазинної торгівлі (пересувні вагони, палатки, лотки); 
78 кіосків та павільйонів.  

 Крім того, працюють 83 об’єкти фірмової торгівлі з продажу товарів 
виробників міста торгових марок «Ятрань» та «Формула смаку». Також 
працюють 49 об’єктів з продажу товарів виробників області торгових марок 
«Соколівські ковбаси», «Черняхівські ковбаси» та «Новоукраїнський хліб». 

На літній період було розгорнуто мережу сезонних об’єктів торгівлі з 
продажу морозива (15), квасу (178), овочів (25) та літніх майданчиків, 
стаціонарних літніх кафе, фуд-кортів, тощо (127). 

Загальнодоступна мережа закладів ресторанного господарства 
міста Кіровограда представлена майже 500 од. на 20,8 тис. посадочних місць. 

Мережа зросла на 33 од., в основному за рахунок відкриття кафе, 
кафетерійних відділів та майданчиків швидкого харчування.  

Мережа підприємств побутового обслуговування населення на кінець 
року зменшилась на 21 од. і налічує біля 700 од. Зменшення мережі відбулося  
за рахунок закриття  об'єктів по наданню послуг з виготовлення та ремонту 
меблів, по будівництву і ремонту житла, з ремонту побутової техніки та 
фотопослуг. 

На території міста працюють 12 готелів на 432 номери (922 ліжко-місця), 
з яких найбільшими є готелі: «Турист», «Лондон», «Європа» та 
14 велопаркінгів на 53 місця.  

На території міста продовжувало діяти 23 ринки на 4813 торгових місць 
загальною площею 142,5 тис. кв. м. З усієї кількості ринків: 9 відкритих, 
6 критих та 8 комбінованих. За асортиментом – 20 ринків змішані, по 1 ринку з 
продажу автозапчастин, автомобілів та овочів (оптовий ринок).  
 З метою покращання умов торгівлі на ринку «Центральний» підприємства 
«Кооперативний ринок» облспоживспілки по вул. Великій Перспективній, 53 
встановлено 16 павільйонів та транспортні ворота навпроти маг. «АТБ». 
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 На ринку «Привокзальний» ТОВ «Домініон-Кіровоград» розширено 
майданчик з продажу живої птиці та тварин  на 30 торгових місць (загальна 
кількість торгових місць на майданчику становить 80 од.). Крім того, поновлено 
асфальтне покриття ринку, замінено електромережі, встановлено 20 нових 
павільйонів. У мережі супермаркетів «Сільпо», «Фуршет», «Велмарт», 
«Екомаркет», «Копілка» та у мережі магазинів «АТБ» продовжували діяти       
28 куточків з продажу дитячого харчування та 28 куточків з продажу товарів 
для діабетиків. 

Всього за 2014 рік відкрито 62 нові підприємства торгівлі, ресторанного 
господарства та надання послуг, на яких створено 230 робочих місць.  
 На підтримку місцевих товаровиробників продовжується реалізація 
програм «Купуй Кіровоградське» та «Купуй Кіровоградське. Соціальний 
проект». 
 На теперішній час у проекті «Купуй Кіровоградське» беруть участь 
40 суб’єктів господарювання, які здійснюють продаж товарів 37 місцевих 
товаровиробників (з них 12 товаровиробників м. Кіровограда) зі 145 торгових 
об’єктів з продажу продовольчих товарів. 
 Участь у проекті «Купуй Кіровоградське. Соціальний проект» беруть 
19 об’єктів торгівлі. 
 З метою просування на споживчому ринку товарів місцевих 
товаровиробників та задоволення потреб населення в товарах місцевих 
товаровиробників проведено, у визначених для цього місцях: 

4 ярмарки з продажу товарів місцевих товаровиробників на площі перед 
будівлею міської ради; 

4 ярмарки з продажу сільськогосподарської продукції та продукції 
місцевих товаровиробників на площі Богдана Хмельницького; 

святкову торгівлю пасками та калачами. 
За ініціативи ТОВ «Ресторан «Груп Компані», з метою популяризації 

продукції ресторанного господарства 22.06.2014 на базі кафе «Бест бургер», у 
сквері «Фонтанний»,  проведено чемпіонат з поїдання бургерів.  

Переможець отримав річний безкоштовний абонемент на  відвідування 
кафе «Бест бургер». 

У рамках святкування 260-ї річниці з Дня заснування міста Кіровограда 
20.09.2014 в парку «Ковалівський», проведено свято національних кухонь, в 
якому взяли участь 10 закладів ресторанного господарства, та святкову 
торгівлю сувенірами. Крім того, організовано роботу дитячих атракціонів. 

Під час проведення виставки «АГРОЕКСПО – 2014» було: 
організовано роботу фуд-кортів для харчування учасників та відвідувачів 

виставки; 
проведено конкурс вареників «Прощавай, талія», переможцем якого стало 

кафе «Старий город». Приз глядацьких симпатій отримало кафе «Алсан»; 
залучено до участі в Покровському ярмарку 33 суб’єкти господарювання; 
організовано роботу дитячих атракціонів. 
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 Продовжувалася робота з упорядкування роздрібної торгівлі пивом, 
алкогольними та слабоалкогольними напоями на території міста Кіровограда.
 За підсумками рейдів-відстежень за 2014 рік виявлено 35 порушень. На 
порушників складено адмінпротоколи за ч. 2 ст. 156 КУпАП та застосовано 
штрафні санкції від 510 до 1700 грн. 
 З метою вивчення громадської думки щодо заборони продажу в 
магазинах міста Кіровограда пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв      
з 22.00 до 08.00 30 вересня 2014 року проведено громадські слухання та 
інтернет опитування. Більшість учасників слухань та опитування висловили 
думку щодо необхідності подальшої заборони продажу вказаних товарів. 
 З метою вивчення рівня, структури та динаміки цін на ринку основних 
продовольчих товарів проведено наступні моніторинги цін на: 
 основні продтовари  у роздрібній торгівлі та на ринках міста (36), 

картоплю та овочі у торговельній мережі та на ринках міста (36), 
(Дані моніторинги передано до департаменту економічного розвитку і торгівлі 
облдержадміністрації); 

м'ясо та молокопродукти на підприємствах торгівлі та на ринках міста 
(12). Даний моніторинг передано до обласного територіального відділення 
Антимонопольного комітету України. 
 У січні-листопаді розглянуто 170 звернень громадян з питань захисту 
прав споживачів. 

З них:  
вирішено позитивно 40 звернень; 
надано роз’яснення по 127 зверненням; 
знаходяться на розгляді 2 звернення; 
на додатковому контролі - 1 звернення. 

 За неякісні товари, роботи та послуги суб’єктами підприємницької 
діяльності повернуто споживачам кошти в сумі 36 888 грн. 
 Основні питання, які піднімались у зверненнях споживачів, стосувались 
неякісного газопостачання, надання послуг з виготовлення вікон з 
металопластику, роботи сезонних об’єктів, якості окулярів, взуття, 
шкіргалантереї, торгівлі з землі. 
 Крім того, було надано 266 усних консультацій з питань захисту прав 
споживачів. 
 Опрацьовувалось питання щодо ліквідації торгівлі у невстановлених 
місцях. 
 Всього за 2014 рік проведено 130 рейдів. На порушників складено 
73 адмінпротоколи за ст. 152 (Порушення правил благоустрою м. Кіровограда) 
та 42 протоколи за ст. 160 (Торгівля з рук у невстановлених місцях) Кодексу 
України про адміністративні правопорушення.  

Ліквідовано торгівлю у невстановлених місцях по вул. Преображенській, 
біля ринку «Центральний», та по вул. Полтавській. 
 Відстежувалася ситуація щодо розміщення сезонних об’єктів торгівлі. 



8 

 
 

 Всього проведено 15 рейдів, обстежено 174 об’єкти. Працівниками 
спецінспекції Кіровоградської міської ради складено 27 адмінпротоколів за 
ст. 152 КУпАП (Порушення Правил благоустрою міста Кіровограда, а саме 
розміщення сезонних об’єктів торгівлі у невизначених місцях) та 9 протоколів 
за ст. 160 (Торгівля з рук у невстановлених місцях). 

На виконання рішення Кіровоградської міської ради від 07 жовтня 
2014 року № 3415 «Про вжиття додаткових заходів щодо підтримки 
українського виробника» з керівниками підприємств мережевої торгівлі 
опрацьовано питання щодо нанесення на цінники російських товарів позначки 
«Товар з Російської Федерації». 
 Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської 
ради від 15.12.2014 № 619 демонтовано 6 самовільно встановлених тимчасових 
споруд (павільйонів):  
 пересувний вагон «Жива риба» по вул. Добровольського (між будинками  
№ 13 та 15); 

пересувний вагон з продажу кондитерських виробів по вул. Жовтневої 
революції (біля будинку № 37/16); 

павільйони біля торговельно-ярмаркового майданчика «Овочевий» по 
вул. Героїв Сталінграда, 35: 

павільйон «Пакети»; 
кафе фаст-фуд «Шаурма»; 
пересувний вагон «Жива Риба»; 
кіоск «Тютюнок». 
Пропозиції на 2015 рік: 
1) доопрацювати проект Положення щодо розміщення на об’єктах 

благоустрою відкритих літніх майданчиків та інших об’єктів сезонної торгівлі; 
2) враховуючи звернення мешканців та депутата міської ради 

доопрацювати питання щодо розміщення у мікрорайоні міста Стара Балашівка 
по вул. Богдана Хмельницького пересувних вагонів з продажу продовольчих 
товарів; 
 3) продовжити роботу по виявленню та демонтажу незаконно 
встановлених тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності; 
 4) ініціювати питання щодо підвищення ефективності роботи з 
недопущення та ліквідації торгівлі з рук у невстановлених місцях в рамках 
діючого в Україні законодавства;  
 5) розробити міську програму захисту прав споживачів на 2015 –
 2016 роки. 

III. Розвиток транспортної інфраструктури міста. 
 Автотранспорт 

Стабільно працюючий громадський транспорт є надзвичайно важливою 
складовою життєдіяльності сучасного міста. Пріоритетні завдання, які мали 
бути виконані в першу чергу, це: зменшення необґрунтовано високих тарифів 
на перевезення пасажирів у громадському транспорті, які були підвищені у 
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квітні 2014 року; встановлення нормальних і взаємно-поважних відносин між 
пасажирами та водіями, виправлення графіків рухів на існуючих маршрутах. 
19 червня 2014 року було  прийнято рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради № 303 щодо погодження разового проїзду в 
громадському транспорті в сумі 2,50 грн. Це дозволило Кіровограду, єдиному в 
Україні обласному центру, зменшити тариф з 3,00 грн до 2,50 грн, а там, де 
перевізник наполягав на підвищенні аж до 3,54 грн, нам вдалося запобігти 
зростанню тарифу. 

У 2014 році завдяки зваженій позиції міської влади та швидкому 
вирішенню важливих і проблемних питань було забезпечено безперебійне 
функціонування всієї маршрутної мережі міста Кіровограда. В умовах коли 
один з найбільших перевізників м. Кіровограда ПАТ «Автобусний парк 13527» 
в односторонньому порядку зупинив обслуговування 14 маршрутів, на яких 
працювали автобуси великої та середньої пасажиромісткості в звичайному 
режимі руху, було забезпечено належне обслуговування мікрорайонів міста. 

Як наслідок відмови перевезень пасажирів «Автобусним парком 13527», 
виникла гостра проблема, пов’язана з обслуговуванням мешканців сел. Нового. 
Дане питання вдалося вирішити та забезпечити безперебійне обслуговування 
адміністративної одиниці м. Кіровограда сел. Нового автобусами меншої 
пасажиромісткості. 18 грудня 2014 року було проведено конкурс на маршрут 
№ 274 «площа Богдана Хмельницького – сел. Нове» та за результатами 
визначено перевізника, який на даний час обслуговує маршрут 25 одиницями 
автобусів класу А (не більше 22 місць). 

Відновлено рух міських автобусних маршрутів, які працюють в 
звичайному режимі руху, № 130 «Облонкодиспансер – Центральний ринок», 
№ 126-а «вул. Урицького – Центральний ринок», № 103 «вул. Кільцева – 
вул. Урицького». Дані маршрути обслуговуються автобусами середньої 
пасажиромісткості. 

Поновлено роботу міського автобусного маршруту № 6 «вул. Героїв 
Сталінграда – Радгосп «Тюльпан». За рахунок його продовження та зміни 
схеми руху, у дозволених законодавством межах, було досягнуто забезпечення 
транспортним сполученням з м. Кіровоградом мешканців селища Молодіжного. 

Відновлено рух автобусів на міському маршруті № 45 «с. Гірниче - 
Лісопаркова», № 7 «Салганні піски (МСЧ №19) - Лісопаркова», № 18 «Велика 
Балка – І-й оптовий ринок», 118 «Велика Балка – Центральний ринок». 

Прозоро проведено конкурси по визначенню переможців на міські 
автобусні маршрути загального користування у відповідності до чинного 
законодавства України, зокрема постанови Кабінету Міністрів України            
від 03.12.2008 № 1081 «Про затвердження порядку проведення конкурсу з 
визначення перевізника на автобусному маршруті загального користування», у 
тому числі на маршрути, які раніше обслуговувалися підприємством -
перевізником ПАТ «Автобусний парк» 13527. 
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Підготовлено та погоджено з Кіровоградським обласним територіальним 
відділенням Антимонопольного комітету зміни до Порядку розрахунку 
компенсаційних виплат за рахунок субвенції з державного бюджету 
підприємствам електро - та автомобільного транспорту м. Кіровограда за 
пільговий проїзд окремих категорій громадян в частині включення до Порядку 
не лише підприємств, що обслуговують маршрути у звичайному режимі руху, а 
і режимах маршрутного таксі та експресному, що дозволить поліпшити якість 
обслуговування пасажирів та зменшити випадки відмови водіями у пільговому 
проїзді окремим категоріям громадян. 

Одночасно повідомляю, що у ІІ, ІІІ, ІV кварталах 2014 року проведено 
5 засідань комісії з питань розгляду скарг на нетактовну поведінку водіїв 
підприємств, які обслуговують міські маршрути загального користування. 
Розглянуто 19 скарг мешканців міста. За результатами засідання комісії 2-ох 
водіїв звільнено з займаної посади, з 2-ома рекомендовано розірвати трудові 
відносини, з 3-ома  водіями провести позачерговий інструктаж та з 12-ма - 
провести роз’яснювальну роботу. 

Проведено 7 засідань робочої групи по розгляду розрахунків тарифів на 
послуги пасажирського автомобільного транспорту на міських автобусних 
маршрутах загального користування в м. Кіровограді, на яких досконало та 
об’єктивно розглянуто розрахунки, подані перевізниками. Досягнуто стримання 
стрімкого підвищення тарифу на проїзд в міському громадському транспорті в 
порівнянні з іншими обласними центрами України. Діючий нині тариф 3,00 грн 
за одну поїздку є одним з найнижчих в Україні. 

Забезпечено перевезення пільгових категорій громадян в електро- та 
автомобільному транспорті міста Кіровограда на відміну від районних центрів 
нашої області, в яких в повному обсязі зупинені такі перевезення (як приклад, 
м. Світловодськ, м. Знам’янка). Також забезпечено перевезення пасажирів на 
автобусних маршрутах № 46 «сел. Гірниче – площа Богдана Хмельницького», 
№ 126-а «вул. Урицького – Центральний ринок», № 103 «вул. Урицького – 
вул. Кільцева», які працюють в звичайному режимі руху, із вартістю 
перевезення одного пасажира у розмірі 2,50 грн. (соціально прийнятний тариф). 

Спеціалістами управління розвитку транспорту та зв’язку 
Кіровоградської міської ради здійснено 21 перевірку виконання перевізниками 
умов Договорів на перевезення пасажирів на міських маршрутах загального 
користування. Складено 72 акти перевірки дотримання умов Договорів та 
відповідності паспорта маршруту. За результатами перевірок перевізникам 
направлялися вимоги щодо усунення зазначених порушень. 

Електротранспорт 
Даний вид пасажирських перевезень у місті забезпечує підприємство 

ТОВ «Єлисаветградська транспортна кампанія». Раніше, завдяки сталому 
зменшенню замовлення на виконання транспортної роботи, протягом останніх 
5-ти років було знищено більше 10 тролейбусів та доведено роботу 
тролейбусного парку до випуску на лінію лише 14 тролейбусів № 10 «вул. 
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Генерала Жадова - Лісопаркова». Інтервал руху складав практично 15-20 
хвилин між тролейбусами. На кінець 2014 року ми спромоглися забезпечити 
роботу 18 одиниць рухомого складу та отримали інтервал у пікові години 5-7 
хвилин. З січня 2015 року місто обслуговують 20 одиниць тролейбусів. Дані 
заходи дозволили зменшити інтервал руху тролейбусів на центральному 
маршруті, який сполучає 102-ий мікрорайон (вул. Генерала Жадова, 
Космонавта Попова) з мікрорайоном Новомиколаївка, до прийнятного 4-5 
хвилин у години «пік» та в міжпіковий час близько 10 хвилин. 

Взагалі, електротранспорт, через ціну на електричну енергію, яка значно 
нижча ціни на інші види палива, що використовує пасажирський транспорт, є 
найбільш цікавим і прийнятним для міста Кіровограда. Не зайве зазначити і про 
пристосованість низькополих одиниць електротранспорту для перевезення 
людей з обмеженими можливостями та пільгових категорій населення, вартість 
перевезення пасажирів складає 1,50 грн – до речі, це найнижчий тариф серед 
обласних центрів України. 

Соціальний захист населення 
У 2014 році відділом соціального захисту населення управління розвитку 

транспорту та зв’язку Кіровоградської міської ради забезпечено сезонні 
безкоштовні перевезення пільгових категорій громадян до садово-городніх 
товариств, а саме укладено договори на обслуговування 28 таких товариств. 
Підприємствам - перевізникам, які обслуговували дані перевезення, 
відшкодовано 247,9 тис. грн. 

Разом з тим, звільнено 181 інвалід І та ІІ груп по зору на 50% від 
абонентської плати за користування стаціонарними телефонами фіксованого 
зв’язку перед ПАТ «Укртелеком» за рахунок міського бюджету на суму 
33,3 тис. грн. 

Відповідно до рішення Кіровоградської міської ради від 09 вересня 
2014 року № 3399 забезпечено родини загиблих військовослужбовців у зоні 
антитерористичної  операції на сході країни безкоштовними проїзними 
квитками на проїзд у міському пасажирському транспорті у кількості 42 
квитки. 

IV. Забезпечення реалізації житлових прав громадян 
 Протягом звітного періоду проведено щорічну перереєстрацію громадян, 
які перебувають на квартирному обліку. 
 Відділом ведення обліку житла здійснюється постійний супровід та 
ведення облікових справ 2784 сімей громадян, які потребують поліпшення 
житлових умов. У першочерговій черзі перебуває 757 сімей (учасників ВВв – 
49, воїнів-iнтернацiоналiстів – 110, одиноких матерів – 117, багатодітних сімей 
(3 та бiльше дітей) – 115, сімей, що виховують дитину-інваліда до 18 років, – 
46), у позачерговій черзі перебуває 460 сімей (сім'ї загиблих воїнів – 16, сироти 
– 186, інваліди війни – 43, учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1 
категорії - 58, ІІ категорії – 94, відселені з зони аварії на ЧАЕС – 36). Перші в 
черзі громадяни перебувають на квартирному обліку з 1978 року. 
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Відділом ведеться облік 463 сімей, потребуючих отримання кімнати у 
гуртожитку. 

Відділом здійснюється контроль за веденням квартирного обліку на 
81 підприємстві, установі та організації міста.  

Протягом 2014 року проведено 18 засідань громадської комісії з 
житлових питань, на яких розглянуто 172 питання, в тому числі за результатами 
розгляду на засіданні комісії внесено на розгляд виконавчого комітету міської 
ради 82 проекти рішень виконкому.  

У 2014 році на квартирний облік взято 83 сім'ї.  
Надано 6 квартир громадянам міста. Видано 111 ордерів, в тому числі на 

квартири 5 сім'ям загиблих воїнів - учасників АТО, 18 ордерів на одержання 
кімнат у гуртожитках, 60 ордерів на житлові приміщення в будинках, 18 
ордерів на ліжко-місця у гуртожитку, 10 ордерів на службові квартири. 

Відділом ведення обліку житла через систему електронної черги ЦНАПу 
надано послуги 420 громадянам.  

До відділу надійшло, розглянуто та надано відповіді на 268 звернень 
громадян, в тому числі від сімей загиблих в АТО — 8, учасників АТО — 5, 
багатодітних сімей - 12,  одиноких матерів – 7, сиріт – 23, інвалідів ВВв – 3, 
учасників ліквідації аварії на ЧАЕС – 2, за висновком ЛКК – 6 та інші. 
Звернення відповідно до чинного законодавства потребують вивчення 
соціально-побутових умов, підготовки питань на розгляд громадської комісії з 
житлових питань,  проектів рішень виконкому.  

Відділом опрацьовано та надано відповіді на 170 листів від підприємств, 
установ та організацій міста.  

Внесено інформацію на 1495 сімей до форм Єдиного державного реєстру 
громадян, які потребують поліпшення житлових умов.  

Для вирішення нагальних питань 20 громадянам, які опинилися в 
складних життєвих ситуаціях, надано допомогу у тимчасовій реєстрації (для 
отримання групи інвалідності, відновлення втрачених документів, влаштування 
до будинку - інтернату, оформлення пенсії, отримання соціальної допомоги). 
 Працівниками відділу з виїздом на місце проживання громадян було 
проведено обстеження житлових умов 132 сімей, які перебувають на 
квартирному обліку у пільгових чергах.  

На даний час відділом проводиться щорічна перереєстрація громадян, які 
перебувають на квартирному обліку.  

V. Організація роботи міського архіву 
 Пріоритетним напрямком роботи міського архіву є підтвердження прав та 
законних інтересів громадян. Це в основному довідки соціально–правового 
характеру щодо підтвердження стажу, заробітної плати, шкідливих умов праці, 
рішення міської ради та виконавчого комітету про встановлення майнових та 
земельних прав. 
 У міському архіві зберігаються 46795 справ 718 підприємств, установ та 
організацій, біля 660 з яких вже ліквідовані. З цих справ близько 10896 – це 
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справи Національного архівного фонду і біля 35899 – справи по особовому 
складу. 

Протягом 2014 року видано 2513 довідок соціально–правового характеру, 
прийнято 2611 справ по особовому складу ліквідованих підприємств та 
454 справи постійного зберігання до Національного архівного фонду. 

VI. Інформаційно — комп'ютерне забезпечення виконавчих органів 
Завершено монтаж структурованої кабельної системи на першому та 

третьому поверхах будівлі: 
 установка, налагодження активного мережного устаткування; 
 прокладка та підключення оптоволоконних мереж; 
 створення серверного пулу (підключення, налогодження серверного ПЗ, 
включення серверів до оптоволоконної мережі).  
 Підключено до єдиної локальної мережі ІІІ чергу Центру надання 
адміністративних послуг та створено і введено в дію систему відеонагляду. 
 Проведено 5 навчань з виконавчими органами міської ради щодо роботи в 
системі електронного документообігу. З 2015 року планується поступове 
введення відділів та управлінь до системи. 

Постійна підтримка: 
 внутрішнього обміну електронної пошти; 
 програмного забезпечення у відділах (по роботі зі зверненнями громадян, 
бухгалтерського обліку, юридичного управління); 
 інтернет послуги; 

оргтехніки (ремонт, заправка (74 од.) і відновлення (58 од.) картриджів). 
VII. Реалізація функції ведення діловодства у виконавчих органах 
Загальним відділом забезпечувалась діловодна підготовка та технічне 

обслуговування засідань виконавчого комітету. Підготовлено та проведено 
20 засідань виконавчого комітету Кіровоградської міської ради, на яких 
прийнято 663 рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради. 

Всього зареєстровано 259 розпоряджень, з них 156 розпоряджень 
міського голови з основної діяльності, 103 – з адміністративно-господарських 
питань.  

За 2014 рік до Кіровоградської міської ради надійшло 8 492 документи з 
органів влади вищого рівня та від юридичних осіб. Протягом 2014 року 
загальним відділом опрацьовано 40 191 документ, а саме: прийнято вхідних 
документів – 8 492; зареєстровано вихідних документів – 9 241, договорів – 127, 
судових повісток – 426, службових записок - 54; надано ксерокопій документів 
та надіслано електронною поштою – 12 283; отримано листів для виконавчих 
органів (рекомендовані листи) – 1 743; закрито до справи – 7 825. 

Протягом 2014 року взято на контроль 3 397 документів. Загальна 
кількість документів, які знаходились на контролі, з урахуванням минулих 
років, склала 4 633; знято з контролю у зв’язку з виконанням 3 573 документи. 
Поставлено на контроль 257 рішень виконавчого комітету та 64 розпорядження 
міського голови. Взагалі перебувало на контролі 589 власних нормативних 
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актів (424 рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради та 
165 розпоряджень міського голови). Прийнято 3 рішення виконкому про зняття 
з контролю окремих рішень, якими знято 331 рішення. Видано 
2 розпорядження міського голови про зняття з контролю. Знято з контролю 
80 розпоряджень міського голови. 

Для удосконалення організації контрольної діяльності у виконавчих 
органах видано розпорядження міського голови від 14 жовтня 2014 року № 125 
“Про стан виконавської дисципліни у виконавчих органах Кіровоградської 
міської ради протягом дев’яти місяців 2014 року”. 

Протягом 2014 року проведено перевірки стану виконавської дисципліни 
в управлінні містобудування та архітектури, відділі дозвільних процедур, 
Кіровській районній у м. Кіровограді раді (повторні), відділі фізичної культури 
та спорту, відділі кадрової роботи, управлінні економіки, відділі сім’ ї та молоді, 
управлінні капітального будівництва, управлінні апарату Кіровоградської 
міської ради. За результатами перевірок надаються керівникам виконавчих 
органів довідки про результати перевірок та пропозиції щодо усунення 
виявлених недоліків.  

Працівниками загального відділу проведено засідання постійної 
експертної комісії, на якій розглядалися питання щодо затвердження 
номенклатури справ на 2015 рік та погодження акта на списання документів, 
які втратили термін зберігання. 

VIII. Організаційне забезпечення виконавчих органів. 
На виконання функцій і завдань організаційного відділу Кіровоградської 

міської ради протягом 2014 року здійснювалось організаційне забезпечення 
проведення апаратних нарад міського голови за участі заступників міського 
голови, керівників виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств 
тощо. Протягом 2014 року відбулося 39 нарад, за підсумками яких складено 
відповідні протоколи і оформлено доручення.  

Опрацьовано 2289 інформаційних повідомлень виконавчих органів 
міської ради, Кіровської та Ленінської районних у місті рад про головні події, 
соціального, економічного, політичного життя міста та поточну діяльність 
виконавчих органів. До облдержадміністрації направлено 253 узагальнені 
експрес-інформації. 

Складено календар пам’ятних дат історичних подій, ювілеїв видатних 
людей, підприємств, установ і організацій на 2015 рік. 

Вчасно і якісно сформовані 2 перспективні плани роботи виконавчих 
органів міської ради, 12 місячних календарних планів основних організаційно-
масових заходів, 51 зведений тижневий план  основних організаційно-масових 
заходів; внесено 350 корегувань до планів.  

Забезпечена участь виконавчих органів міської та районних у місті 
Кіровограді рад в урочистих заходах щодо відзначення державних свят, 
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пам’ятних дат і ювілеїв. Шляхом підготовки відповідних доручень, проектів 
розпорядчих документів, планів, створення тимчасових робочих груп, 
організаційних комітетів, проведення нарад, узгодження робочих планів 
виконавчих органів міської ради щодо підготовки заходів скоординовано 
проведення більше ніж 2 тисяч основних організаційно-масових заходів. 
 
 
 
 
Заступник  міського     голови 
з питань діяльності виконавчих 
органів ради                                                                           С. Васильченко 


