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Інформація 

про виконання Програми  розвитку   м. Кіровограда до 2015 року  
за  2014 рік   

 
Відповідно до інформації, наданої виконавчими органами 

Кіровоградської міської ради, пропонуємо до вашої уваги звіт за  2014 рік 
про виконання Програми розвитку м. Кіровограда до 2015 року, яка 
затверджена рішенням міської ради від 26 січня 2012 року № 1172. 

 
У 2014 році промисловими підприємствами м. Кіровограда реалізовано 

промислової продукції на суму 11517,3 млн  грн, що на 2188,0 млн  грн  або 
на 23,5 % більше, ніж у 2013 року. 

Питома вага реалізації промислової продукції, товарів, послуг 
м. Кіровограда у загальних обсягах реалізації по Кіровоградській області 
складає 66,4 %. 
 На переробну промисловість міста припало 83,5 % реалізованої 
продукції. У обсягах реалізації харчових продуктів та напоїв значну частку 
займає виробництво олії та тваринних жирів (85,3 %), у машинобудуванні 
(крім ремонту та монтажу машин і устаткування) – значна частка реалізації 
продукції припадає на виробництво гідравлічного і пневматичного 
устаткування (35,3 %). 

На кожного мешканця міста в середньому припало 47503,6 грн. 
реалізованої продукції, що у 2,7 раз більше, ніж у середньому по області. 
 
 Обсяг роздрібного товарообороту за  2014 рік склав  4311,6 млн грн, 
або 137,1 % від запланованого річного показника та на 1,0 % більше, ніж за 
відповідний період минулого року. Запланований річний темп росту –                  
106,5 %. 
 
№ 
з/п 

Показники Од. 
виміру 

Передба-
чено 
програ-
мою на 
2014 рік 

Виконано 
за                       

2014 рік 

% 
вико-
нання 
програ-
ми 

% 
до відпов. 
періоду 
минулого 
року 

1 Обсяг реалізованої 
промислової продукції  у 
діючих цінах: 

млн грн 5250,0 11517,3 219,4 123,5 

2 Обсяги роздрібного 
товарообороту:  
усього, (у фактичних цінах ) 

млн грн 3145,4 4311,6 137,1 101,0 
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3 Працевлаштування на 

новостворені робочі місця 
осіб 2775 3015 108,6 71,3 

4 Рівень зареєстрованого  
безробіття 

% 0,85 1,71 х х 

5 Середня заробітна плата грн 3390 2852 84,1 106,5 
6 Охоплення дітей    

дошкільними закладами 
% 87,5 97,0 х х 

 
З метою захисту інтересів кіровоградських товаровиробників в рамках 

проекту «Купуй Кіровоградське» на території міста працюють 40 суб’єктів 
господарювання, які здійснюють продаж товарів 37 місцевих 
товаровиробників зі 145 торгових об’єктів з продажу продовольчих товарів. 
Для задоволення попиту населення в товарах місцевих товаровиробників та в 
плодоовочевій продукції місцевих агроформувань, стримування зростання 
цін на продукти харчування управлінням торгівлі з початку року у                      
м. Кіровограді організовано та проведено 5 сільськогосподарських  ярмарків, 
4 святкових ярмарки з продажу продукції місцевих товаровиробників.  

Крім того, з 02 по 04 жовтня 2014 року у м. Кіровограді проводилась                     
ІІ Всеукраїнська агропромислова виставка «АгроЕкспо», яка надала  
можливість 37 учасникам від м. Кіровограда  налагодити нові ділові контакти 
та максимально широко представити свою продукцію.  

На території міста на початок  2014 року працювали 83 об’єкти 
фірмової торгівлі, у тому числі з продажу м’ясних та ковбасних виробів 
торгової марки «Ятрань» (20 стаціонарних, 18 пересувних), хлібобулочних та 
молочних виробів торгової марки «Формула смаку» (36 стаціонарних,                          
2 пересувних) та склад-магазин  ПрАТ «Паляниця» по вул. Великій 
Пермській, 9. Крім того, працювали: 6 об’єктів з продажу непродовольчих 
товарів товаровиробників міста, а саме: виставково-ярмарковий майданчик 
фірми «Ось»; магазин з продажу продукції швейної фабрики «Україна» на 
ринках «Колгоспний» та «Черемушки»; магазин з продажу продукції                    
ЗАТ «Зеркальщик»; магазин з продажу постільної білизни ТОВ «Будекспорт» 
на ринку «Центральний»; 3 магазини з продажу поліграфічної продукції. 

З метою підвищення рівня захисту прав споживачів  управлінням по 
сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення 
Кіровоградської міської ради у 2014 році спеціалістами у справах захисту 
прав споживачів розглянуто 170 звернень громадян та надано 266 усних 
консультацій. 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. 

 
З метою залучення додаткових інвестицій у розвиток м. Кіровограда,  

підготовлені матеріали на: 
Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого 

самоврядування для фінансування проекту  «Запровадження в місті 
Кіровограді допомоги пацієнтам з невиліковними хворобами шляхом 
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створення та відкриття стаціонарного відділення паліативної та хоспісної 
допомоги на 15 ліжок на базі комунального закладу «Центральна міська 
лікарня м. Кіровограда»; 

Фінансово-консалтингову компанію «СТАР КОНСАЛТИНГ» для 
залучення інвестиційних коштів у розвиток житлово-комунального 
господарства; 

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 «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 Європейській Комісії Плану Дій для                                        
м. Кіровограда відкривається можливість отримання інвестицій за рахунок 
коштів міжнародної технічної допомоги. 

Також суб’єкти підприємницької діяльності міста взяли участь у 
виїзному засіданні Міжнародного Трейд-клубу, який проходив у                               
м. Кіровограді  18 вересня 2014 року на базі Кіровоградської регіональної 
торгово-промислової палати, за участю  представників Аргентини, Білорусі, 
Бельгії, Ізраїлю, Канади, Кореї, Китаю, Литви, Латвії, Норвегії, Польщі, Росії, 
Румунії та Словаччини. 

 
За даними управління ПФУ в м. Кіровограді та Кіровоградської ОДПІ 

ГУ ДФС у Кіровоградській області протягом 2014 року на новостворені 
робочі місця було працевлаштовано 3015 осіб, що на 28,7 %  менше від 
показника за аналогічний період минулого року та складає 108,6 % від 
запланованого програмного показника на 2014 рік.  

Із загальної кількості працевлаштованих на новостворені робочі місця: 
55,2 %, або 1665 осіб працевлаштовані на роботу у юридичних осіб, що 

на 647 чол. менше ніж за відповідний період 2013 року; 
464 осіб, або 15,4 %, як наймані працівники у фізичних осіб-

підприємців, що на 526 осіб менше ніж за відповідний період 2013 року; 
крім того, протягом того ж періоду в місті зареєстровано 886 ФОП, що 

складає 29,4 % працевлаштованих, та на 42 осіб менше ніж за відповідний 
період 2013 року. 
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Середньомісячна зарплата штатних працівників по місту за 2014 рік 
складала 2852 грн, що більше ніж у 2013 році на 173 грн, або 6,5 %. 

Кількість зареєстрованих безробітних станом на 01.01.2015  становить 
майже 3,0 тис. осіб, з них 1,8 тис. – жінки, 1,5 тис. – молодь у віці до 35 років, 
0,9 тис. – особи, що потребують соціального захисту. 

Рівень безробіття на зареєстрованому ринку праці за результатами 
роботи у 2014 році склав 1,71 %, тобто зріс з початку року на  0,21 %. 

Станом на 01 січня 2015 року заборгованість із заробітної плати по 
підприємствах міста зменшилася у порівнянні з початком 2014 року на                    
2,0 млн грн або на 33,5 % і склала 3997,3 тис. грн.  

Із загальної суми боргу на 01.01.2015  70,0 %  або 2786,7 тис. грн не 
виплачено працівникам 10 економічно активних підприємств, що на 2,0 млн 
грн менше ніж на початок 2014 року. 

 
Відповідно до Програми розвитку м. Кіровограда до 2015 року  по 

місту Кіровограду за рахунок власних коштів підприємств передбачено до 
реалізації 18 інвестиційних проектів, з них у 2014 році – 7 проектів на 
загальну суму  153,1 млн грн. 

У 2014 році реалізовувались проекти:  
  ПАТ «Червона зірка» - «Технічне переоснащення   з ціллю створення 
конкурентноспроможної сільськогосподарської техніки на основі 
застосування нових технологій»; 
 КП «Трест зеленого господарства» - будівництво модульної котельні на 
альтернативному паливі; 

ТДВ «М’ясокомбінат «Ятрань» - ведуться роботи по реконструкції 
стадіону АРЗ; 

ФК «Зірка» - будівництво спортивного майданчика зі штучним 
покриттям на стадіоні «Зірка». 

 
Додатково у 2014 році реалізовувались такі проекти: 
ПрАТ «Металит» - будівництво чавуно-ливарного цеху потужністю                                                                

6,5 тис. тонн лиття на рік; 
ТОВ «Дркумаш-Центр» - реконструкція центру соціальної реабілітації 

інвалідів з будівництвом триповерхової добудови з басейном та аквазони,                  
вул. Волкова, 13-б; 

ФОП Хачатрян – будівництво спортивного центру з басейном,                       
вул. Індустріальна, 1/71. 

 
До реалізації у 2014 році Програмою затверджено  37 соціальних 

заходів на загальну суму  82,5 млн грн, з них: 
кошти державного бюджету – 37,8 млн грн; 
кошти обласного бюджету – 0,2 млн грн; 
кошти міського бюджету – 38,5 млн грн; 
власні кошти підприємств – 6,0 млн грн.  
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Слід зауважити, що виконання запланованих заходів здійснювалось в 
умовах проведення антитерористичної операції в Україні, відсутності 
фінансування з Державного бюджету України на реалізацію проектів і 
заходів регіонального значення і це неможливо було передбачити при 
формуванні Програми. 

Але, незважаючи на такі складні умови, виконавчими органами міської 
ради основна частка заходів виконана. 

 
 Одним із головних завдань, визначених Програмою розвитку             

м. Кіровограда до 2015 року, залишається реформування та підвищення 
ефективності житлово-комунального господарства. 

У липні 2014 року з метою ефективного обслуговування житлового 
фонду, надання споживачам високої якості житлово-комунальних послуг 
проведено укрупнення ЖЕКів та КРЕПів шляхом створення чотирьох ЖЕО. 

У 2014 році проводився ремонт ліфтів (відремонтовано 60 ліфтів на 
суму 1,36 млн грн, Програмою на рік заплановано ремонт 71 ліфта), 
здійснено капітальний ремонт  36 покрівель на суму 4,7 млн грн, (Програмою 
передбачено ремонт 45 покрівель на рік), виконано капітальний  та поточний 
ремонт доріг обсягом 18,9 тис. кв. м на суму 4468,3 тис. грн (транспортні 
розв’язки  на розі вулиць Жовтневої революції та просп. Винниченка, 
Жовтневої революції  та Валентини Терешкової, вулиці Гоголя, 
Леваневського, Панфіловців, В’ячеслава Чорновола, Олександрійської, 
Соціалістичної, Габдрахманова, Єгорова, Толстого, Куропятникова,                     
просп. Комуністичного,  пров. Фортечного тощо). Виконано капремонт                              
17 внутрішньодворових доріг на суму 3310,3 тис. грн. Відновлено освітлення 
на 7 вулицях, встановлено 217 світлових точок, використано 964,8 тис. грн. 
Влаштовано два нових світлофорних об’єкти на розі вулиць Маршала Конєва 
- Космонавта Попова, та Короленка – Леваневського на суму 280,0 тис. грн. 

 
На виконання розділу «Підвищення якості і доступності медичних 

послуг»,  у  рамках акції «Здорові жителі – здорове місто»  проведено 
медичні огляди жителів території «Амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини»,   амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 3, 6, 4 при 
КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кіровоград», 
амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 5, 7, 8 при КЗ «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кіровоград», жителів 
мікрорайону Кізельгур. 

01 жовтня 2014 року у мікрорайоні Балашівки відкрито амбулаторію 
загальної практики сімейної медицини № 8, яка забезпечить щоденний 
прийом пацієнтів  сімейним лікарем і педіатром. Обслуговуватиме 
амбулаторія 6,5 тисяч мешканців. 

Крім того, придбано сучасне медичне та діагностичне обладнання для 
лікувально-профілактичних закладів міста на суму 3912,7 тис. грн.  
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На забезпечення лікарськими засобами та продуктами харчування 
ветеранів Великої Вітчизняної війни при амбулаторному та стаціонарному 
лікуваннях витрачено кошти в сумі 876,1 тис. грн. 

 
Управлінням освіти відповідно до завдань Програми проводились 

заходи з покращення освітнього процесу.  
У шкільних закладах оновлено комп’ютерну техніку на суму                            

129,8 тис. грн. Придбано багатофункціональний пристрій (педагогічний 
ліцей, ДНЗ № 54); віртуальний тир, проектор, екран, ПК, тренажер серцево-
легеневої реанімації (НВО № 16, НВК № 26). Для шкіл та дитячих садочків 
міста придбано обладнання на суму 328,5 тис. грн: електроплити (ДНЗ № 23, 
19, 63, 70, НВО № 20, 31, с/ш №1) обладнання для кухні (ДНЗ № 61, 27, 48, 
71, 31, НВО № 15, 6, 31, ЗОШ № 3, 29, «Мрія», с/ш № 3). 

Відкрито по одній групі в дитячому будинку «Барвінок» та ДНЗ № 23. 
 
Відділом культури і туризму в місті проведений 51 загальноміський 

захід за участю творчих спілок і громадських організацій. 
Міська централізована бібліотечна система перемогла у конкурсі 

(гранті) «Регіональні піар-офіси сучасних бібліотек»  у рамках програми 
«Бібліоміст», за перемогу отримала Ноутбук (4,7 тис. грн). 

Проведено капітальні ремонти музичної школи № 4, с. Гірниче, лінія    
1-а, буд. 3-а, бібліотеки – філії № 14, вул. Волинська, 3. 

 
З метою організації змістовного дозвілля молоді  відділом сім’ ї та 

молоді організовано низку заходів.  
З 02 червня по 18 липня 2014 року тривав набір молоді віком 14-17 

років для роботи під час літніх канікул. До роботи було залучено 98 осіб, 
сформовано 3 трудові загони (14 річних – 39 осіб; 15 річних – 21 особа;                      
16 річних – 26 осіб; 17 річних – 10 осіб; 18 річних – 1 особа; 20 річних –                    
1 особа), які працювали 44 робочих дні. На виплату зарплатні виділено 
кошти з міського бюджету в розмірі 60,0 тис. грн.  

На організацію оздоровлення та відпочинку дітей в літній період 
міським бюджетом фактично використано 254,362 тис. грн, в дитячих 
закладах відпочинку оздоровлено 332 дитини пільгових категорій.  

В стаціонарних таборах оздоровленням та  відпочинком було охоплено 
8961 дитина шкільного віку, що становить 40,7 % від усієї кількості дітей 
шкільного віку, в тому числі 3858 дітей пільгових категорій. За кошти 
міського бюджету (49,392 тис. грн) було оздоровлено 24 дитини із сімей 
військовослужбовців, які виконували свої обов’язки під час 
антитерористичної операції на території Луганської та Донецької областей. 

Всього на проведення оздоровчої кампанії у 2014 році з міського 
бюджету фактично виділені кошти в сумі 525,5 тис. грн, позабюджетні кошти 
фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 
становлять 2360,3 тис. грн. 
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Відділом фізичної культури та спорту спільно з Кіровоградським 
міським центром фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» проведено 
75 заходів, у яких взяли участь 8255 осіб. З метою збільшення відсотку 
охоплення громадян фізичною культурою і масовим спортом у місті 
проведено 198 заходи, у яких взяли участь  12197 спортсменів. 

У 2014 році побудовано котельню на альтернативному паливі у 
комунальному закладі «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2 
Кіровоградської міської ради» по вул. Курганній, 64. 

Також  в місті збудовано 14 і реконструйовано 6 спортивних 
майданчиків. На дані цілі використано з міського бюджету 99,0 тис. грн, а 
також позабюджетні кошти.  

Адреси побудованих спортивних майданчиків: стадіон «Зірка» 
(майданчик зі штучним покриттям 73×30 м, 1500,0 тис. грн); с. Нове 
(футбольний, волейбольний, баскетбольний і тренажерний);                                      
просп. Університетський, 10 (тренажерний); вул. Шатила, 3 (тренажерний);                          
вул. Генерала Жадова, 22 (ігровий і тренажерний); вул. Варшавська, 2-а;                   
вул. Жовтневої революції, 1 (комплексний); вул. Кавказька, 16 
(комплексний); вул. Жуковського, 1 (тренажерний), просп. Винниченка, 3 
(комплексний). 

Адреси реконструйованих спортивних майданчиків: стадіон «Зірка» 
(запасне футбольне поле 90×60 м – виконано капітальну реконструкцію, 
облаштовано штучним покриттям 3211,0 тис. грн), вул. Тульська, 2 
(встановлено огорожу), вул. Повітрянофлотська, 42 (встановлено 
баскетбольний щит та волейбольні стійки), вул. Дунайська, 2 (встановлено 
тенісний стіл), вул. 40-річчя Перемоги, 184 (завезено пісок, відремонтовано 
баскетбольний щит, встановлено бруси), вул. Героїв Сталінграду, 26 
(встановлено футбольні ворота, волейбольні стійки та дві перекладини). 

За кошти мецената, президента футбольного клубу «Зірка» Максима 
Березкіна здійснено реконструкцію міського стадіону «Зірка», в рамках якої 
побудована легкоатлетична арена для стрибків у довжину та висоту, стрибків 
із жердиною, метання диска, списа, молота, штовхання ядра, а також бігові 
доріжки із синтетичним покриттям, що відповідають світовим стандартам.  

Із залученням соціально відповідального бізнесу виконано: 
за кошти промислової групи «Креатив» в парку культури і відпочинку 

«Ковалівський» збудовано шахово-шашковий павільйон; 
відкрито сучасний фітнес-клуб «Лідер» (вул. Жовтневої революції, 26, 

корп. 1). 
 За кошти міського бюджету ведеться будівництво спортивного 

майданчика зі штучним покриттям у комунальному закладі «Комплексна 
дитячо-юнацька спортивна школа № 2 Кіровоградської міської ради» по                    
вул. Курганній, 64. 

Робота по виконанню Програми розвитку м. Кіровограда до 2015 року 
продовжується. 
 
Начальник управління економіки                                                      О.Осауленко 


