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Р І Ш Е Н Н Я   
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затвердження   Програми  економічного
і соціального розвитку   міста
Кіровограда на 2011 рік ”
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2. Департаменту економіки та фінансів забезпечити винесення
даного проекту рішення на розгляд Кіровоградської міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови  Дзядуха В.О.

Міський голова        О.Саінсус
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2. Керівникам виконавчих органів  Кіровоградської міської ради
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ВСТУП
Програма    економічного  і  соціального розвитку міста Кіровограда на 

2011 рік (далі – Програма) розроблена  управлінням економіки департаменту 
економіки та фінансів разом з іншими виконавчими органами 
Кіровоградської міської ради відповідно до завдань та положень 

Програми  Президента України «Україна для людей»;
Програми економічних реформ «Заможне суспільство, 

конкурентноспроможна економіка, ефективна держава;
Обласної програми «Центральний регіон-2015»;
Стратегії економічного і соціального розвитку міста Кіровограда на 

період до 2015 року, яка затверджена рішенням Кіровоградської міської ради 
від  13 липня 2007 року № 310;

державних цільових програм на період до 2030 року;
міських галузевих програм.

Методичною основою розроблення Програми є Закон України “Про 
державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального 
розвитку України”,  постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня            
2003 року № 621 ”Про розроблення прогнозних і програмних документів 
економічного і соціального розвитку та складання проекту Державного 
бюджету”.

До складу   Програми  включені  галузеві програми,  основні показники         
економічного      і соціального  розвитку міста Кіровограда на 2011 рік та 
заходи щодо її реалізації.  

1. Оцінка тенденцій економічного розвитку 
міста Кіровограда  за 2010 рік

У рамках виконання  програмних документів та інших завдань 
Президента України забезпечено вирішення ряду важливих питань та 
проблем регіонального і галузевого розвитку.

За січень-листопад 2010 року промисловими підприємствами міста  
виготовлено продукції, виконано робіт та надано послуг на 11,8%  більше, 
ніж за аналогічний період минулого року. Обсяги промислового виробництва 

за 11 місяців 2010 року складали 
1443,0 млн. грн.

Стабільно високі темпи 
зростання випуску продукції 
спостерігались у галузі 
машинобудування. 

Так, за січень-листопад 2010 року 
індекс промислового виробництва в 
цій галузі у порівнянні з 
відповідним періодом минулого 
року становив 178,5%.

За підсумками 11 місяців  поточного року відбулося збільшення  
обсягів виробництва  на  ВАТ  «Червона зірка»: виготовлено
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765 культиваторів (за 11 місяців минулого року – 52 од.) та  2094 сівалки
(для порівняння, за аналогічний період минулого року лише 918 од.). 

На підприємстві налагоджено серійне виробництво ресурсозберігаючої 
сільськогосподарської  техніки для  потреб агропромислового  комплексу 
"Сиріус-10" та сівалки універсальної "Веста" 6, 10, 12. Також поступово 
проводиться технологічне переобладнання підприємства, результатом якого є 
підвищення якості виготовляємої продукції.

Так, в жовтні 2010 року на ВАТ «Червона зірка» впроваджено у 
виробництво лінію для порошкового фарбування деталей, яка не має аналогів 
в Україні. Ця лінія укомплектована обладнанням виробництва передових 
світових компаній  Данії, Чехії та США. Зазначена лінія повністю 
автоматизована, екологічно безпечна, економічна, значно підвищує 
продуктивність праці. Крім цього, лінія забезпечує комфортні умови праці та 
високу якість фарбування.

Інше експортоорієнтоване підприємство ПрАТ «Гідросила АПМ» 
наростило виробництво насосів об’ємних поршневих зворотно-поступальних 
для перекачки рідин, їх виготовлено 44746 од., що в 2,2 рази більше ніж за 
відповідний період минулого року. Підприємство завойовує ринки Індії, 
Бразилії, Аргентини та США. Біля 60,0% всієї продукції підприємства 
постачається в Китай.

Стабільно працювало ЗАТ НВП «Радій», що впровадило виробництво 
програмно-технічних комплексів для АЕС світового рівня безпеки – ПТК 
СГІО (програмно-технічний комплекс системи групового та індивідуального 
управління з органами регулювання, керування та захисту реактора).

В грудні нинішнього року на ЗАТ «Науково-виробниче підприємство 
«Радій» працювала місія Міжнародного агентства з атомної енергії 
(МАГАТЕ). Незалежні експерти зробили висновок, що продукція, яку 
випускає підприємство, має дуже гарні технічні характеристики, відповідає 
вимогам міжнародних стандартів і придатна до експлуатації на будь-яких 
реакторах. Попереду у ЗАТ «Радій» складна процедура офіційної 
сертифікації систем захисту.

В той же час, у зв’язку із затримкою прийняття державного бюджету
тільки у червні розпочало роботу ТОВ «Друкмаш-Центр», зорієнтоване на 
виробництво засобів пересування для інвалідів. На даний час підприємство 
працює стабільно.

Показники галузі виробництва харчових продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів за січень-листопад поточного року залишились на рівні 
минулого року.

Стабільно працювали такі підприємства галузі, як ЗАТ «Креатив», 
ВАТ «М’ясокомбінат «Ятрань», ПГО "Асоціація підтримки вітчизняного 
товаровиробника" – "Фірма Ласка", ТОВ "Єдина система", 
ВАТ "Кіровоградський хлібозавод", ВАТ "Паляниця", ТОВ "Прод-Інвест", 
ВАТ "Кіровоградолія", ЗАТ з іноземними інвестиціями «Протеїн-Продакшн».
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На ВАТ «М’ясокомбінат «Ятрань» з початку року впроваджено 

5 нових видів ковбаси («Салямі мускатна», «Кіровоградська напівкопчена», 
«Дрогобицька напівкопчена», «Салямі «Ятрань» сирокопчена», «Салямі 
«Папероні» сирокопчена»).

На ТОВ "Прод-Інвест" у 2010 році встановлено автоматизовану лінію 
по виробництву вафельної трубочки та лінію виробництва крекеру. Це дало 
змогу створити додаткові робочі місця та розширити асортимент продукції.

Зменшення обсягів виробництва на 45,9% спостерігалося на 
ДП "Кіровоградський КХП № 2" у зв’язку із зменшенням укладених 
договорів із зернозаготівельними підприємствами щодо переробки зерна.

Деякі підприємства ще працювали у режимі неповного робочого дня 
(тижня) або за гнучким  графіком під конкретні замовлення.

Підприємство ЗАТ "Кіровоград-Союз" тимчасово призупинило 
діяльність для проведення капітального ремонту обладнання.

Стабільно працювали підприємства хімічної промисловості і 
виготовили продукції за 11 місяців 2010 року на 28,1% більше ніж за 
відповідний період минулого року.

У виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції у зв’язку із 
сезонним режимом роботи лише у червні розпочали роботу цегельні  заводи. 
На даний час у зв’язку з погодними умовами можливе призупинення роботи 
ВАТ "ЗБМ № 1". Підприємство ВАТ "ЗБМ № 2 "Синтез" не працює з 
кінця листопада у зв’язку з сезонним режимом роботи. Як результат спад 
обсягів виробництва на 5,8% у порівнянні з аналогічним періодом минулого 
року.

У легкій промисловості індекс промислового виробництва 
за 11 місяців 2010 року становив 104,5% завдяки стабільній роботі
 ВАТ "Зорянка".

Підприємство галузі виробництва та розподілення електроенергії, 
газу та води КП "Теплоенергетик" розпочало опалювальний сезон з 
11 жовтня 2010 року та надало послуг за 11 місяців поточного року на 3,0% 
більше ніж за відповідний період минулого року.

З квітня поточного року у зв’язку із складним фінансовим станом 
впроваджено справу про банкрутство на підприємстві добувної 
промисловості ВАТ «Кіровоградський  кар’єр». 

Незважаючи на труднощі (недостатність обігових коштів для закупівлі 
сировини і комплектуючих, погіршення умов кредитування та 
платоспроможності споживачів), за січень-жовтень 2010 року промисловими 
підприємствами міста Кіровограда реалізовано промислової продукції на 
суму 3367,8 млн. грн., що на 615,3 млн. грн., або на 22,4 % більше ніж за 
відповідний період минулого року.

Очікується, що за січень-грудень 2010 року промисловими 
підприємствами міста  буде виготовлено продукції, виконано робіт та 
надано послуг на 12,2 %  більше ніж за аналогічний період минулого 
року. Обсяги промислового виробництва за 12 місяців 2010 року 
складатимуть 1583,6 млн. грн.
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Обсяг реалізованої промислової продукції по місту у 2010 році 

очікується на суму 3,72 млрд. грн.
З метою  підвищення інвестиційної  привабливості  міста Кіровограда  

та створення  сприятливого  інвестиційного клімату:
виконувались основні положення державної регуляторної політики, що 

дало змогу забезпечити прозорість і відкритість прийняття  рішень, які 
стосуються суб’єктів підприємницької діяльності; 

спрощено систему реєстрації підприємців;
удосконалено роботу міського „Діалог-центру” з консультаційних, 

дозвільних та узгоджувальних процедур для громадян та суб’єктів 
підприємницької діяльності, який діє  за принципом „єдиного офісу”, 
активізовано роботу державних адміністраторів;

проведено аналіз об’єктів незавершеного будівництва та інвестиційних 
об’єктів для подальшого розповсюдження інформації серед потенційних 
інвесторів. 

За 9 місяців 2010 року в економіку м. Кіровограда замовниками усіх 
форм власності за рахунок усіх джерел фінансування спрямовано                 
465,5 млн. грн. капітальних інвестицій. Інвестиції на 1 особу склали         
1517,1 грн., що на 23,9% більше ніж у середньому по області. 

Залучення  інвестицій відбувалось значною мірою за рахунок власних 
коштів підприємств – 273,5 млн. грн. (74,6%  від загального обсягу залучених 
інвестицій), що дало змогу розширити промислово-торговельний потенціал 
міста.

За рахунок цих коштів введено в експлуатацію:
олійно-екстраційний завод (ПП «Еллада»); 
цех з виробництва обладнання для бджільництва (ТОВ «Ось»);
учбово-технічний центр (ЗАТ «НВП «Радій»);
торговельно-розважальний центр з наданням соціально-культурних та 

побутових послуг населенню «Сіті-центр» (ТОВ «Ріелті-Сіті»);
малосімейний гуртожиток по вул. Героїв Сталінграда, 13                 

(ЗАТ «НВП «Радій»);
адміністративну будівлю з розрахунковим центром енергозбуту               

ВАТ «Кіровоградобленерго»;
офіси, магазини тощо.
За рахунок коштів державного бюджету добудовано та оснащено 

сучасним обладнанням радіологічний корпус обласного онкологічного 
диспансеру на 72 ліжка.

За 11 місяців 2010 року за рахунок  коштів бюджету розвитку міського 
бюджету освоєно  7,5 млн. грн., а саме:

підготовлено до  введення учбового корпусу загальноосвітньої школи 
№ 2 по  вул. Новгородській, 41 на 197 учбових місць, проведено капітальний 
ремонт у загальноосвітніх школах № 4, 16, 25, дитячому садочку для дітей з 
вадами    слуху    по     вул. Куроп’ятникова,   19,    міській поліклініці № 5 по                                                  
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вул. Космонавта Попова, 9-б, переведене на  газове опалення приміщення 
амбулаторії загальної сімейної медицини у с. Гірничому;

здійснено капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць Валентини 
Терешкової, Великої Пермської, Шевченка, Волкова. Відновлено зовнішнє 
освітлення вулиць Медведєва, Пашутінської, Ялтинської, Комсомольської, 
Фрунзе, провулків Училищного та Мінського тощо. 

За 9 місяців 2010 року  інвестиції у житлове будівництво склали                
69,5 млн. грн. (на 24,6% більше порівняно з відповідним періодом минулого 
року), що дало змогу ввести в експлуатацію 25,4 тис. кв. м житла. Майже все 
житло (92,2% ) введено індивідуальними забудовниками. 

За 2010 рік очікується залучити 910,0 млн.грн. капітальних інвестицій. 
Значну частку  в експорті товарів області (82,7%) займає місто Кіровоград.  

У порівнянні   з  відповідним   періодом   
минулого    року  за 10 місяців 2010 року 
обсяг експорту товарів м. Кіровограда 
збільшився на 34,4% і                          
становить 17,3 млн. дол. США, обсяг 
імпорту збільшився на 28,1% -
95,6 млн. дол. США. 

Суб’єктами господарювання міста 
здійснюються зовнішньоторговельні 
операції з 69 країнами світу. В товарній 

структурі експортних поставок переважають машини, обладнання, механізми 
(42,1 %), жири та олії тваринного або рослинного походження    (24,7 %).

Сальдо зовнішньоторговельного балансу за 10 місяців 2010 року є 
позитивним і складає 121,6 млн. дол. США.

За 2010 рік очікується обсяг експорту в сумі 245,2 млн.дол. США, 
імпорту – 111,2 млн.дол. США.

Серед  важливих результатів 
економічного зростання  є 
збільшення доходів населення. 

Середньомісячна заробітна 
плата одного штатного 
працівника, завдяки впроваджен-
ню поступового збільшення її 
мінімального рівня за підсумками 
роботи по місту Кіровограду в 
2009 р. склала 1614,0 грн. 

За  І квартал 2010 року вона 
становила 1692,0 грн., за І півріччя 
2010 року – 1797,0 грн., а за 

підсумками роботи за 9 місяців 2010 року зарплата зросла з початку року на 
14,8 % і становить 1853,0 грн. Середній розмір пенсій за 11 місяців                  
2010  року становить 1130,0 грн., що на 160,0 грн. більше ніж за той же період 
минулого року.
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У галузі  житлово-комунального господарства вирішувались питання  

щодо забезпечення  міста тепло-,  водопостачанням, водовідведенням,  
проведення ремонтних робіт  житлового фонду, виконання  робіт по 
благоустрою. 

За звітний період підприємствами житлово-комунального господарства  
надано населенню послуг на суму 167,9 млн. грн.  З початку року населенням 
міста  сплачено 147,1 млн. грн. за спожиті житлово-комунальні послуги                 
(з урахуванням  боргів попередніх періодів).

Заборгованість   населення з оплати   житлово-комунальних   послуг  
становила 37,5  млн. грн.

Вирішувались питання  щодо  проведення ремонтних робіт  житлового 
фонду. Виконано капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по 
вул. Дзержинського, 61, яка була зруйнована внаслідок значного випадіння 
снігу, на суму 260,0 тис. грн.

Не залишилася поза увагою квартира у житловому будинку по 
вул. Шевченка, 54,  який не належить до комунальної форми власності. На 
даний час завершено роботи по  відновленню  зруйнованого перестінку.

Протягом 2010 року  житлово-комунальними підприємствами виконано 
ремонтних робіт на  суму 2091,36 тис. грн., а саме:

поточний ремонт систем опалення – у 410 будинках;
ремонт систем холодного водопостачання – у 327 будинках;
ремонт 36 вхідних дверей;

          ремонт каналізаційних систем – у 271 будинку;
заміна інженерних вводів – у 24 будинках;
скління вікон у під’їздах  – у 310 будинках;
ремонт електрощитових – 80 одиниць.
У зв’язку із недостатністю коштів не забезпечено   повну  

безперебійну  та безпечну експлуатацію ліфтів. Станом на 01.10.2010 року в 
місті простоювало  більш 6,2% від загальної кількості  ліфтів. Із загальної 
кількості у працездатному стані були  579 ліфтів, простоювало - 38, з них    
19 ліфтів відпрацювали нормативний термін служби понад 25 років. 

Протягом звітного періоду виконано капітальний ремонт 15 ліфтів на  
суму 253,7 тис. грн. та проведено експертизу 43 ліфтів на суму 147,1 тис. грн. 

Вживалися заходи щодо благоустрою міста Кіровограда, а саме:  
очищення проїжджої частини міста  та ліквідація сміттєзвалищ.

Для забезпечення безперебійної роботи системи зливової каналізації  
виконано роботи по її розчищенню довжиною 593 м на суму  99,9 тис. грн.

З метою безперебійної роботи в зимовий період відремонтовано           
16 одиниць спеціалізованої прибиральної техніки.

З початку року: виконано робіт по утриманню зелених насаджень 
вулиць і скверів міста на суму 3331,9 тис. грн.; знесено 556 аварійних дерев, 
обрізано 921 дерево, висаджено 467,8 тис. шт. квітів на площі 7,1 тис. кв. м .

Вживалися заходи щодо відновлення мереж зовнішнього освітлення по 
вулицях міста Кіровограда. За 9 місяців 2010 року встановлено 
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361 світильник ЖКУ-12-100 та здійснено капітальний ремонт мереж  
довжиною 6,83 км.

 Протягом звітного періоду проведено капітальний і поточний ремонти
доріг в обсягах 58,9 тис. кв. м; ремонт 44 світлофорних об'єктів та 4,2 км  
пішохідного огородження; встановлено 136 дорожніх знаків; відновлено та 
нанесено 94,3 км дорожньої розмітки.

До Дня Перемоги відновлено пам’ятник радянським артилеристам по 
вул. Шмідта («Катюша») та виконано благоустрій прилеглої до нього
території на суму  300,0 тис. грн., встановлено пам’ятник Герою Радянського 
Союзу Куроп'ятникову Г.О. у сквері біля готелю "Турист" та виконано 
благоустрій на прилеглій до нього території. 

До початку нового навчального року  закінчено реконструкцію площі 
на території педагогічного університету ім. В.Винниченка, а до Дня міста  
здійснено ремонт Дошки пошани та прилеглої до неї території. 

 Проводилась  робота по забезпеченню ефективного управління  
майном установ, організацій,  підприємств комунальної власності
територіальної громади  міста.

Станом на 1 грудня 2010 року обліковується 77 підприємств 
комунальної власності територіальної громади м. Кіровограда, з них              
26 здійснюють господарську діяльність.   

За звітний період укладено 112 договорів оренди, у тому числі: 
42 договори, вперше укладені; 70 договорів, пролонгованих на наступний 
період.

Оформлено 29 угод про розірвання договорів оренди та зареєстровано 
внесення 29 змін до договорів оренди.

Від оренди комунального майна (нежитлових приміщень та цілісних 
майнових комплексів) до міського бюджету перераховано коштів у сумі 
1655,0 тис. грн.

Приватизовано 55 об’єктів комунальної власності територіальної 
громади   м. Кіровограда. 

Від приватизації комунального майна до міського бюджету 
перераховано  3290,0 тис. грн.

У місті Кіровограді перевезення пасажирів автомобільним 
транспортом здійснюється в двох режимах — у звичайному режимі руху та 
у режимі маршрутного таксі. 

Існуюча маршрутна мережа складає 59 автобусних маршрутів, з них  
48  маршрутів працюють у режимі маршрутного таксі, 14 маршрутів - у
звичайному режимі руху.

Послуги пасажирського автомобільного транспорту надають
15 пасажирських перевізників (юридичні та фізичні особи) різних форм 
власності, крім комунальної.

Надання послуг міським електротранспортом здійснюється за 
тролейбусними маршрутами № 1, 3, 5, 9, 10,  де  щодня працюють                          
25 тролейбусів (при тому, що міська тролейбусна мережа дозволяє 
працювати  70 тролейбусам).
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Загальний обсяг пасажироперевезень протягом січня-вересня 2010 року 

складає:
     автомобільним транспортом  за маршрутами,  які  працюють      у

 звичайному режимі руху, перевезено 9,3 млн. пасажирів (в т.ч. пільговиків –
6,7 млн. чоловік);

     електротранспортом – 4,5 млн. пасажирів (в т.ч. пільговиків –
3,6 млн. чоловік).

Протягом січня-вересня 2010 року було організовано перевезення 
пасажирів  пільгових категорій, визначених чинним законодавством України, 
маршрутами до садово-городніх товариств за рахунок міського бюджету за 
25 маршрутами.
        Значна увага приділялася покращенню функціонування закладів 
торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування.

Мережа стаціонарних підприємств становила 5219 од.  У звітному 
періоді  набула розвитку мережа магазинів  з продажу продовольчих та 
непродовольчих товарів; складів; павільйонів з продажу м’ясних виробів 
торгової марки «Ятрань» та «Черняхівські ковбаси»; аптек та аптечних 
кіосків; кафе та кафетерійних відділів; СТО та пунктів шиномонтажу;  
об’єктів по виготовленню меблів;  пунктів по ремонту мобільних телефонів; 
готелів та ресторанів; автостоянок та залів комп’ютерних ігор; туристичних 
агентств та агентств по працевлаштуванню; майстерень по ремонту взуття, 
ремонту і пошиттю одягу; пунктів прийому замовлень на виготовлення та 
встановлення металопластикових вікон і дверей.

Розширено мережу позамагазинних об’єктів з продажу продукції 
місцевих товаровиробників. На території міста  діяли:

14 стаціонарних та 23 позамагазинні об’єкти ВАТ «М’ясокомбінат 
«Ятрань»;

12 об’єктів  з продажу продукції торгової марки «Черняхівські 
ковбаси»;

8 стаціонарних та 6 позамагазинних об’єктів з продажу продукції
торгової марки «Соколівські ковбаси»;

44 стаціонарні та 4 позамагазинні об’єкти з продажу продукції 
місцевих хлібозаводів;

3 позамагазинні об’єкти з продажу круп’яних виробів місцевого 
товаровиробника.

На ринках міста в достатній кількості виділені місця для продажу 
продукції місцевих товаровиробників. На торговельно–ярмарковому 
майданчику (оптовий ринок) по вул. Героїв Сталінграда  виділено 10 місць 
торгівлі сільськогосподарською продукцією власного виробництва без 
сплати ринкового збору.

Для здійснення продажу сільськогосподарської продукції, вирощеної в 
особистих селянських господарствах, на ринках міста передбачено понад 
100 торговельних місць.

Для підтримки місцевих та вітчизняних товаровиробників, збільшення  
продажу їх товарів у м. Кіровограді  організовано і проведено 18 виставок-
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ярмарків, святкова торгівля до Дня Перемоги та 3 сільськогосподарські
ярмарки.

За січень–жовтень 2010 року  обсяг роздрібного  товарообороту
підприємств, що здійснювали діяльність  з роздрібної торгівлі  та 
ресторанного господарства, становив 1882,9 млн. грн. (у порівняних цінах), 
що  складає 105,4 % виконання обсягів  минулого року.

 Роздрібний товарооборот на одну особу в середньому  за місяць     
досяг рівня  786,86 грн.

 У гуманітарній сфері міста забезпечено стабільне функціонування 
закладів та поліпшення якості надання ними послуг населенню.

У сфері освіти:
проведено  у повному обсязі виплату заробітної плати, відпускних та 

допомоги на оздоровлення педагогам  у літній період 2010 року;
створено  школу нового типу - комунальний заклад                                     

«НВО-ЗОШ І-ІІ ступенів № 31 з гімназійними класами, центр дитячої та 
юнацької творчості «Сузір’я». На даний час у місті діє 19 закладів нового 
типу, в яких  навчається 11916 учнів у 443 класах.

 У 2010 році в місті функціонує  44 загальноосвітні навчальні заклади, 
що дає змогу здобувати освіту 21764 учням.

  Мережа дошкільних навчальних закладів, заснованих на комунальній 
власності, в нашому місті складається з 38 установ. Загальна кількість дітей, 
охоплених дошкільною освітою, становить  9007 дітей, або 82,6% від 
загального контингенту дітей даної вікової категорії.

Для забезпечення навчання та виховання дітей, які потребують корекції 
фізичного та (або) розумового розвитку, в місті Кіровограді функціонують 
спеціальні школи (класи) для  дітей з обмеженими можливостями. 

З метою підтримки обдарованої молоді надані іменні стипендії 
6 студентам, які відзначились у навчанні, науковій діяльності, громадській 
роботі.  

 Сьогодні у місті функціонують: 2 дитячі будинки сімейного типу, в 
яких виховуються 11 дітей-сиріт; 32 прийомні сім’ї, в яких виховуються        
47 дітей-сиріт. Забезпечено функціонування  дитячого будинку інтернатного 
типу “Наш дім”, в якому виховується 15 дітей. Також закінчується
будівництво другого дитячого будинку на 15 дітей.

Влітку 2010 року  було оздоровлено 168 дітей пільгових категорій. 
У 17 дитячо-юнацьких клубах міста діє близько 103 гуртків та секцій, 

роботою яких охоплено понад 2 тис. дітей.  
У галузі  культури забезпечено проведення культурно-мистецьких 

заходів та акцій загальнодержавного, всеукраїнського    та міського значення,                    
серед яких - заходи для жителів міста до загальнодержавних свят: Дня 
Перемоги, Дня Конституції України, Дня незалежності України,  Дня міста.

Проводилась  співпраця з творчими спілками: Кіровоградською 
міською Національною Спілкою письменників України, Кіровоградським 
обласним відділенням Всеукраїнської Національної музичної Спілки. 
Підготовлені і проведені виставки, присвячені 66-ій річниці визволення міста 
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Кіровограда від німецько-фашистських загарбників, 196-ій річниці з дня 
народження  Т.Г. Шевченка. 

У сфері фізичної культури і спорту значна увага приділялась 
розвитку спорту вищих досягнень та формуванню здорового способу життя 
населення. Протягом  січня-вересня 2010 року:
         спортсменами  міста  на міжнародних змаганнях завойовано 7 золотих, 
2 срібні та бронзову нагороди;

відкритий готельний комплекс на території стадіону „Зірка”
відкритий фітнес-центр „АтлетиКо”;
побудований новий спортивний зал в ЗОШ № 2;
реконструйовано спортивний зал з важкої атлетики в СДЮШ „Надія”;       
проведена капітальна реконструкція спортивного залу „Спартак” для 

мешканців міста Кіровограда.
З метою покращення надання медичної допомоги  населенню та 

оптимізації мережі  закладів охорони здоров’я міста  проведено ряд 
реорганізаційних заходів:

З 1 квітня поточного року у комунальному закладі «Кіровоградська  
міська лікарня швидкої медичної допомоги» введено в дію 6 ліжок 
інтенсивної терапії;

у поліклінічних відділеннях лікувально-профілактичних  закладів 
комунальної власності  міста введено в дію 75 ліжок денних стаціонарів. На 
сьогодні у закладах охорони здоров’я функціонує 253 ліжки денних 
стаціонарів.

У лікувально-поліклінічних закладах комунальної власності міста 
протягом звітного періоду проліковано 29 880 хворих, що на 43 хворих 
більше ніж за відповідний період  минулого року.  

В хірургічних стаціонарах міста прооперовано 6 895 хворих, що на 
227 хворих, або на 3,3%, менше ніж за 2009 рік.

У пологових будинках міста прийнято 2 120  пологів. Кількість 
передчасних пологів зменшилася   у 2,1 рази і становить 40  випадків.

Народилося 2 144 дитини, з них живими - 2 130 дітей. Зменшилася 
мертвонароджуваність з 6,22 ‰  (15 випадків) до 6,06 ‰ ( 13 випадків).

Покращився рейтинговий показник рівня первинної інвалідності осіб 
працездатного віку і становить  35,3 на 10 тис. осіб при обласному показнику 
– 37,7 первинного виходу на інвалідність дитячого населення.

Залишається  на рівні минулого року показник первинного виходу на 
інвалідність дитячого населення і становить 20,5 на 10 тис. осіб при 
обласному показнику – 15,9.

 Через відсутність імунобіологічних препаратів маємо гірші рейтингові 
показники зі своєчасного проведення первинного вакцинального комплексу 
дітей до 1 року та з охоплення туберкуліно-діагностикою дитячого 
населення.

Диспансерний огляд пройшли 85,9% всього населення міста. Питома 
вага вперше виявлених захворювань при диспансеризації всіх категорій
населення по місту склала 8,4%.
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Показник поширеності захворювань серед дорослого населення міста 

зріс на 1,5% і становить 15 119 осіб на 10 тис. дорослого населення. Рівень 
захворюваності  серед дорослого населення зріс на 1,9% і становить 
3386 осіб на 10 тис. населення.

З початку року в місті померло 2 615 осіб. За причиною смерті на 
першому місці знаходяться хвороби системи кровообігу, на другому –
новоутворення, на третьому - травми, отруєння, нещасні випадки, на 
четвертому - хвороби органів травлення.

З метою часткового вирішення проблем малозабезпечених громадян
приводилася робота по:

наданню громадянам м. Кіровограда грошової допомоги. Протягом 
звітного періоду прийняті рішення Кіровоградської міської ради та її 
виконавчого комітету про надання такої допомоги 305 громадянам. Станом 
на 1 жовтня 2010 року профінансовано коштів у сумі 245,685 тис. грн.; 

виплаті пансіонів 12 почесним громадянам міста на суму 81,9 тис. грн.;
звільненню на 50% від оплати за користування житлово–комунальними 

послугами  304 інваліди І  і ІІ груп по зору;
звільненню на 50% від оплати  за користування житлово -

комунальними     послугами    8   сімей     військовослужбовців, які загинули  
під час  виконання  службових обов’язків в республіці Афганістан;

наданню фінансової підтримки 10 громадським організаціям інвалідів 
та ветеранів на суму 97,022 тис. грн. 

Завдяки  послідовній  роботі  у напрямку  підвищення зайнятості
населення  міста Кіровограда  в усіх сферах  діяльності загальна пропозиція 

робочої сили на зареєстрованому 
ринку праці за  січень-листопад 2010 
року склала 7,9 тис. осіб, що на 26,4 % 
менше ніж за той же період 2009 року. 

Кількість безробітних станом на 
01.12.2010 року склала 1,8 тис. осіб, 
це більше ніж на початок 2010 року на
61 особу, або на 3,5%. 

Рівень безробіття збільшився порівняно з початком року на 0,04%  і 
 склав 1,15%. Станом на 1 грудня  2010 року на ринку праці було 
зареєстровано 7,9 тисяч незайнятих осіб,   серед яких переважна частка –
жінки (51,9%).

З метою поліпшення ситуації на ринку праці активізовано роботу з 
підприємствами міста щодо створення нових робочих місць. З початку року в 
місті створено 3579 нових робочих місць, що становить 78,7% від річного 
завдання, затвердженого Програмою зайнятості населення  м. Кіровограда на 
2010-2011 роки. 

Однією із причин, що суттєво вплинула на уповільнення виконання 
завдання по створенню нових робочих місць, є те, що з 2009 року 
призупинено виплату одноразової допомоги по безробіттю для організації 
підприємницької діяльності. Її виплата поновлена лише з липня 2010 року.
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Уповільнились темпи ліквідації робочих місць. Так, станом на                    

1 грудня 2010 року кількість створених з початку 2010 року робочих місць 
перевищила кількість ліквідованих робочих місць на 864 одиниці.

Протягом січня-листопада 2010 року, завдяки тісній співпраці з 
роботодавцями, за сприяння центру зайнятості, працевлаштовано на вільні та 
новостворені місця 5111 осіб, з них 56,4%, або 2882 особи – молодь до         
35 років.

У зв’язку із збільшенням кількості вакансій, що надійшли  до 
Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості,  умовне навантаження 
на одне робоче місце незайнятими жителями міста склало 4,3 особи, це на 
18,5% менше ніж за відповідний період минулого року. 

Для забезпечення конкурентоспроможності незайнятого населення на 
ринку праці та приведення його професійно-кваліфікаційного складу у 
відповідність з потребами ринку праці міста центром зайнятості 
здійснюється професійна підготовка, перепідготовка та підвищення
кваліфікації громадян. Протягом  січня-листопада 2010 року чисельність 
безробітних, які проходили професійне навчання, склала 1473 особи.  

Продовжувалась робота і по залученню безробітних до участі у 
громадських роботах. З початку року за рахунок коштів Кіровоградського 
міськрайонного центру зайнятості в них взяло участь 2416 осіб. 

Складним є становище у будівельній галузі міста. У січні – листопаді 
2010 року працювало 86,7% загальної кількості будівельних підприємств 

міста. Обсяг  виконаних будівельних 
робіт склав 124,4 млн. грн., що на 27,9% 
менше порівняно з відповідним 
періодом минулого року.
За 2010 рік обсяг  виконаних 
будівельних робіт очікується в сумі 
140,0 млн. грн.

Основними причинами 
зменшення обсягів будівництва  є 
погіршення фінансового стану 

замовників будівництва  та умов кредитування комерційними банками.
Обсяг інвестицій в основний капітал зменшився на 47,1% у 

порівнянні з січнем-вереснем 2009 року і склав лише 366,5 млн. грн.  
Найбільшу частку (52,5%, або 217,4 млн. грн.) капіталовкладень 

спрямовано у розвиток промислових видів діяльності, але це на 61,7% менше 
ніж у  відповідному періоді минулого року.

Обсяг прямих іноземних 
інвестицій в економіку міста станом 
на 01.10.2010 р. становить
35,1 млн. дол. США, що на                  
16,2 млн. дол. США менше ніж на 
початок року. 
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2. Мета  та основні пріоритети   економічного і соціального 

розвитку міста Кіровограда у 2011 році

Головною метою економічного і соціального розвитку міста  
Кіровограда на 2011 рік є  створення сприятливих умов для прискореного 
розвитку наукоємних виробництв, просування конкурентоспроможної 
продукції місцевих товаровиробників на всі регіональні ринки та за межі 
України, підвищення інвестиційної й туристсько-екскурсійної привабливості  
міста Кіровограда.

2.1 Забезпечення якості життя населення
2.1.1 Демографічна ситуація

Основні проблеми:
збереження негативної тенденції щодо зменшення чисельності та 

старіння населення;
наявність трудової міграції за межі міста.

Головною метою  у 2011   році  буде створення умов для підвищення 
якості життя населення, забезпечення рівня соціальних стандартів та 
стабілізації міграційних процесів.

Основні завдання:
скорочення  рівня смертності населення шляхом поліпшення умов 

життя, якості медичного обслуговування всіх категорій громадян;
посилення соціальної підтримки сімей з дітьми;
профілактика захворюваності, посилення пропаганди та стимулювання 

здорового способу життя шляхом надання фізкультурно-спортивних і 
оздоровчих послуг різним верствам населення;

поліпшення екологічного стану міста;
посилення пропаганди моральних цінностей інституту сім’ї, виховання 

дітей.
Виконання завдань буде забезпечено за рахунок реалізації заходів  

програм у галузі охорони здоров'я, навколишнього природного середовища, 
освіти, культури, соціального захисту.

2.1.2 Збільшення доходів населення

Основні проблеми:  
відставання рівня доходів населення від середнього в Україні;
наявність заборгованості із виплати заробітної плати.

Головною метою є збереження досягнутого рівня оплати праці у 
бюджетній сфері, мінімізація негативного впливу на стан ринку праці, 
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сприяння розширенню сфери застосування праці економічно активного 
населення.

Основні напрямки у 2011 році:
додержання основних державних соціальних гарантій (мінімальної 

заробітної плати, пенсії, інших видів соціальних виплат та допомог);
збільшення рівня оплати праці (до кінця 2011 року середньомісячну 

заробітну плату одного штатного працівника  по місту  довести  до  розміру 
2224,0 грн.);

забезпечення постійного контролю за дотриманням законодавства у 
сфері оплати праці та легалізація "тіньових" доходів населення від трудової 
діяльності;

зменшення заборгованості з оплати праці (  по економічно активних 
підприємствах міста зменшити заборгованість із заробітної плати  на 30% 
(майже 3 млн. грн.) порівняно з  показником за 2010 рік).

2.1.3 Трудові ресурси (зайнятість населення та ринок праці)

Основні проблеми:
зменшення попиту на робочу силу;
невідповідність професійно-кваліфікаційного рівня незайнятої робочої 

сили потребам економіки та ринку праці;
відсутність належної мотивації у найманих працівників до легальної 

продуктивної зайнятості.

Головною метою у сфері зайнятості населення міста Кіровограда є 
сприяння реалізації державної політики зайнятості, формування та розвиток 
продуктивної зайнятості, посилення соціального захисту безробітних, 
створення нових робочих місць.

Основними завданнями  у 2011 році є:
сприяння збереженню та створенню 3550 нових робочих місць;
сприяння професійному навчанню, перенавчанню та підвищенню 

кваліфікації 1618 зареєстрованим безробітним на рівні не меншому як                       
за 2010 рік;

встановлення квоти в кількості 205 осіб для бронювання  робочих місць 
на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності  для 
працевлаштування громадян, які потребують  соціального захисту і не здатні 
на рівних умовах конкурувати на ринку праці; 

підтримка самостійної зайнятості населення шляхом виплати 
одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької 
діяльності через Кіровоградський міськрайонний  центр зайнятості;

сприяння у працевлаштуванні  зареєстрованих безробітних;
організація громадських робіт на комунальних підприємствах міста за 

рахунок міського бюджету м. Кіровограда (50,0 тис. грн.) та Фонду 
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загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 
безробіття.

2.1.4    Культура та туризм

Основні проблеми:
незадовільна матеріально-технічна база закладів культури  міста;
недостатність фінансування галузі;

  недостатня розвиненість туристичної галузі.

Головною  метою у галузі  культури  є здійснення заходів щодо 
реалізації       державної       політики     у галузі    культури,     збереження 
культурного потенціалу міста, всебічного задоволення культурно-мистецьких 
та інформаційних потреб населення. 

Основні завдання та заходи   на 2011 рік:
удосконалення існуючої мережі музеїв, кінотеатрів, бібліотечних і 

клубних закладів у відповідності з європейськими стандартами;  
забезпечення збереження пам’яток архітектури та унікального 

історико-архітектурного середовища історичних ареалів  міста із 
забезпеченням належного використання пам’яток у суспільному житті, 
захисту традиційного характеру середовища історичної забудови з 
адаптацією його до сучасних вимог;  

збереження та розвиток закладів культури та забезпечення їх сучасною 
матеріально - технічною базою;

сприяння  діяльності  місцевих осередків творчих спілок України;
поліпшення охорони об’єктів культурної спадщини, музеїв, бібліотек;
організація проведення масових заходів з культурного обслуговування  

населення;
залучення інвестицій  у розвиток  туристичної інфраструктури міста;
капітальний  ремонт бібліотеки № 5 (вул. Водоп’янова, 60);
капітальний ремонт Будинку культури (Масляниківка,                                    

вул. Микитенка, 15);
капітальний ремонт дитячої музичної школи (вул. Академіка 

Корольова, 4);
капітальний ремонт Кіровоградської дитячої школи мистецтв (с. Нове, 

вул. Металургів, 18);
сприяння у реконструкції академічного обласного українського 

музично-драматичного театру ім. М.Л. Кропивницького за рахунок коштів 
державного та обласного бюджетів (відповідно до обласної  програми 
„Центральний регіон - 2015”).
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2.1.5 Підтримка сім’ї, дітей та молоді

Основні проблеми:
проблематичність працевлаштування молоді, зокрема фахівців, що не 

мають практичного досвіду роботи;
низький рівень забезпечення житлом молодих сімей та одиноких 

молодих громадян;
поширення негативних проявів у молодіжному середовищі та 

соціального сирітства;
погіршення стану здоров’я дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування.

Основною метою підтримки сім’ї, дітей  та молоді є забезпечення 
зайнятості та соціального захисту молоді, розвиток трудової активності, 
поліпшення становища сім’ї та здоров’я молоді, профілактика 
правопорушень та негативних явищ серед молоді, підтримка діяльності 
молодіжних і дитячих об’єднань, організацій творчої та обдарованої молоді, 
її духовного та фізичного розвитку, формування    національної    свідомості   
та    патріотичне виховання дітей та   молоді, підтримка . 

У 2011 році буде здійснюватися:
оздоровлення дітей-сиріт, дітей з багатодітних та малозабезпечених 

сімей;
збереження існуючої мережі дитячо-юнацьких клубів за місцем 

проживання;
надання соціальної, грошової допомоги найменш забезпеченим 

студентам та студентським сім’ям, сиротам-випускникам;
створення умов для повноцінного функціонування дитячих будинків 

сімейного типу та прийомних сімей (ремонт   дитячого  будинку сімейного 
типу Дерев’янків ( вул. Врубеля, 22),   дитячого  будинку сімейного типу
Гаркуш (вул. Тульська, 52-б), введення в дію другого корпусу дитячого 
будинку інтернатного типу „Наш дім” на 15 дітей);

профілактика негативних явищ у сім’ї,  дитячому та молодіжному 
середовищі;

соціальна допомога  молоді та неповнолітнім, які перебувають у 
конфлікті з законом;

підтримка розвитку волонтерського руху;
підтримка діяльності студентських соціальних служб;
сприяння у створенні молодіжного спортивно-розважального центу

(відповідно  до обласної програми „Центральний регіон -2015”).
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2.1.6   Розвиток фізичної культури і спорту

Основні проблеми:
низький рівень матеріально-технічного забезпечення спортивних 

закладів;
недостатній рівень фінансування галузі фізичної культури і спорту та 

залучення інвестицій.

Головною метою у сфері  фізичної культури і спорту є створення 
належних умов для розвитку  професійного спорту, залучення  широких 
верств населення до занять  фізкультурою та спортом на основі  поліпшення  
матеріально-технічної  бази,  пропаганди здорового  способу життя та 
поліпшення стану здоров’я населення.

Робота у 2011 році здійснюватиметься за напрямками:
забезпечення участі вихованців у спортивних змаганнях  різного рангу;
підготовка спортсменів для участі у міжнародних та Всеукраїнських 

змаганнях;
реабілітаційна та спортивна робота серед інвалідів та підготовка їх до 

участі в обласних, всеукраїнських спартакіадах;
проведення чемпіонатів, кубків, першостей міста з різних видів спорту;
забезпечення  необхідним інвентарем та обладнанням за рахунок 

міського бюджету та спонсорської допомоги;
забезпечення закладів освіти кваліфікованими спеціалістами;
реконструкція, благоустрій спортивних майданчиків за місцем 

проживання;
розвиток шкільного спорту; 
інформаційне, організаційне забезпечення галузі.

2.1.7  Розвиток внутрішнього споживчого ринку та послуг

Головні проблеми:
розповсюдження товарів, які не відповідають вимогам технічних 

регламентів та сертифікації;
 існування  неорганізованої торгівлі;
відсутність дієвого механізму захисту внутрішнього ринку від імпорту 

фальсифікованих та неякісних товарів;
недостатній рівень контролю щодо якості товарів, робіт і послуг, що 

реалізуються населенню.

Головною метою на 2011 рік  буде наповнення внутрішнього ринку 
якісними товарами вітчизняного виробництва, підвищення ділової 
досконалості підприємств і організацій міста, сприяння підвищенню 
культури обслуговування населення, забезпечення належного захисту прав 
споживачів. 
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Основні завдання:
розширення мережі підприємств сфери обслуговування міста на                 

117 од., у тому числі: торгівлі – 53 од., з них 4 супермаркети та торгові 
центри, ресторанного господарства – 15 од, надання послуг – 49 од.;  

упорядкування позамагазинної та сезонної торгівлі, ліквідація торгівлі 
у невстановлених місцях; 

встановлення перепон щодо реалізації через торговельну мережу міста, 
у тому числі і на ринках, неякісної та небезпечної продукції;                                                    

збереження мережі побутових підприємств по пільговому 
обслуговуванню найбільш незахищених верств населення;

продовження   надання  окремим категоріям громадян міста пільги на 
послугу лазні, для чого передбачити у міському бюджеті видатки в сумі   
290,0 тис.грн.;

розширення мережі підприємств місцевих товаровиробників, особливо 
у віддалених від центру міста районах, на 3 од. (відповідно  до обласної  
програми „Центральний регіон - 2015”);

розширення мережі соціальних магазинів (відділів) на 5 од. (відповідно  
до обласної  програми „Центральний регіон - 2015”);

створення та облаштування оптових ринків з продажу  овочів та 
фруктів (відповідно  до обласної  програми „Центральний регіон - 2015”);

посилення роботи по роз’ясненню норм та вимог діючого 
законодавства України щодо захисту прав споживачів;

висвітлювати у місцевих засобах масової інформації зміни в 
законодавстві  стосовно захисту прав споживачів;

надавати споживачам практичну допомогу  щодо захисту їх прав при 
отриманні неякісних товарів, робіт та послуг;

 реалізація акції «Купуй своє, купуй кіровоградське» (відповідно  до 
обласної  програми „Центральний регіон - 2015”).

2.1.8 Стимулювання  розвитку житлового будівництва, ринку 
доступного житла

Основні проблеми: 
недостатні обсяги житлового будівництва; 
низький рівень забезпечення житлом громадян, що потребують 

поліпшення житлових умов;
обмеженість фінансових можливостей бюджетів всіх рівнів та 

складний механізм іпотечного кредитування щодо фінансування житлового 
будівництва.

Головна мета: розвиток житлового будівництва, поліпшення ситуації 
щодо забезпечення населення міста житлом, в тому числі шляхом 
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запровадження нового ефективного фінансово-інвестиційного механізму 
державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла.

Першочергові завдання:
здійснення добудови об’єктів з високим ступенем будівельної 

готовності, індивідуальних забудов та введення в експлуатацію 34,2 тис. кв.м 
загальної площі житла, у тому числі по замовниках:

південне управління капітального будівництва Міністерства оборони 
України м. Одеси: 140 - квартирного житлового будинку по вул. Маршала 
Конєва;

управління капітального будівництва Кіровоградської міської ради:                      
28 квартир у житловому будинку по вул. Генерала Жадова, поз.29;

реалізація заходів Державної цільової соціально-економічної програми  
будівництва (придбання) доступного житла:  будівництво житлового будинку 
по вул. Генерала Жадова, поз. 35 (відповідно  до обласної  програми 
„Центральний регіон - 2015”).

2.1.9 Поліпшення  екологічної  та техногенної ситуації

Основні проблеми:
незадовільний стан басейнів річок, забруднення та виснаження водних 

ресурсів;
невідповідність вимогам чинного законодавства стану полігона твердих 

побутових відходів та відсутність сучасних виробничих потужностей щодо їх 
переробки та утилізації;

підтоплення територій, що загрожує безпеці проживання населення;
відсутність державної підтримки виконання заходів Національної 

програми екологічного оздоровлення басейну р. Дніпра і поліпшення якості 
питної води;

шкідливий вплив виробництв видобування уранової сировини та                           
відсутність фінансування Державної програми забезпечення сталого 
розвитку регіону видобування та первинної переробки уранової сировини на  
2006-2030 роки;

недостатність обсягів  матеріально-технічних резервів на випадок 
виникнення надзвичайних ситуацій.

Основним має бути зниження негативного впливу господарської 
діяльності на навколишнє природне середовище, забезпечення екологічно 
безпечного середовища для життя, діяльності і здоров’я людей та запобігання 
техногенним катастрофам, забезпечення гарантованого рівня безпеки 
населення міста.

Основні напрямки  у 2011 році:
реалізація заходів Державної програми забезпечення сталого розвитку 

регіону видобування та первинної переробки уранової сировини на  2006-
2030 роки; 
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Розчистка русла р. Інгулу в межах міста Кіровограда згідно з робочими 

проектами „Розчистка р. Інгул на ділянці від мосту  по вул. Кірова до гирла р. 
Сугоклеї” та „Розчищення обвідного каналу р. Інгул в районі парка                      
Пушкіна міста Кіровограда” (відповідно  до обласної  програми 
„Центральний регіон - 2015”);

збереження і відновлення зелених насаджень та реконструкція об’єктів 
природно-заповідного фонду;

скорочення скидів недостатньо очищених стічних вод у поверхневі 
водойми всіма джерелами скидів, у першу чергу об’єктами комунального 
господарства та промисловості;

забезпечення організації заходів реагування на надзвичайні ситуації 
техногенного та природного характеру;

подальший розвиток систем зв’язку, оповіщення та інформатизації;
подальший розвиток та вдосконалення системи підготовки виконавчих 

органів  місцевого самоврядування, керівного складу органів управління
об’єктів всіх форм власності та населення до дій щодо попередження та 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

забезпечення надійного реагування на надзвичайні ситуації (події), які 
виникають на водних об’єктах. 

2.1.10  Розширення інформаційного простору міста

У місті Кіровограді  створюються  належні умови  для вільного  та 
безперешкодного   функціонування засобів масової інформації.

Основною метою у сфері інформації є забезпечення конституційного 
права громадян на отримання об’єктивної і всебічної інформації, зміцнення 
матеріально-технічної бази засобів масової інформації, поліпшення  
висвітлення в них діяльності  виконавчих органів Кіровоградської міської 
ради,  громадських організацій, проблем соціально-економічного розвитку 
міста.

У 2011 році передбачається:
оприлюднення проектів регуляторних актів з метою отримання  

зауважень і пропозицій від громадськості міста;
придбання комп’ютерної техніки для загальноосвітніх шкіл та 

модернізація існуючого комп’ютерного обладнання;
оснащення  локальною мережею та мережею Інтернет виконавчих 

органів Кіровоградської міської ради ;
висвітлення діяльності Кіровоградської міської ради та її виконавчого 

комітету в засобах масової інформації;
фінансова підтримка вісника Кіровоградської міської ради ”Вечірня 

газета”;
утримання сайту Кіровоградської міської ради.



23

2.2 Підвищення стандартів життя

2.2.1  Підвищення якості і  доступності медичних  послуг. 
Створення стимулів для здорового  способу життя населення

Основні проблеми:
високий рівень смертності;
високий рівень смертності населення від серцево-судинних і судинно-

мозкових захворювань, онкологічних захворювань, туберкульозу, високий 
рівень дитячої смертності дитячої смертності;

слабка матеріально-технічна база закладів охорони здоров’я;
високий показник первинного виходу на інвалідність дитячого 

населення;
зниження показника  охоплення туберкулінодіагностикою дитячого 

населення.

Головною метою в галузі охорони здоров’я є надання необхідної 
медичної допомоги населенню, поліпшення первинної діагностики 
захворювань.

Основні завдання: 
проведення капітальних ремонтів приміщень лікувально -

профілактичних  закладів (КЗ „Центральна міська лікарня м. Кіровограда”,  
пологового будинку № 1, амбулаторії загальної практики - сімейної 
медицини, 5-ої міської поліклініки, міської стоматологічної поліклініки № 2, 
дитячої стоматологічної поліклініки) (відповідно  до обласної  програми 
„Центральний регіон - 2015”);

створення неонатального центру  на базі пологового будинку № 1;
покращення побутових умов палат для стаціонарного лікування 

ветеранів  війни в  лікувально - профілактичних закладах комунальної 
власності міста (відповідно  до обласної  програми „Центральний регіон -
2015”);

забезпечення санітарним автотранспортом та сучасним медичним 
обладнанням   закладів охорони здоров'я що віднесені до  служби медицини 
катастроф;

придбання сучасного медичного обладнання лікувально -
профілактичними  закладами міста.

Виконання основних завдань буде забезпечено шляхом реалізації                
заходів державних цільових програм та міських програм у галузі охорони 
здоров’я.



24

2.2.2  Підвищення якості й конкурентоспроможності освіти. 
Удосконалення  системи управління освітою

Основні проблеми:
недостатні обсяги фінансування з місцевого  бюджету на розвиток 

матеріально-технічної бази дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних 
закладів; 

недостатність комп'ютеризації та інформатизації навчальних закладів.

Головною метою у сфері освіти є забезпечення  рівного доступу до 
здобуття якісної освіти, зміцнення  матеріально-технічної бази та кадрове 
забезпечення освітньої галузі. 

Основні завдання на 2011 рік:
максимальне залучення до дошкільної освіти дітей 5-річного віку;
збільшення мережі дошкільних навчальних закладів (відкриття  групи в 

ДНЗ № 17 та в комунальному закладі „Навчально - виховне об'єднання -
Спеціальна  ЗОШ І - ІІ ступенів № 1 ДНЗ Кіровоградської міської ради  
Кіровоградської області”);

запровадження альтернативних форм охоплення дошкільною освітою 
дітей дошкільного віку, які не відвідують дошкільні  навчальні заклади;

забезпечення 38 дошкільних навчальних закладів методичною 
літературою ( по 2  посібника );

оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів, придбання 
навчально-лабораторного обладнання;

забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів комп’ютерною 
технікою ( закупівля 25 комп’ютерів);

розвиток профільності у діяльності позашкільних навчальних закладів;
збереження і продовження української культурно-історичної традиції, 

виховання шанобливого ставлення до державних святинь, української мови, 
культури, історії;

варіативність навчальних програм, індивідуалізація навчання і 
виховання;

розвиток у дітей і молоді творчих здібностей, підтримка обдарованих 
дітей і молоді, формування навичок самоосвіти і самореалізації особистості.
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2.2.3 Підвищення адресності в системі соціального забезпечення

Основні проблеми:
недосконалість механізму надання допомог, пільг  і  компенсацій 

незахищеним верствам населення;
недостатність фінансування соціально незахищених верств населення.

Головною  метою у сфері соціального захисту  є забезпечення   
адресності та матеріальної  підтримки незахищених, непрацездатних 
громадян, сімей з дітьми, дітей-інвалідів, пенсіонерів, осіб з обмеженими 
фізичними можливостями.

Основні завдання на 2011 рік:
надання соціальної допомоги та підтримки малозабезпеченим верствам 

населення, зокрема з числа пенсіонерів, інвалідів, сімей з дітьми, 
громадянам, які опинилися в екстремальній ситуації у зв’язку з тривалою і 
важкою хворобою, пожежею, катастрофою та іншим;

підтримка громадських організацій ветеранів та інвалідів;
надання місцевої пільги окремим категоріям громадян за житлово –

комунальні послуги, послуги зв’язку, користування радіоточками.

2.3 Сталий економічний розвиток

2.3.1 Відновлення  потенціалу та модернізація  базових секторів 
промисловості

Основні проблеми:
висока зношеність основних виробничих фондів;
висока енерго-,  матеріалоємність промислової продукції;
недостатнє залучення інвестицій та впровадження інновацій у розвиток 

промислового комплексу;
відсутність довгострокової програми розвитку паливно-енергетичного    

комплексу країни,  насамперед  атомної  енергетики,  що дало б можливість 
завантажити виробничі потужності по виготовленню обладнання для АЕС;

відсутність стратегії розвитку окремих підприємств; 
відсутність  механізму   пільгового   кредитування   енергоефективних   

проектів;
недостатній рівень впровадження підприємствами енергоефективних 

технологій та обладнання.

Головною метою у галузі промисловості  стануть   стабілізація роботи 
підприємств, поліпшення їх фінансового стану, зниження енергоємності 
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продукції  за рахунок залучення інвестицій для технічного переозброєння 
виробництва  та  переорієнтація окремих підприємств  на  внутрішні ринки у 
зв’язку   із   значною  втратою закордонних.

Основними завданнями на 2011 рік є:
забезпечення стабільної роботи промислового комплексу;
забезпечення реалізації середньострокових регіональних пріоритетних 

напрямів інноваційної діяльності;
запровадження на підприємствах енергоменеджменту та енергоаудиту;

  зниження енергоємності продукції за рахунок впровадження новітніх 
ресурсо - та енергозберігаючих технологій;

підвищення конкурентоспроможності продукції та розширення ринків 
збуту; 

активізація залучення інвестицій в економічний потенціал 
промисловості міста;

впровадження систем управління якістю за вимогами стандарту 
ДСТУ ISO 9000 : 2000.

     У машинобудуванні основними напрямами стануть:
впровадження виробництва програмно-технічних комплексів для АЕС 

світового рівня безпеки та освоєння виробництва нового номенклатурного 
ряду головок динамічних для аудіотехніки на ЗАТ «Радій»;

освоєння  виробництва посівних комплексів (сівалка й культиватор)                  
„Альков 5” та „Альков 7”, дискової борони «Antares» 4000, сівалок для 
пропашних культур „Вега 12” на ВАТ по виробництву сільськогосподарської 
техніки «Червона зірка»;

освоєння виробництва нових моделей  шестеренних насосів
V покоління та насосів малометалоємкої конструкції  на ВАТ  «Гідросила»; 
технічне переоснащення та оновлення технологічного обладнання на                  
ВАТ по виробництву сільськогосподарської техніки «Червона зірка»,           
ТОВ «Прод-Інвест», ВАТ «Гідросила», ВАТ «Кіровоградський 
інструментальний завод «Лезо»,  ЗАТ „НВП  „Радій” (відповідно  до 
обласної  програми „Центральний регіон - 2015”).

У галузі виробництва харчових продуктів та напоїв основними 
напрямами розвитку стануть:

впровадження технологій глибокої переробки сільськогосподарської 
сировини (ЗАТ з іноземними інвестиціями „Протеїн - Продакшн”);

освоєння виробництва харчової продукції із підвищеними споживчими 
якостями (ВАТ „Паляниця”);

розширення асортименту продукції, орієнтованої на споживачів із 
різним рівнем достатку (ВАТ „М’ясокомбінат „Ятрань”) ;

поліпшення естетичного вигляду пакування;
розширення ринків збуту (відповідно  до обласної  програми 

„Центральний регіон - 2015”).
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  2.4 Модернізація  інфраструктури та базових секторів    

2.4.1 Модернізація транспортної інфраструктури.  
Створення сучасної мережі зв’язку

Головні проблеми:
дефіцит пропускної  спроможності основних вулично-шляхових 

магістралей міста;
високий ступінь зношеності міського електро-, автомобільного 

транспорту;
недостатність парку автобусів великої місткості для забезпечення 

пасажирських перевезень;
невпорядкованість  руху  транспорту в центральній частині міста;
недостатні обсяги та якість послуг телефонного зв’язку.

Головною метою у галузі  транспорту та зв’язку є подальше  
оновлення    основних виробничих фондів усіх видів транспорту, насамперед   
рухомого складу, залучення інвестицій у  транспортний комплекс міста та 
забезпечення споживачів високоякісними послугами зв’язку. 

  Основні напрямки роботи у 2011 році:
проведення обстеження  пасажиропотоку на міських автобусних 

маршрутах загального користування;
створення комунального підприємства «Центральна диспетчерська 

служба»;
оптимізація реєстру автобусних  маршрутів;
впорядкування  руху транспорту в центральній частині міста;
оновлення  рухомого складу автомобільного транспорту за рахунок 

коштів приватних перевізників та інвесторів;
здійснення послідовної заміни транспорту малої місткості   на    

транспорт великої місткості;
перевезення пільгових категорій громадян до садово - городніх

товариств; 
організація та проведення конкурсів з перевезення пасажирів  міським 

на автобусних маршрутах загального користування;
відшкодування витрат по звільненню інвалідів I та ІІ груп від 

абонентської плати за користування квартирними телефонами.

2.4.2 Підвищення ефективності  і реформування житлово-
комунального господарства

Основні проблеми:
відсутність конкуренції на ринку послуг з управління та утримання 

будинків, споруд та прибудинкових територій;
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значна зношеність основних фондів та незадовільний технічний стан
житлово-комунального господарства; 

застаріле енергоємне обладнання, високі питомі витрати та втрати 
матеріальних і енергетичних ресурсів при виробництві та наданні 
комунальних послуг;

незадовільний технічний стан переважної більшості комунального
житлового фонду;

складний фінансовий стан підприємств: збитковість, наявність значної 
дебіторської та кредиторської заборгованості;

невідповідність тарифів на житлово-комунальні послуги   фактичній 
собівартості.

Головною метою буде створення умов для стабільної роботи 
житлово-комунального господарства міста Кіровограда, задоволення потреб 
населення та інших споживачів у житлово-комунальних послугах, здійснення 
капітального ремонту житлового фонду  та впровадження енергозберігаючих 
технологій.

Основні завдання та заходи  на 2011 рік:
приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до економічно 

обґрунтованого рівня, що має включати інвестиційну складову для 
забезпечення  підвищення якості наданих послуг;

капітальний ремонт  покрівель 40 житлових будинків (відповідно  до 
обласної  програми „Центральний регіон - 2015”).

капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж                        
3 будинків;

капітальний ремонт та проведення експертиз 39 ліфтів (відповідно  до 
обласної  програми „Центральний регіон - 2015”);

ремонт внутрішньодворових доріг із влаштуванням контейнерних 
майданчиків  біля 14 будинків; 

капітальний ремонт  мереж зовнішнього освітлення на 32 вулицях
міста; 

виконання завдань щодо реалізації обласних програм               
„Реформування і розвиток житлово–комунального господарства 
Кіровоградської області на 2009-2014 роки”, „Питна вода Кіровоградської
області на 2005-2020 роки”,  „Центральний регіон – 2015”, Програми
реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста 
Кіровограда на 2010 -2014 роки.
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2.5 Розвиток науково-технічної та інноваційної сфери
2.5.1 Активізація інноваційної діяльності

Основні проблеми:
високий ступінь зносу основних виробничих фондів;
недостатня привабливість довгострокових вкладень для вітчизняного 

банківського капіталу, іноземних інвесторів, а також населення, що має 
вільні кошти;

брак власних коштів у підприємств;
обмеженість централізованого фінансування інноваційних проектів;
погіршення умов кредитування підприємств;
втрата досвіду стимулювання  народного новаторського винахідництва.

Головною метою буде активізація інноваційної діяльності міста.

Пріоритетні напрямки роботи у 2011 році:
реалізація заходів щодо впровадження новітніх ресурсозберігаючих 

технологій та енергозбереження  ( Кіровоградське комунальне підприємство  
електромереж зовнішнього освітлення „Міськсвітло”,  ДП „Кіровоградтепло” 
ТОВ „ЦНТІ УНГА”, КП „Теплоенергетик”;

комплексне технічне і технологічне переоснащення виробництв та 
оновлення основних засобів  ВАТ  по виробництву сільськогосподарської 
техніки «Червона зірка», ТОВ«Прод-Інвест», ВАТ«Гідросила»,
ВАТ«Кіровоградський інструментальний завод «Лезо»;

проведення наукових розробок в системах захисту під час проведення 
гірничих підземних робіт на ЗАТ „НВП  „Радій”.

2.6 Поліпшення  бізнес-клімату і залучення  інвестицій

2.6.1 Створення сприятливих умов для надходження інвестицій

Основні проблеми:
недостатність власних фінансових ресурсів підприємств для вирішення 

питань модернізації, реконструкції, оновлення виробництва;
низька інвестиційна привабливість міста, що зумовлено відсутністю 

інженерно-транспортної інфраструктури;
недостатність інформаційного забезпечення інвестиційних проектів;
відсутність мотивації у суб’єктів господарювання до інвестиційної та 

інноваційної діяльності;
відсутність земельних ділянок для реалізації інвестиційних проектів.

Головною метою інвестиційної політики є  створення сприятливих 
умов діяльності інвесторів на території міста для розвитку галузей економіки, 
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впровадження у виробництво новітніх технологій, збільшення виробництва 
продукції, розвитку мережі об'єктів соціально-культурного та комунального 
призначення, створення нових робочих місць та підвищення життєвого рівня.

Пріоритетними  напрямками роботи у 2011 році стануть:
підготовка матеріалів та цільове розповсюдження інформації про місто 

та конкретні інвестиційні пропозиції за допомогою сучасних можливостей 
поширення інформації;

налагодження контактів та співпраця з професійними іноземними 
агентствами та іншими організаціями, які представляють інтереси інвесторів 
чи співпрацюють з ними;

формування баз даних організацій, які надають послуги з підтримки 
бізнесу, державних та місцевих дозвільних органів;

проведення та участь у заходах з налагодження нових зв’язків з 
інвесторами (виставкові заходи, форуми, ярмарки, бізнес-зустрічі тощо) з 
метою пропагування економічного потенціалу та інвестиційних проектів;

концентрація фінансових ресурсів місцевого бюджету на завершенні 
будівництва  об'єктів з високим ступенем будівельної готовності та 
встановлення контролю за їх використанням; 

 визначення інвестиційнопривабливих ділянок (площадок) у 
генеральному плані міста;

відведення земельних ділянок для реалізації інвестиційних проектів;
інженерне облаштування ділянок (площадок) з метою створення 

сприятливих умов для інвесторів. 
Виконання основних завдань буде забезпечено шляхом реалізації                

міської Програми інвестиційної  діяльності на 2011 рік.

2.7 Приватизація і управління комунальною власністю

2.7.1 Ефективність управління комунальною власністю

Основні  проблеми:
значне зношення основних фондів об'єктів комунальної власності;
недостатність обігових коштів комунальних підприємств для 

здійснення реконструкції, капітальних ремонтів, придбання нового 
обладнання та впровадження нових технологій;
збиткова діяльність  комунальних підприємств.

Головною метою у 2011 році буде проведення прозорої та ефективної 
приватизації комунального майна, спрямованої на задоволення інтересів 
громади.

Основні завдання у 2011 році:
здійснення ефективного управління установами, організаціями, 

підприємствами комунальної власності територіальної громади міста для 
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задоволення та забезпечення комунально-побутових і соціально-культурних 
потреб територіальної громади;

проведення інвентаризації комунального майна;
збільшення надходжень  до міського бюджету за рахунок підвищення 

ставок орендної плати за об’єкти комунальної власності;
проведення прозорої та ефективної  приватизації  комунального майна, 

спрямованої на задоволення  місцевих інтересів.

2.7.2 Формування конкурентного середовища

Основні проблеми:
наявність диспропорцій у галузевій структурі підприємницької 

діяльності;
нестабільність та недосконалість податкового законодавства;
недостатнє фінансово-кредитне забезпечення суб’єктів малого 

підприємництва, що обумовлено практичною відсутністю пільгових кредитів 
для підприємців, недоступністю довгострокового кредитування, високою 
вартістю позичкових коштів, що стримує розвиток виробничої сфери;

незначне бюджетне забезпечення заходів з підтримки підприємництва;
нерозвиненість небанківського сектора фінансових послуг.

Основною  метою є спрямування та координація дій виконавчих 
органів Кіровоградської міської ради на поліпшення бізнес-клімату, 
створення умов для виходу бізнесу з тіні, підтримку ділової та інвестиційної 
активності власних товаровиробників, розвиток конкуренції на ринку товарів 
та послуг.

Основні завдання у 2011 році:
усунення зайвих адміністративних бар’єрів на шляху розвитку 

підприємництва за рахунок вдосконалення процедури отримання документів 
дозвільного характеру, необхідних для започаткування та провадження 
господарської діяльності;

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, а саме: 

розвиток інженерно-технічної інфраструктури;
впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій;
виробництво продукції та надання послуг;
розвиток народних промислів та ремісництва;
наповнення державного і місцевого бюджетів, створення нових 

робочих місць, залучення до підприємницької діяльності соціально 
незахищених верств населення;
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насичення міських товарних ринків продукцією Кіровоградських 
товаровиробників;

поглиблення міжрегіонального співробітництва суб’єктів 
підприємницької діяльності міста;

сприяння розвитку сучасної інфраструктури підтримки 
підприємництва;

підвищення рівня інформованості суб’єктів підприємництва.

_______________________________________







                       Додаток 2 
                       до Програми  економічного  і соціального
                       розвитку  міста  Кіровограда на 2011 рік 

Система заходів                                                           
по виконанню Програми економічного і соціального розвитку міста  Кіровограда на 2011 рік 

Зміст заходу Виконавці Результат провадження 

1 2 3
Забезпечення  якості  життя  населення 
Трудові ресурси 
Працевлаштування незайнятого населення
Організація  громадських робіт 

Департамент 
економіки та 
фінансів

 Зменшення напруги на ринку 
праці
 Забезпечення  зайнятості 
населення

Культура 
Збереження та розвиток існуючої мережі закладів 
культури, забезпечення їх матеріальною базою 

Сприяння діяльності місцевих осередків творчих спілок

Розвиток фольклору, народних ремесел
Поліпшення охорони об’єктів культурної спадщини, 
музеїв, бібліотек

Відділ культури і 
туризму 
гуманітарного 
департаменту 

Збереження культурного надбання
Поглиблення історичних та 
культурних стосунків
Створення безпечних умов роботи 
закладів культури
Проведення культурно-мистецьких 
акцій   

 Підтримка сім’ї, дітей та молоді 
Утримання дитячо-юнацьких клубів Відділ сім’ї та 

молоді 
гуманітарного 
департаменту 

Соціальна підтримка та організація 
змістовного дозвілля молоді
 Забезпечення  житлом молодих 
сімей
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1 2 3
Соціальна допомога найменш забезпеченим студентам

Оздоровлення дітей 
Утримання дитячого будинку  інтернатного типу «Наш 
дім» 
Загальноміські  освітньо-виховні заходи

Загальноміські культурологічні заходи  
Поліпшення  матеріальних та соціальних умов 
проживання 
Соціальної реабілітації та стимулювання здорового  
способу життя молоді та різних категорій сімей міста

Кіровоградський 
міський центр 
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді

Профілактика негативних 
явищ у дитячому та 
молодіжному середовищі,
робота з дітьми-інвалідами

Заходи щодо підтримки дітей - сиріт та дітей, позбавлених  
батьківського піклування

Служба у справах  
дітей 

Підтримка дітей - сиріт та 
дітей, позбавлених  
батьківського піклування

 Розвиток  фізичної культури  і спорту 
Організація фізичного виховання, фізкультурно-
оздоровчої роботи у навчально-виховній,  виробничій та 
соціально-побутовій сферах

Організація фізичного виховання, фізкультурно-
оздоровчої роботи у навчально-виховній,  виробничій та 
соціально-побутовій сферах

Відділ  фізичної 
культури та спорту
гуманітарного 
департаменту

Збереження культурного 
надбання
Поглиблення історичних та 
культурних стосунків
Створення безпечних умов 
роботи закладів культури
Проведення культурно-
мистецьких акцій
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1 2 3
Фізкультурно-оздоровча, реабілітаційна та спортивна 
діяльність серед інвалідів

Фізкультурно-оздоровча робота за місцем проживання та 
робота центру „Спорт для всіх” 
Медико-біологічне забезпечення
Інформаційне та організаційне забезпечення  
Розвиток  шкільного спорту 

 Розвиток  внутрішнього споживчого ринку та послуг 
Надання пільг на послуги лазні окремим  категоріям 
відвідувачів

Здійснення  контролю за організацією  обслуговування  
населення  підприємствами торгівлі, громадського 
харчування та  побутового обслуговування   

Департамент розвитку 
торгівлі, побутового 
обслуговування, 
транспорту та зв’язку

Задоволення споживчого 
попиту
Підвищення рівня 
обслуговування
Пільгове обслуговування 
населення послугами лазні

 Поліпшення  екологічного та техногенного стану 
Розчистка русла річки Інгулу в межах міста Кіровограда 
згідно з робочим проектом "Розчистка р. Інгулу на ділянці 
від мосту по вулиці  Кірова до гирла р. Сугоклеї"
Розробка проектів землеустрою з організації та 
встановлення меж земельних ділянок під об’єктами 
зеленого будівництва

Управління 
земельних відносин та 
охорони 
навколишнього 
природного 
середовища

Зменшення рівня ґрунтових
вод, поліпшення екологічних 
умов, зменшення недостатньо 
очищених скидів у поверхневі  
джерела водних об’єктів 
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1 2 3
Розчистка русла річки Інгулу в межах міста Кіровограда 
згідно з робочим проектом «Розчищення обвідного каналу 
р. Інгулу в районі парка Пушкіна міста Кіровограда»

Перенесення комунікаційних мереж згідно з робочим 
проектом «Перенесення існуючих комунікаційних мереж 
у зв’язку з розчисткою русла р. Інгулу у місті Кіровограді» 

Реконструкція природно-заповідних об’єктів парків-
пам’яток садово-паркового мистецтва

Проведення обрізування та знесення фаутних дерев
Безпека міста 
Заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних 
ситуацій
Заходи невідкладного реагування  щодо ліквідації 
надзвичайних ситуацій та їх наслідків
Заходи щодо організації рятування на водах
Заходи із забезпечення протипожежного захисту житла, 
життя і здоров’я людей, інфраструктури міста та з 
організації рятування на водах 

Управління з  питань 
надзвичайних 
ситуацій та 
цивільного захисту 
населення

Заходи щодо  розвитку системи зв’язку, оповіщення та 
інформатизації
Врегулювання   земельних  відносин в  м.  Кіровограді   Управління 

земельних відносин та 
охорони 
навколишнього 
природного 
середовища

Збільшення надходжень  до 
міського бюджету
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1 2 3
Підвищення  стандартів життя 
Підвищення якості і доступності медичних послуг

Заходи щодо виконання національних, комплексних 
програм охорони здоров’я  населення

Управління охорони 
здоров’я

Покращання стану здоров’я 
населення міста, підвищення 
якості лікування

Підвищення якості конкурентоспроможності освіти 
Розвиток  позашкільної освіти 

Обладнання комп’ютерними класами ЗОШ
Заходи щодо переходу на профільне навчання
Заходи щодо забезпечення  належного  протипожежного 
стану

Гуманітарний 
департамент 

Гармонійний розвиток дітей

 Підвищення  адресної системи соціального забезпечення
Надання різних видів грошової допомоги
Фінансова підтримка громадських організацій

Пільги на газифікацію для інвалідів ВВв та учасників 
бойових дій

Придбання новорічних подарунків 
Виплата пансіонів та доплат  до пенсій почесним 
громадянам
Звільнення від оплати за користування житлово-
комунальними послугами членів сімей 
військовослужбовців, що загинули в Афганістані, та 
інвалідів І і ІІ груп по зору

Відділ соціальної
підтримки населення, 
  відділ 
бухгалтерського 
обліку 
Кіровоградської 
міської ради, 
управління 
капітального 
будівництва 
Кіровоградської 
міської ради,  
департамент житлово-
комунального 
господарства                      

Часткове вирішення проблем 
малозабезпечених верств 
населення міста
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1 2 3

Утримання територіальних центрів соціального 
обслуговування пенсіонерів та одиноких  непрацездатних 
громадян

Створення умов доступу до об’єктів соціальної 
інфраструктури

Виконання повноважень Кіровської та 
Ленінської районних в м. Кіровограді рад
Модернізація  інфраструктури  та базових секторів 

 Модернізація транспортної  інфраструктури 
Перевезення пільгових категорій населення   
Організація проведення конкурсів на перевезення 
пасажирів
Звільнення від оплати за користування радіоточками та 
телефонами інвалідів І і ІІ груп по зору
Обстеження пасажиропотоку 

Департамент розвитку 
торгівлі, побутового 
обслуговування, 
транспорту та зв’язку 

Надання транспортних послуг 
населенню 
Удосконалення  системи  
проведення конкурсів
Забезпечення  соціального 
захисту  інвалідів

 Підвищення  ефективності і реструктуризація  житлово-комунального господарства
Фінансова підтримка  житлово-комунального 
господарства
Капітальний ремонт теплових мереж
Капітальний ремонт водопровідно-каналізаційного 
господарства
Капітальний ремонт житлового фонду
Благоустрій
Впровадження засобів обліку
Внески до статутів комунальних підприємств

Департамент  
житлово-
комунального  
господарства

Підвищення якості житлово-
комунальних послуг, 
забезпечення сталого 
функціонування житлово-
комунального господарства
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1 2 3
Забезпечення ефективної експлуатації дорожньої системи
Будівництво,   ремонт,  реконструкція доріг
  Приватизація і управління  комунальною власністю 
Реформування відносин  власності  і приватизація
Здійснення  ефективного управління  установами, 
організаціями, підприємствами  комунальної власності

Департамент 
економіки та фінансів

Підвищення якості експертної    
оцінки, техобстежень

Поліпшення  бізнес - клімату й залучення інвестицій
Заходи щодо реалізації вимог  Закону України „Про 
дозвільну  систему у  сфері господарської діяльності ” у 
2011 році

Управління правового 
забезпечення 
адміністративного 
департаменту

Виконання вимог  Закону 
України "Про дозвільну 
систему у сфері  господарської 
діяльності

Створення  сприятливого підприємницького та
інвестиційного середовища для розвитку  малого  бізнесу  
Удосконалення  і якісне наповнення регуляторних 
процесів
Сприяння розвитку самоорганізації підприємців

Врахування  громадської 
думки  при підготовці  
нормативних актів
Створення  нових робочих  
місць.
Забезпечення  інформаційно -
консультативними  послугами 
малого бізнесу  у місті

Залучення інвестиції в основний капітал 

Департамент 
економіки та фінансів 

Будівництво об’єктів 
промисловості, житлово-
комунального та соціального 
призначення
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1 2 3
Інші 
Утримання міської дружини Управління правового 

забезпечення 
адміністративного 
департаменту

Забезпечення діяльності 
міської дружини

Заходи щодо фінансового забезпечення відзначення 
визначних подій та нагородження відзнаками 
Кіровоградської міської ради та виконавчого комітету в  
м. Кіровограді 

Відділ кадрової 
роботи

Відзначення 
загальнодержавних, місцевих 
та професійних свят і ювілеїв,
вшанування видатних 
особистостей

Заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування  

Відділ кадрової 
роботи 

Забезпечення органів 
місцевого самоврядування   
працівниками з високим 
рівнем професіоналізму та 
культури

Заходи щодо забезпечення умов діяльності депутатів 
Кіровоградської міської ради, а саме:

матеріально-технічне забезпечення
організаційне забезпечення
Забезпечення діяльності апарату міської ради

 Управління апарату 
міської ради

Забезпечення умов  для 
ефективного здійснення 
депутатами Кіровоградської 
міської ради  повноважень

Участь  в  Асоціації міст України  Кіровоградське 
регіональне 
відділення Асоціації 
міст України

Забезпечення представництва 
інтересів територіальної 
громади в органах державної 
влади
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Заходи  щодо розвитку  комп’ютеризації виконавчих 
органів Кіровоградської міської ради 

Адміністративний 
департамент 

Забезпечення сучасною 
обчислювальною та 
комунікаційною технікою 
виконавчих органів 
Кіровоградської міської  ради 

Висвітлення діяльності  міської влади  в  ЗМІ Відділ по роботі із 
засобами  масової  
інформації 

Ефективне  висвітлення 
діяльності  виконавчих органів 
Кіровоградської міської  ради  

Заступник директора департаменту 
економіки та фінансів - начальник
управління економіки                                                                                                                                         О.Осауленко



           Додаток 3        
до Програми економічного і соціального
розвитку м. Кіровограда на 2011 рік

Перелік галузевих програм, які будуть діяти  та  фінансуватися у 2011 році

№ 
з/з

Назва програми Виконавці
Фінансове  забезпечення   

Очікуваний результат

Забезпечення якості  життя населення 
1 Програма  зайнятості населення міста 

Кіровограда на  2010 - 2011 роки
Департамент економіки та 
фінансів 

Згідно з відповідними  бюджетними  
призначеннями

Зменшення напруги на ринку праці 

2 Програма розвитку культури та туризму в   м. 
Кіровограді  на  2011 рік

Відділ культури та 
туризму гуманітарного 
департаменту

Згідно з відповідними  бюджетними  
призначеннями

Створення правових та економічних   
умов  для подальшого  розвитку 
культурно - мистецької галузі міста  

3  Програма "Молодь Кіровограда"               на  
2011 рік 

Відділ сім'ї та молоді 
гуманітарного 
департаменту

Згідно з відповідними  бюджетними  
призначеннями

 Соціальна підтримка та організація 
змістовного дозвілля молоді



2

1                 2               3                                      4                       5
4 Міська соціальна програма реформування 

системи закладів для дітей - сиріт та дітей, 
позбавлених  батьківського піклування на 2011 
рік

Відділ сім'ї та молоді 
гуманітарного департаменту

Згідно з відповідними  бюджетними  
призначеннями

 Діти - сироти   одержать  
можливість  зростати в умовах 
максимально наближених  до  
сімейних 

5 Міська програма  відпочинку та оздоровлення 
дітей на 2011 рік 

Відділ сім'ї та молоді 
гуманітарного департаменту

Згідно з відповідними  бюджетними  
призначеннями

Збільшення  кількості дітей 
охоплених організованими 
формами відпочинку та 
оздоровлення 

6 Міська програма  підтримки  сімей             на 
2011 рік 

Відділ сім'ї та молоді 
гуманітарного департаменту Згідно з відповідними  бюджетними  

призначеннями

Забезпечення  житлом молодих 
сімей

7 Програма   підтримки дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування на 2011 
рік

 Служба у справах  дітей  Згідно з відповідними  бюджетними  
призначеннями

Підтримка дітей - сиріт та дітей, 
позбавлених  батьківського 
піклування

8 Програма  соціальної  підтримки розвитку та 
становлення  сімей, дітей  та молоді  м. 
Кіровограда 
на 2011 рік

Кіровоградський міський 
центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді

Згідно з відповідними  бюджетними  
призначеннями

Профілактика негативних явищ у 
дитячому та молодіжному 
середовищі,
робота з дітьми-інвалідами

9 Програма   розвитку  фізичної культури і 
спорту  в 
м. Кіровограді
на 2011 рік 

Відділ фізичної культури та 
спорту гуманітарного 
департаменту 

Згідно з відповідними  бюджетними  
призначеннями

 Зміцнення здоров’я дітей, учнів, 
студентів
Залучення дорослого населення до 
занять фізкультурою та спортом

10  Програма  розвитку сфери  торгівлі, 
ресторанного господарства та побутового  
обслуговування населення міста Кіровограда  
на 2011 рік

Департамент розвитку 
торгівлі, побутового 
обслуговування, транспорту 
та зв’язку

Згідно з відповідними  бюджетними  
призначеннями

Задоволення споживчого попиту
Підвищення рівня обслуговування
Пільгове обслуговування 
населення послугами лазні
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11 Програма  врегулювання земельних  відносин в  

м.  Кіровограді  на 2011 рік 
Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього природного 
середовища

Згідно з відповідними  бюджетними  
призначеннями

Збільшення надходжень  до 
міського бюджету 

12  Програма  природоохоронних заходів  
місцевого значення на 2011 рік 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього природного 
середовища

Згідно з відповідними  бюджетними  
призначеннями

Зменшення рівня ґрунтових
вод, поліпшення екологічних умов, 
зменшення недостатньо очищених 
скидів у поверхневі  джерела 
водних об’єктів 

13
 Програма запобігання надзвичайним 
ситуаціям та ліквідації  їх наслідків на 2011 рік 

Управління з  питань 
надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту 
населення

Згідно з відповідними  бюджетними  
призначеннями

Створення умов  для забезпечення 
безпечної життєдіяльності  
населення міста

Підвищення стандартів життя

14  Програма  економічного та соціального 
розвитку галузі охорони здоров'я на 2011 рік

Управління охорони 
здоров’я

Згідно з відповідними  бюджетними  
призначеннями

Покращання стану здоров’я 
населення міста, підвищення 
якості лікування

15 Міська програма імунопрофілактики та захисту 
населення від  інфекційних хвороб  на 2010 -
2015 роки 

Управління охорони 
здоров’я Згідно з відповідними  бюджетними  

призначеннями

Зниження рівня захворюваності на 
інфекційні хвороби 
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16 Програма   соціально - медичного забезпечення 
ветеранів війни на 2008-2012 роки

Управління охорони 
здоров’я

Згідно з відповідними  бюджетними  
призначеннями

 Подовження  активного 
довголіття та  тривалості  життя  
ветеранів  війни

17 Міська програма  профілактики та лікування 
тромбоемболічних ускладнень серцево -
судинних захворювань              на 2010  -2014 
роки

Управління охорони 
здоров’я

Згідно з відповідними  бюджетними  
призначеннями

Зменшення  поширеності 
повторних захворювань системи  
кровообігу

18 Міська програма "Репродуктивне здоров'я 
населення міста Кіровограда на 2010 -2015 
роки"

Управління охорони 
здоров’я

Згідно з відповідними  бюджетними  
призначеннями

Поліпшення репродуктивного 
здоров'я населення

19  Програма розвитку освіти  м. Кіровограда  на 
2011- 2015 роки 

  Гуманітарний департамент Згідно з відповідними  бюджетними  
призначеннями

Гармонійний розвиток дітей

20 Міська програма  "Діти  м. Кіровограда" на 
2010-2014 роки

Управління охорони 
здоров’я

Згідно з відповідними  бюджетними  
призначеннями

Запобігання дитячої смертності 

21  Програма соціального захисту  та соціальної 
підтримки   окремих  категорій населення міста 
Кіровограда на 2011 рік 

 Відділ соціальної підтримки  
населення 

Згідно з відповідними  бюджетними  
призначеннями

Часткове вирішення проблем 
малозабезпечених верств 
населення міста

Модернізація    інфраструктури та  базових  секторів

22  Програма  розвитку  міського пасажирського 
транспорту та зв’язку в          м. Кіровограді                              
на 2011 рік 

 Департамент розвитку 
торгівлі, побутового 
обслуговування, транспорту 
та зв’язку 

Згідно з відповідними  бюджетними  
призначеннями

Надання транспортних послуг 
населенню
Удосконалення  системи  
проведення конкурсів                                                                                                               
Забезпечення  соціального захисту  
інвалідів
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23 Програма розвитку житлово - комунального 
господарства  та благоустрою міста  на 2011 
рік 

Департамент житлово -
комунального господарства 

Згідно з відповідними  бюджетними  
призначеннями

Підвищення якості житлово-
комунальних послуг, забезпечення 
сталого функціонування житлово-
комунального господарства, 
утримання  території

24 Програма  будівництва, реконструкції, ремонту 
доріг та експлуатації дорожньої системи в місті 
Кіровограді  на  2011 рік 

Департамент житлово -
комунального господарства Згідно з відповідними  бюджетними  

призначеннями

Підвищення безпеки на дорогах  
міста, покращання стану доріг

25 Програма  управління у сфері містобудування 
та архітектури 
на 2011 рік 

Управління  містобудування  
та архітектури Згідно з відповідними  бюджетними  

призначеннями

Реалізація  державної політики у 
сфері містобудування та 
архітектури

Приватизація і управління  комунальною власністю 

26 Програма управління комунальним майном  на 
2011 рік 

Департамент економіки та 
фінансів

Згідно з відповідними  бюджетними  
призначеннями

 Підвищення якості експертної    
оцінки, техобстежень

Поліпшення   бізнес - клімату й залучення  інвестицій

27 Міська програма  реалізації вимог  Закону 
України "Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності" на 2011 рік

Управління правового 
забезпечення 
адміністративного 
департаменту 

Згідно з відповідними  бюджетними  
призначеннями

Виконання вимог  Закону України 
"Про дозвільну систему у сфері  
господарської діяльності”
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28 Програма розвитку малого підприємництва у 

місті Кіровограді  на 2011 -2012 роки
Департамент економіки та 
фінансів

Згідно з відповідними  бюджетними  
призначеннями

Врахування  громадської думки  
при підготовці  нормативних актів 
Створення  нових робочих  місць
Забезпечення  інформаційно-
консультативними  послугами 
малого бізнесу  у місті 

29 Програма  представництва Асоціації  міст 
Кіровоградської області та   Кіровоградського 
регіонального  відділення Асоціації міст 
України на
 2011 рік

Кіровоградське регіональне 
відділення Асоціації міст 
України 

Згідно з відповідними  бюджетними  
призначеннями

 Забезпечення представництва 
інтересів територіальної громади в 
органах державної влади

30 Програма інвестиційної  діяльності на 2011 рік Департамент економіки та 
фінансів

Згідно з відповідними  бюджетними  
призначеннями

Будівництво об’єктів 
промисловості, житлово-
комунального та соціального 
призначення

Інші   

31 Програма забезпечення умов діяльності 
депутатів Кіровоградської міської ради 
шостого скликання на 2011 рік 

Управління апарату  
Кіровоградської міської 
ради

Згідно з відповідними  бюджетними  
призначеннями

Забезпечення виконання правового 
статусу депутата міської ради  як 
представника інтересів  
територіальної громади  міста 

 32 Комплексна програма діяльності 
Кіровоградської міської дружини  на 2011 рік 

Управління правового 
забезпечення 
адміністративного 
департаменту 

Згідно з відповідними  бюджетними  
призначеннями

 Забезпечення громадського 
порядку 
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33  Програма  щодо підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації посадових осіб 
місцевого самоврядування  

Відділ кадрової роботи Згідно з відповідними  бюджетними  
призначеннями

Забезпечення органів місцевого 
самоврядування в працівниках з 
високим рівнем професіоналізму 
та культури

34 Програма розвитку комп’ютеризації 
виконавчих органів Кіровоградської міської 
ради 
на 2011 рік

Адміністративний 
департамент 

Згідно з відповідними  бюджетними  
призначеннями

Забезпечення сучасною 
обчислювальною та 
комунікаційною технікою  
органів  міської влади

35  Програма  економічної підтримки засобів 
масової інформації міста Кіровограда  на                 
2011 рік 

 Відділ по роботі  із  
засобами  масової 
інформації

Згідно з відповідними  бюджетними  
призначеннями

Ефективне висвітлення 
діяльності органів міської влади  

Заступник директора департаменту 
економіки та фінансів - начальник
управління економіки                                                                                    О.Осауленко




