
  
 

                                                                
 

 

ПРОЕКТ СТРАТЕГІЇ 
ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО  
РОЗВИТКУ МІСТА КІРОВОГРАДА НА 

ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ 

 
 

 

  
 
 



  
 
 ВМІСТ  
 
Вступ 1 
  
Загальна  інформація   про місто 2 
  
Ключові економічні бар’єри  8 
  
SWOT -АНАЛІЗ  9 
  
І. Інтеграційна ціль: підвищення рівня ефективності 
використання економічного потенціалу міста 
 

10 

        1. Стратегічний напрям: розвиток інноваційного та 
конкурентного виробництва в місті 

10 

  1.1 Нарощення обсягів виробництва промислової продукції  
та її реалізації на внутрішньому й зовнішніх ринках 

10 

1.2  Розбудова інвестиційного потенціалу у промисловості 
та стимулювання оновлення основних фондів 

11 

1.3 Диверсифікація джерел енергопостачання, підвищення 
рівня енергоефективності  та розвиток "зеленої економіки" 

12 

1.4 Розвиток підприємницького середовища та конкуренції 
на товарних ринках 

14 

  
 ІІ. Інтеграційна ціль: територіальна соціально-економічна 
інтеграція і просторовий розвиток 
 

16 

1. Стратегічний напрям: розвиток сучасної індустрії послуг 
як основи постіндустріального поступу 

16 

1.1. Створення умов для надання якісних послуг  з  
перевезення міським пасажирським транспортом та поліпшення 
якості доріг 

16 

1.2. Розвиток  екологічно безпечних видів транспорту 18 
1.3. Розвиток авіаційного транспорту 19 
1.4. Надання якісних житлово-комунальних послуг 19 
1.5. Розвиток внутрішнього споживчого ринку та послуг 23 
1.6. Розвиток житлового будівництва 24 

         
         2.  Стратегічний напрям: забезпечення комфортного та 
безпечного життєвого середовища для людини   

 
25 

2.1  Послаблення негативних демографічних тенденцій 25 
         2.2 Розвиток ринку праці та підвищення рівня доходів 
працюючих 

26 

2.3  Кіровоград - розумне місто 27 
2.4  Популяризація  спорту серед населення 28 
2.5 Створення умов для розв’язання нагальних проблем 

переселенців 
29 



  
 

 
2 
 

2.6  Підвищення ефективності системи соціального захисту 
населення 

 
  
 

30 

2.7  Збереження культурної спадщини 31 
2.8  Здорове довкілля 33 
2.9  Безпечне місто  35 
  

ІІІ. Інтеграційна ціль: запровадження сучасних моделей та 
успішних практик управління та формування інфраструктури 

36 

1.   Удосконалення системи управління 36 
2.   Вдосконалення надання адміністративних послуг 37 

  
Організаційне забезпечення реалізації стратегії 
 

38 

Моніторинг і оцінка реалізації стратегії 
 

39 

Показники оцінки реалізації Стратегії економічного та  
соціального  розвитку м. Кіровограда  на період до 2020 року   

39 

 
Перелік об’єктів, будівництво, реконструкцію та капітальний  
ремонт, які передбачається здійснити у 2016-2020 роках  

 
40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МІСТА КІРОВОГРАДА  
НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ 

 
І. Вступ 

Необхідність підготовки Стратегії розвитку міста Кіровограда  на період  
до 2020 року (далі - Стратегія) викликана: 

завершенням строку реалізації Стратегії економічного та соціального  
розвитку міста Кіровограда, затвердженої рішенням Кіровоградської міської 
ради від 13 липня 2007 року № 310; 

зміною зовнішніх та внутрішніх умов для розвитку міста протягом 
останніх семи років. З початку 2014 року з’явилися додаткові ризики, 
пов’язані як із зовнішнім впливом дій Російської Федерації стосовно 
Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та східних регіонів України, 
так і з внутрішніми чинниками. 

 Стратегію розроблено з урахуванням положень: 
 законів України "Про місцеве самоврядування в Україні",  "Про 

державне прогнозування і розробку програм економічного і соціального 
розвитку України", "Про засади державної регіональної політики"; 

 постанов Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385 
"Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 
2020 року", від 16 листопада  2011 року № 1186 "Про затвердження Порядку 
розроблення, проведення моніторингу та оцінки реалізації регіональних 
стратегій розвитку" . 

Реалізація Стратегії дасть можливість:  
1) забезпечити підвищення стабільності соціально-економічного 

розвитку міста; 
2) сприяти розвитку підприємницької діяльності та створенню нових 

робочих місць;  
3) збільшити надходження до міського бюджету;  
4) сприяти збільшенню доходів населення, поліпшенню умов і якості їх 

життя; 
5) досягти поліпшення інвестиційного клімату в місті.  
Стратегію побудовано у вигляді системи інтегральних цілей та напрямів 

розвитку. Інтегральні цілі виходять зі стратегічної мети й спрямовані на 
втілення стратегічного бачення міста Кіровограда у 2020 році. Кожний із 
напрямів розкривається комплексом завдань, підпорядкованих реалізації 
інтегральних цілей.  

 
   БАЧЕННЯ -  Кіровоград  економічно  сильне  та   фінансово   стабільне  

сучасне європейське місто 
 
МІСІЯ  -    створення умов для збалансованого економічного розвитку 

міста, підвищення його інвестиційної привабливості, поліпшення бізнес-
клімату, забезпечення комфортних умов проживання та сприяння всебічному 
розвитку громади міста 
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  ІІ.    Загальна інформація про місто  
 

Кіровоград – місто з високим науково-технічним та економічним 
потенціалом, трудовими ресурсами, необхідною сировинною базою. В місті 
нараховується  22 489 од. суб’єктів господарювання, з них: юридичні особи – 
7 246 од., фізичні особи – 15 243 од.  

Підготовку спеціалістів для потреб міста, області та України ведуть 
вищі навчальні заклади. Повністю задовольняє освітні потреби населення 
міста розгалужена мережа загальноосвітніх навчально-виховних закладів. 

Місто підтримує зовнішньоекономічні та культурні зв’язки з країнами 
як близького, так і далекого зарубіжжя.   

Площа міста  складає 10,3  тис.га, що  становить 0.4 % території 
області. 

 
Розподіл земель за функціональним призначенням та 

функціональним використанням 
  

 
 
Корисні копалини представлені перш за все будівельною сировиною. 

Відомим є Кіровоградське гранітне родовище. Енергетичні запаси надр міста 
репрезентовані   покладами   бурого  вугілля (Балашівсько – Кіровоградське 
родовище) та урану.   

На території міста основними водними об’єктами є Кіровоградське 
водосховище та річка Інгул з її притоками Біянкою, Сугоклеєю. Загальна 
довжина річок – 34,5 км.  

Кіровоград поділено на дві адміністративні одиниці:  Фортечний та  
Подільський  райони. 

Станом на 01.01.2016 чисельність населення складає  239,7 тис. осіб.              
Із загальної чисельності населення чоловіча стать складає 107 098 осіб, 
жіноча – 128 935 осіб.   
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В місті продовжує зберігатись складна демографічна ситуація, 

зумовлена падінням народжуваності та ростом смертності. За останній рік 
чисельність населення міста скоротилася на  1,2 тис. осіб. Зменшення 
чисельності відбулося за рахунок природного (-843 осіб) та міграційного 
скорочення населення (400 особи). Загальний коефіцієнт народжуваності  
складає 10,3 на 1000 наявного населення, смертності - 13,8. Причинами 
зменшення народжуваності є низький рівень отримання доходів та 
соціального захисту, медичного обслуговування на фоні загального 
погіршення здоров’я населення та складна економічна ситуація. 

 
ВІКОВА СТРУКТУРА   

 
 
Наповнення міського бюджету має позитивні тенденції. Відтак, 

спостерігаються збільшення находжень за основними бюджетоформуючими 
податками, а саме по податку з доходів фізичних осіб та по місцевих 
податках.  

У 2015 році, внаслідок коригування бюджетного і податкового 
законодавства, зазнала змін і структура доходів місцевих бюджетів, яка 
характеризується введенням нових ставок податків ( податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку, акцизного 
податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів та єдиного податку), за рахунок яких, у порівнянні з 
2014 роком, суттєво збільшились надходження до міського бюджету.  
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Частка окремих податків до загального обсягу податкових 
надходжень міського бюджету, % 

 
Сучасний промисловий Кіровоград – це 16 провідних галузей, які 

налічують 203 провідні підприємства. Найважливішими у структурі 
промислового комплексу міста є харчова промисловість (66,4 % загального 
обсягу реалізованої промислової продукції), виробництво та розподілення 
електроенергії, газу та води (15,8 %), машинобудування (11,8 %) . 

Провідними підприємствами міста харчової промисловості є                                  
ТДВ «М’ясокомбінат «Ятрань» та підприємство громадського об’єднання 
«Асоціація підтримки вітчизняного товаровиробника «Фірма Ласка».                  
Далеко за межами України відома продукція ПАТ науково-виробничого 
підприємства «Радій», що займається проектуванням, розробкою та 
виготовленням автоматизованих систем управління технологічними 
процесами для автономних електростанцій, ПАТ «Ельворті», що   
спеціалізується  на виготовленні сівалок для посіву зернових і орних культур, 
культиваторів для суцільної і міжсмугової обробки ґрунту, ПАТ «Гідросила», 
найпотужнішого виробника гідравліки. 
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 Зовнішньоторговельні операції здійснюються підприємствами міста  з 
62 країнами світу. Основними ринками збуту продукції є країни  СНД та 
Європейського Союзу. Основу експорту товарів складають жири та олії 
тваринного або рослинного походження, готові харчові продукти, машини, 
обладнання та механізми; електротехнічне обладнання. Імпорт в основному 
складається з механічних машин, засобів наземного транспорту, крім 
залізничного, полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них.  

 Малий бізнес є соціально-економічним фундаментом, без якого                    
неможливий сталий розвиток. Основна його функція, що є надзвичайно 
важливою, – соціальна (створення робочих місць, професійне навчання 
тощо). В місті Кіровограді кількість малих підприємств складає                        
2405 одиниць (по області – 7286 одиниць). У розрахунку на 10 тис. осіб 
наявного населення кількість підприємств малого бізнесу міста склала                   
100 одиниць (по області – 74 одиниці). Більшу частку всіх підприємств міста 
склали мікропідприємства – 81,6%, або 2062 одиниці.  

Підприємствами малого бізнесу міста реалізовано продукції, товарів та 
надано послуг на суму 5351,2 млн.грн, або 37,7% загального обсягу 
реалізованої продукції (товарів, послуг) малих підприємств області, з них 
мікропідприємствами – 1674,5 млн.грн. Обсяг реалізованої продукції 
(товарів, послуг) малих підприємств міста у розрахунку на одного найманого 
працівника склав 483,7  тис.грн. На  малих  підприємствах м. Кіровограда 
зайнято 11903 особи, у тому числі 11064 наймані працівники, або 33,7% 
загальної кількості найманих працівників малих підприємств області. На 
мікропідприємствах зайнято 4952 особи, у тому числі 4186 найманих 
працівників. Витрати на персонал підприємств малого бізнесу м. Кіровограда 
становили 304,3 млн.грн, з них витрати на оплату праці – 223,1 млн.грн.  
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 Мережа стаціонарних підприємств торгівлі м. Кіровограда станом на 
01.01.2016  налічує 3039 од., в тому числі: 2 гіпермаркети, 26 супермаркетів, 
19 торгових центрів, 15 автосалонів, 83 фірмові магазини та кіоски,             
207 аптек, 55 АЗС/ГЗС та 229 об’єктів з оптового продажу товарів.   

На території міста продовжує діяти 121 об’єкт позамагазинної торгівлі 
(пересувні вагони, палатки, лотки), 182 кіоски та павільйони.  

Загальнодоступна мережа закладів ресторанного господарства                         
міста Кіровограда представлена 482 од. на 20,8 тис. посадкових місць, з них: 
236 кафе, барів та кафе-барів, 33 їдальні, 33 буфети, 7 закусочних,                          
13 ресторанів, 4 пивбари, 2 фітнес – бари, 7 літніх кафе, 70 кафетеріїв,                 
39 автоматів гарячих напоїв, 21 заклад швидкого харчування,  7 закладів з 
виготовлення кондитерських та хлібобулочних виробів, 5 – кулінарних 
виробів.   

Мережа підприємств побутового обслуговування населення  станом на  
01.01.2016  налічувала 647 од. Найбільш розгалуженою є мережа перукарень 
(238) од.  

На території міста працюють 15 готелів на 455 номерів                          
(968 ліжко-місць), з яких найбільшими є готелі: «Турист», «Лондон»,  
«Європа» та 14 велопаркінгів на 53 місця. У 2015 році відкрито готелі 
«Кордон» для відпочинку водіїв по  вул. Виставочній, 1-в на 10 номерів                   
(20 ліжко-місць) та «Шенген» по вул. Віктора Чміленка, 24-д на 4 номери                      
(8 ліжко-місць). 

Продовжували діяти 23 ринки на 4813 торгових місць загальною   
площею 142,5 тис. кв. м.  З   усієї   кількості   ринків:  9   відкритих, 6 критих 
та 8 комбінованих. За асортиментом товарів: 20 ринків змішані, по 1 ринку з 
продажу автозапчастин, автомобілів та овочів (оптовий ринок). 
 Середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована одному 
штатному працівникові м. Кіровограда (по підприємствах, установах, 
організаціях та відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 
10 і більше осіб) за 2015 рік порівняно з відповідним періодом 2014 року  
зросла на 14,5 % і становила  3293 грн., що в 2,4 рази вище рівня мінімальної 
заробітної плати (1378 грн.).   

Рівень заробітної плати по місту вищий за середній показник по 
Кіровоградській області (3282 грн.) на 0,3 %, але менший за середню 
заробітну плату по Україні на 914 грн (4207 грн.). 

Житловий фонд територіальної громади міста Кіровограда налічує  
1409 багатоквартирних житлових будинків (36 % від загального обсягу 
будинків комунальної власності Кіровоградської області) та 14 гуртожитків 
загальною площею майже 2,7 млн. кв. м, у яких мешкають 120 187 громадян 
міста. У житловому фонді комунальної власності міста Кіровограда 
перебуває на балансі 647 ліфтів. Обслуговування житлового фонду 
здійснюється п’ятьма комунальними житлово-експлуатаційними 
підприємствами.  
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Кіровоград характеризується розвиненою транспортною 

інфраструктурою. Протяжність всіх доріг міста складає 507,9 км,                           
з них з асфальтовим покриттям – 302,6 км, з удосконаленим                             
покриттям – 205,1 км,ґрунтовим  покриттям  –  0,2 км.  На вулицях і дорогах 
міста експлуатується 17 автомобільних мостів та один шляхопровід 
загальною протяжністю 1,405 км. В місті експлуатується 15 пішохідних 
мостів.  

Перевезення пасажирів автомобільним транспортом здійснюється в 
двох режимах - у звичайному режимі руху та у режимі маршрутного таксі. 
Маршрутна мережа складається з 36 автобусних маршрутів, з них: 

32 маршрути працюють у режимі маршрутного таксі;  
4 маршрути – у звичайному режимі руху.  
Послуги пасажирського автомобільного транспорту надають                      

11 пасажирських перевізників (юридичні та фізичні особи) різних форм 
власності. Послуги на перевезення міським електротранспортом надає               
КП «Електротранс» за 3 тролейбусними маршрутами. 

Надання послуг населенню у сфері культури та мистецтва здійснюється 
мережею, яка нараховує 11 закладів культури. Кіровоградська міська 
централізована бібліотечна система налічує 20 бібліотек-філій. Музейні 
послуги населенню міста надають 3 музеї. Продовжується співпраця закладів 
культури з представниками 7 творчих спілок та громадських організацій 
міста і області. В місті забезпечується робота 17 дитячо-юнацьких клубів за 
місцем проживання, в яких навчається 2010 дітей.  

Освітня система включає 43 загальноосвітні навчальні заклади усіх 
типів і форм власності, у яких навчається 23 312 учнів, 5 позашкільних 
закладів. Найважливішим етапом в системі освіти є дошкільна освіта.  
Продовжують свою діяльність 39 дошкільних навчальних закладів міста, які 
відвідує 10 435  дітей. 

В місті налічується 20 дитячо-юнацьких центрів при загальноосвітніх 
навчальних закладах та 5 позашкільних навчальних закладів, які 
впроваджують основні завдання позашкільної освіти. 

Заклади галузі фізичної культури та спорту налічують 13 дитячо-
юнацьких спортивних шкіл, одну спеціалізовану дитячо-юнацьку школу 
олімпійського резерву, школу вищої спортивної майстерності та дитячо-
юнацька футбольна школа-академія ФК «Зірка», в яких займаються фізичною 
культурою та спортом близько 4135 дітей, що становить 19 % від загальної 
кількості дітей шкільного віку. Функціонують 2 стадіони, 11 футбольних 
полів, 72 спортивні зали, 95 приміщень для занять фізкультурно-оздоровчою 
роботою, плавальний басейн, льодова ковзанка, стрілецький тир, 
водноспортивна база, 326 спортивних майданчиків, із них у мікрорайонах за 
місцем проживання громадян – 144 майданчики, у тому числі 11 площинних 
спортивних споруд зі штучним покриттям. У  місті  Кіровограді 
культивується  48 видів спорту, діють 46 спортивних клубів різної 
фізкультурно-спортивної направленості, в яких займаються близько  8 тис. 
осіб. З учнями спортивних шкіл працює 251 тренер-викладач. 
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Медичну допомогу населенню міста надають 14 закладів охорони 

здоров’я (2 поліклініки, 3 стоматологічні поліклініки, 1 амбулаторія загальної 
практики-сімейної медицини, 3 лікарні, 2 пологові будинки, 2 центри 
первинної медико-санітарної допомоги та державний заклад  «Спеціалізована 
медико-санітарна частина № 19 Міністерства охорони здоров’я України »), в 
яких працює 3168,7 медичних працівників, у тому числі: лікарів – 852,7, 
середніх медичних працівників – 1604, молодших медичних працівників – 
712. Ліжковий фонд закладів складає 1145 ліжок. Укомплектованість 
лікарськими кадрами по місту Кіровограду останні п’ять років залишається 
недостатньо стабільною та   складала 79,1 %, тому однією з провідних 
проблем у галузі залишається дефіцит лікарів, особливо лікарів загальної 
практики-сімейної медицини. 
 Важливим питанням залишається техногенна безпека нашого міста. 
Так, на території міста розміщується 88 об’єктів підвищеної небезпеки, 9 з 
них – хімічно небезпечні. Всього по місту в зонах можливого хімічного 
ураження може опинитися  близько 22,78 тис. осіб. 

 На території міста продовжується робота з мінімізації радону. На 
небезпечних ділянках відмічається підвищений гамма-фон  із  значним 
вмістом радону та його продуктів розпаду в повітрі, по окремих приміщеннях 
і підвалах від 200 до 500 і більше Бк/м3, який на декілька порядків перевищує 
гранично допустимі. 
    

3. Ключові економічні бар'єри 
 

 Тіньова економіка: 
тіньова економіка зменшує привабливість міста як для внутрішніх, так і 

для іноземних інвестицій 
   
  Відсутність великого капіталу: 

 роздрібнене бізнес-середовище зменшує притік інвестицій і обмежує 
здатність місцевої влади  співпрацювати з бізнесом 

 
        Нестача інновацій: 

більшість підприємств зосереджені на продукції та послугах з низькою 
доданою вартістю; 

низький рівень інновацій зумовлений недалекоглядністю бізнесу, 
малими інвестиціями в інновації з боку малого та середнього бізнесу 

 
Ключові соціальні бар'єри: 

  
 Відтік інтелекту: 

значна кількість досвідчених професіоналів і випускників виїхали, тому 
не вистачає професійних та управлінських кадрів 
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Нестача якісних послуг для жителів міста: 
система освіти характеризується незгідністю потребам бізнесу; 
якісні медичні послуги часто надаються лише за окрему плату; 
недостатня кількість соціальних магазинів та соціальних аптек 
 
Ключові бар'єри для управління містом: 

   
  Обмеження довготермінового планування: 

 реалізація стратегії міста залежить від терміну перебування на посадах 
міських чиновників, а він може бути нестабільним; 
 політична нестабільність стоїть на заваді довготермінового 
планування; 

короткотермінове планування призводить до недостатнього 
фінансування ініціатив розвитку. 
  

Обтяжлива та неефективна податкова система: 
недосконалість податкової системи 
 
Політична нестабільність: 

  акцент на короткотермінових програмах розвитку; 
     місцеві та іноземні представники бізнесу вважають політичну 

нестабільність однією з головних перешкод для інвестицій і                       
створення/ розвитку нових компаній в  місті  

 
 

4. SWOT- АНАЛІЗ МІСТА 
Сильні  сторони Слабкі  сторони 

Внутрішнє  
середовище 

 1) Зручне місце розташування в 
центрі України;  

 2) зручне транспортне (залізничне 
та автомобільне) сполучення; 

 3) розвинутий промисловий 
комплекс (16 галузей, які  
налічують  203 підприємства); 
4) наявність ресурсу для 
створення робочих місць:   
нерухомість, комунікації, трудові 
ресурси; 

 5) співпраця і допомога місцевої 
влади розвитку малого бізнесу та  
підприємництва; 

 6) наявність центру надання  
адміністративних послуг; 

 7) підтримка місцевою владою 
талановитої молоді; 

 1)  низький  рівень зарплати в 
Україні, що зумовлює відтік 
кадрів; 
2) недостатність ресурсів 
місцевого бізнесу для  
впровадження інновацій; 

  3) моральний та фізичний 
знос виробничих 
потужностей; 
4) невпорядковане 
сміттєзвалище; 

 5) незадовільний технічний 
стан житлового фонду; 

 6) зношеність водно- 
каналізаційних систем; 

 7) відсутність вільних 
земельних ділянок; 

 8) відсутність будівництва  
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8) наявність партнерства з рядом 
регіонів та держав 

нового житла; 
 9) відсутність працюючого 
аеропорту 

Можливості Загрози 

Внутрішнє  
середовище 

1) розширення партнерства з рядом 
регіонів та держав; 
2) залучення  інвестицій  в 
місто; 
3) впровадження 
енергозберігаючих технологій; 
4) підвищення добробуту 
населення за рахунок  створення  
нових робочих  місць з  
відповідним  рівнем оплати праці; 
5) детінізація бізнесу, 
легалізація  робочих місць 

1) нестабільна політична і 
економічна ситуація в країні; 
2) посилення податкового 
навантаження; 
3) підвищення цін на 
енергоносії; 
4) поглинання місцевих 
підприємств бізнесом з інших 
областей; 
5) скорочення чисельності 
населення 

 
І. Інтеграційна ціль: підвищення рівня ефективності використання 

економічного потенціалу міста 
 
1. Стратегічний напрям: розвиток інноваційного та конкурентного  

виробничого сектора міста 
 
Мета: досягнення економічної самодостатності міста Кіровограда 

та забезпечення мешканців міста достатньою кількістю сучасних робочих 
місць з відповідним рівнем оплати праці. 

Головним орієнтиром при оновленні основи життя міста є підвищення 
показників рівня життя мешканців міста. 

Перехід  від експортно-сировинного до інвестиційно-інноваційного 
типу економічного розвитку міста спонукає до відкритої конкуренції з 
високотехнологічними виробництвами. Таким чином, акцент сьогодні слід 
ставити на залученні інвестицій для створення нових високотехнологічних та 
екологічно безпечних виробництв і розвиток навколо них мережі 
підприємств малого та середнього бізнесу. 

 
1.1.  Нарощування обсягів виробництва промислової продукції та її 

реалізації на внутрішньому й зовнішніх ринках 
 
1. Проблеми: 

1)  високий ступінь зносу основних виробничих фондів;  
  2) висока енергоємність виробництва у промисловості, відсутність 
системного підходу до комплексного вирішення питань енергоефективності 
та енергозбереження;  
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 3)   нерозвиненість коопераційних зв’язків у промисловості; 
 4)   відсутність стратегії розвитку окремих підприємств; 
 5) низький рівень співробітництва наукових установ і бізнесу в 
здійсненні науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що 
призводить до гальмування інноваційного розвитку промисловості та 
перешкоджає формуванню замкнених ланцюгів виробництва. 

 
Пріоритетні завдання:  

1) проведення моніторингу використання наявних промислових 
об’єктів міста, ступеня їхньої завантаженості, виявлення потенціалу розвитку 
та розроблення поетапного плану розвитку використання незадіяних 
виробничих потужностей;  

2) проведення виставкової, інформаційної та маркетингової діяльності, 
спрямованої на просування промислових товарів на перспективні ринки;  
удосконалення структури експорту та імпорту, збільшення випуску 
високоякісної продукції відповідно до стандартів ISO та розширення ринків 
збуту; 

3) сприяння в організації та проведенні щорічної Національної 
агропромислової виставки з польовою демонстрацією техніки та технологій 
"АГРОЕКСПО" та залучення до участі у ній підприємств міста Кіровограда); 

4) налагодження співробітництва промислових підприємств з 
закладами освіти для забезпечення підприємств кадрами необхідної 
кваліфікації; 

5) створення додаткових робочих місць; 
6)  реалізація проектів: «Розширення потужностей з виробництва 

сільськогосподарської техніки на ПАТ «Ельворті», «Відновлення                
роботоспроможності, зменшення строків і вартості ремонту 
формоутворюючих поверхонь пресформ, коколів і штампів за допомогою 
апарата мікроконтактної наплавки» на ТОВ «КІЗ ЛЕЗО». 
 
  1.2. Розбудова інвестиційного потенціалу у промисловості та 
стимулювання оновлення основних фондів як необхідних передумов 
розширеного відтворення і модернізації промислового комплексу, зменшення 
енергоємності промислового виробництва та підвищення 
конкурентоспроможності промислової продукції.  

Вигоди від приватного інвестування численні та широко визнані. 
Приватне інвестування підвищує загальну конкурентоспроможність міської 
економіки і не тільки. Воно сприяє розвитку фізичної інфраструктури, 
матеріальної бази міста. Приватне інвестування також серйозно впливає на 
позитивний торговий баланс в економіці, воно пов’язане зі створенням 
робочих місць, впровадженням нових технологій та знань. Приватне 
інвестування сприяє економічному зростанню та сталому розвитку, а отже – 
процвітанню міста та його жителів. 
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Основні проблеми: 
1) відсутність низьких ставок по банківських кредитах; 
2) зменшення купівельної спроможності споживачів та недостатність 

замовлень на виробництво продукції (неповне завантаження виробничих 
потужностей); 

3) низький рівень впровадження інноваційної продукції та залучення 
інвестицій; 

4)  сезонність виробництва, яка не дозволяє деяким підприємствам 
стабільно працювати протягом року; 

5)  відсутність у суб’єктів господарювання привабливих, професійно 
розроблених інвестиційних проектів. 

 
Пріоритетні завдання: 
1) запровадження заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату та 

підняття інвестиційного іміджу міста, у тому числі  спрощення процедур 
започаткування і ведення бізнесу та землевідведення;  

2) створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій, 
зокрема за рахунок широкого інформування ділових кіл країн-партнерів про 
можливості інвестування у промисловість міста, а також сприяння 
вітчизняним та іноземним інвесторам у всебічному ознайомленні з об’єктами 
інвестування;  
       4) створення підприємств з переробки сільськогосподарської продукції 
- молокозаводу, заводу продтоварів, ліній з виробництва хлібобулочних та 
кондитерських виробів; 
  5) використання потенційних можливостей Балашівського 
промислового майданчика, технопарку «Ельворті», наукових і виробничих 
потужностей ПАТ «НВП «Радій» для потреб оборонної, машинобудівної та 
будівельної галузей; 

6) запровадження навчання та підвищення кваліфікації працівників 
міськради, громадських організацій та наукових установ за напрямами: 
залучення інвестицій, розробка інвестиційних проектів, проектний 
менеджмент;  

7) створення системи моніторингу стану реалізації інвестиційних 
проектів, у тому числі в рамках державно-приватного партнерства, та 
здійснення контролю за їх реалізацією;  

 8) підвищення ефективності дії механізму стандартизації та 
сертифікації продукції, захисту інтелектуальної власності, дотримання 
авторського права та суміжних прав, забезпечення досягнення високих 
стандартів якості, безпеки, екологічності продукції. 

 
1.3 Диверсифікація джерел енергопостачання, підвищення рівня 

енергоефективності   та розвиток " зеленої економіки" 
 Зростання цін на енергоносії – загальна тенденція на світовому ринку. 

Вона впливає і на рівень цін на енергоносії на внутрішньому ринку. Тому 
місцеві  громади  з  метою  зниження  негативного  фінансового  ефекту від  
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зростання цін на енергоносії змушені ініціювати заходи щодо раціонального 
використання енергії на власному рівні. З іншого боку, раціональне 
використання енергії є ефективним способом підвищення надійності 
енергопостачання та зниження викидів парникових газів та інших 
забруднювачів навколишнього середовища. 

Зменшення споживання енергії є найкращою раціональною реакцією на 
тенденції зростання цін на енергоносії в довготривалій перспективі. У грудні  
2013 року Кіровоград  приєднався до Європейської ініціативи «Угода мерів» 
– найширшої в Європі ініціативи місцевих громад, спрямованої на вирішення 
ключових енергетичних проблем, викладених у стратегічних цілях ЄС щодо 
енергетичної політики в Європі. Суть цієї ініціативи полягає в підвищенні 
енергоефективності в рамках досягнення мети «20-20-20», а саме: економія 
20% споживання енергії та скорочення викидів двоокису вуглецю на 20% до 
2020 року.  

Виклик полягає у тому, щоб зменшення споживання енергії та викидів 
шкідливих речовин здійснювалось без погіршення, а навпаки, з покращенням 
забезпеченості усіма видами комунальних послуг та підвищенням якості 
життя  городян.  Вирішення  цієї задачі передбачає впровадження сучасних 
енергозберігаючих технологій та інновацій, залучення інвестицій у 
модернізацію усіх систем забезпечення життєдіяльності міста на економічно 
вигідних умовах.  

  
Проблеми:  
1) висока затратність більшості діючих систем енергопостачання; 
2) недостатність коштів у міському бюджеті на впровадження 

енергоощадних та енергоефективних заходів у бюджетній сфері; 
3) низький рівень впровадження енергоефективних і енергоощадних 

технологій, в тому числі у сфері переведення об’єктів на альтернативні види 
палива; 

4) брак коштів у міському бюджеті на розробку проектно-кошторисної 
документації для  формування бази цільових проектів з енергозбереження в 
бюджетній сфері; 

5) недостатній рівень залучення позабюджетних інвестицій для 
впровадження енергоощадних та енергоефективних заходів; 

6) неповне оснащення бюджетних установ та житлового фонду міста 
засобами обліку та регулювання споживання енергоносіїв. 

  
Пріоритетні завдання:  
1)  проведення енергетичного аудиту будівель бюджетної сфери як 

невід’ємної складової при розробці проектно-кошторисної документації; 
2) впровадження та вдосконалення системи енергетичного 

менеджменту на комунальних підприємствах міста;  
3) проведення енергоефективної  та енергозберігаючої модернізації 

житлово-комунальної інфраструктури; 
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4) впровадження новітніх енергоефективних та енергоощадних 

технологій на підприємствах міста; 
5) оптимізація структури енергетичного балансу міста, зокрема, 

забезпечення зменшення частки природного газу, заміна його іншими видами 
енергетичних ресурсів, насамперед, отриманими з альтернативних джерел 
енергії; 

6)  впровадження програмного продукту «Енергоплан» для 
моніторингу, аналізу та представлення даних щодо використання 
енергоресурсів, води, коштів у бюджетних установах; 

7) популяризація енергоощадних заходів; 
8) відшкодування з місцевого бюджету частини суми кредитів, 

залучених на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках; 
9)  формування в суспільстві свідомого ставлення до 

енергоощадливості та необхідності підвищення енергоефективності; 
10) розвиток кадрового потенціалу, підвищення рівня компетентності 

працівників з питань енергозбереження; 
 11) проведення щорічних Днів енергії для розповсюдження політики 
ефективного використання енергоресурсів та впровадження 
енергозберігаючих заходів серед усіх верств населення. 

 
1.4 Розвиток підприємницького середовища та конкуренції на 

товарних ринках 
 Інфраструктура підтримки підприємництва є для місцевої громади 

ключовим інструментом сприяння розвитку малого та середнього бізнесу. 
Така підтримка передбачає створення різноманітних інститутів підтримки 
бізнесу, які допомагали би бізнесу вирішувати проблеми власного розвитку. 
Через розвиток інфраструктури для малого та середнього бізнесу місто має 
досягти цілей, пов’язаних зі збільшенням кількості підприємств, зростанням 
їх прибутків, обсягів експорту і, в кінцевому рахунку, збільшенням кількості 
робочих місць.  

Значний потенціал міста для створення якісної інфраструктури 
підтримки  бізнесу  спиратиметься  на  промислові  традиції  Кіровограда та 
співпрацю з університетами, професійними навчальними закладами та 
науковими інституціями. 

 
Проблеми: 

1) суперечливість і неповнота чинних нормативно - правових актів, що 
регулюють діяльність суб'єктів підприємництва; 

2) 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; 

3) недостатній розвиток бізнес-центрів як елементів інфраструктури 
підтримки підприємництва.  
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 Пріоритетні завдання: 
1) надання фінансової підтримки малому підприємництву на 

реалізацію інвестиційних проектів на умовах співфінансування з 
Регіональним фондом підтримки підприємництва у Кіровоградській області; 

2) проведення та запрошення до участі у заходах з налагодження 
нових партнерських зв’язків (виставкові заходи, форуми, ярмарки, бізнес-
зустрічі тощо); 

3) усунення зайвих адміністративних бар’єрів на шляху розвитку 
підприємництва за рахунок вдосконалення процедури отримання документів 
дозвільного характеру, необхідних для започаткування та провадження 
господарської діяльності; 

4) розвиток народних промислів та ремісництва; 
5) насичення міських товарних ринків продукцією кіровоградських                    

товаровиробників. 
  

Очікувані результати з реалізації інтеграційної цілі: 
 1) реструктуризація промислового комплексу у напрямі збільшення 

частки високотехнологічних виробництв за рахунок упровадження науково-
технічних інновацій, енерго- та ресурсозберігаючих і наукоємних технологій;  

2) переорієнтація сировино-орієнтованого промислового виробництва 
на випуск конкурентоспроможної кінцевої продукції з більшою часткою 
доданої вартості;  

3) зменшення енергоємності та підвищення енергоефективності 
промислового виробництва;  

4) забезпечення конкурентоспроможності промислової продукції на 
внутрішньому та зовнішньому ринках, нарощування обсягів її реалізації та 
експорту;  

5) формування ефективних мережевих структур у промисловості, 
зміцнення співробітництва між владою, бізнесом та наукою;  

6)  збільшення обсягів інвестицій  в основні сфери економіки; 
7) створення та впровадження інновацій, включаючи освоєння 

сучасних технологій; 
8) зростання виробництва та споживання альтернативних і 

відновлюваних видів палива, зменшення техногенного навантаження на 
навколишнє середовище;  

9)    підвищення     продуктивності     праці    та    соціальних     гарантій 
працівників; 

10) створення ефективної системи енергоменеджменту для управління 
енергозбереженням, моніторингу та контролю за споживанням                    
паливно-енергетичних ресурсів об’єктами бюджетної та комунальної сфери; 

11) зменшення обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів 
установами, організаціями, які утримуються за рахунок місцевого бюджету; 

12) скорочення поточних видатків міського бюджету за рахунок 
реалізації проектів у сфері енергозбереження та енергоефективності, 
забезпечення повних розрахунків за спожиті енергоносії; 
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13) збільшення кількості малих підприємств у розрахунку на                         

10 тис. осіб наявного населення; 
 14) збільшення обсягів реалізації продукції суб’єктами малого та 
середнього підприємництва м. Кіровограда; 

15) реалізація 4 інвестиційних проектів суб’єктами підприємництва за 
рахунок коштів міського бюджету на умовах співфінансування з 
Регіональним фондом підтримки підприємництва у Кіровоградській області. 

 
ІІ. Інтеграційна ціль: територіальна соціально-економічна інтеграція 

і просторовий розвиток 
 
Мета: удосконалення ринку послуг міста, підвищення рівня їх 

доступності, безпеки та якості   
 
1. Стратегічний напрям: розвиток сучасної індустрії послуг як 

основи постіндустріального поступу 
 
1.1. Створення умов для надання якісних послуг з перевезення 

міським пасажирським  транспортом та поліпшення якості доріг 
Станом на 01 січня 2016 року у м. Кіровограді відповідно 

до затвердженої мережі перевезення здійснюються за 3 тролейбусними   та 
36 автобусними маршрутами загального користування, з них: у звичайному 
режимі руху – 4 маршрути; у режимі маршрутного таксі – 32 маршрути. 
Обслуговують всі маршрути   11 підприємств-перевізників. Рухомий склад 
автобусів, що працюють за маршрутами, здебільшого складається з автобусів 
марки БАЗ (близько 420 одиниць) пасажиромісткістю не більше 22 місць. 
Незначна частина (15 одиниць) представлена автобусами такої ж марки 
пасажиромісткістю  45 місць.   

Існуючий стан вулично-дорожньої мережі міста не повною мірою 
відповідає вимогам норм та стандартів безпеки дорожнього руху. З такими 
недоліками, як ямковість, колійність, просадка та інші, експлуатуються 
майже 60 % вулично – дорожньої мережі міста. 

Незадовільний технічний стан значної частини вулично–дорожньої 
мережі міста обумовлений, у першу чергу, недостатністю фінансування на її 
розвиток, поновлення та утримання. Щорічні видатки з місцевого бюджету 
складають 13 % від нормативної потреби. З цієї причини протягом останніх 
10 років будівництво та реконструкція доріг практично не здійснюються, 
середньорічні обсяги капітального ремонту становлять близько 2 %, а 
середнього та поточного ремонтів – 3 % від нормативної потреби. 

На даний час у м. Кіровограді велика кількість доріг з асфальтовим 
покриттям потребує капітального ремонту. Значне зростання інтенсивності 
руху, особливо великовагових навантажень, призводить до руйнування 
покриття проїзної частини вулично-дорожньої мережі та елементів 
конструкції мостових споруд. Мости та шляхопровід по пров. Об’ їзному 
мають обмежену несучу спроможність. Мости по вулицях Кропивницького, 
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Острівській, Київській, 40 – річчя Перемоги та через р. Сугоклею 
знаходяться в аварійному стані і потребують модернізації та проведення 
негайного капітального ремонту.  Для обслуговування і забезпечення безпеки  
мешканців в приватному секторі   (вивезення сміття, проїзд пожежних машин 
і швидкої допомоги, постачання  газу  і  необхідних  матеріалів)  дороги  
повинні   мати   тверде покриття.  

Проблема незадовільного стану світлофорних об'єктів полягає в 
зношеності апаратури. Робота в нормальному режимі розрахована на                             
7–10 років, проте 25 світлофорних об'єктів  працюють більше 20 років, що 
складає 43,5 % від загальної їх кількості. Із 49 світлофорів за останні роки 
побудовано нових лише 7  один., на одному проведено реконструкцію 
(замінено лампи на світлодіодні, які в 10 разів ефективніші, менше 
споживають електроенергії). Для економії електричної енергії необхідно 
продовжувати роботу по реконструкції світлофорів. 

 Відтак, ключовим питанням  залишається  формування  ефективної  
транспортної системи для підвищення стандартів якості життя, оскільки вона 
підвищує доступність будь-яких об’єктів на території міста і розширює 
можливості взаємодії та спілкування людей. Дуже важливо також, щоб місто 
Кіровоград в аспекті мобільності підтримувала свою 
конкурентоспроможність як сучасного регіонального центру. 
  

Основні проблеми: 
1) дефіцит пропускної спроможності основних вулично-шляхових 

магістралей міста; 
2) високий ступінь зношеності міського електро-, автомобільного 

транспорту; 
3) недостатність парку автобусів великої та середньої місткості для 

забезпечення пасажирських перевезень; 
4) невпорядкованість руху транспорту в центральній частині міста; 
5) відсутність єдиного системного підходу для облаштування 

транспортної  інфраструктури - зупинок громадського транспорту на 
території   міста. 

 
 Пріоритетні завдання:  
1) створення «Дорожньої карти міста Кіровограда»; 

  2) розроблення реєстру черговості поточних та капітальних ремонтів, 
реконструкції автомобільних доріг;  
  3) облаштування небезпечних ділянок доріг засобами автоматичного 
регулювання та зв’язку у відповідності до міжнародних вимог, норм і 
стандартів з безпеки дорожнього руху;  
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4) проведення реконструкції та капітального ремонту мостів відповідно 
до технічних норм щодо габаритів транспортних засобів та їх навантаження 
на вісь;  

5) стимулювання інвестиційної активності у дорожньому будівництві 
на засадах ефективного та прозорого функціонування механізмів державно-
приватного партнерства;  

6) облаштування зупинок громадського транспорту зручними 
лавочками, інформаційною дошкою  розкладу  руху міського пасажирського 
транспорту; 

7) забезпечення доступності транспортних послуг для осіб з 
обмеженими фізичними можливостями шляхом впровадження квот  на 
придбання перевізниками автотранспорту, пристосованого до потреб цієї 
категорії пасажирів; 

8) надання переваг підприємствам з транспортом великої місткості при 
проведенні конкурсу на перевезення пасажирів у громадському транспорті. 

 
1.2.  Розвиток екологічно безпечних видів  транспорту  
Основними   перевагами у розвитку міського електротранспорту є: 

висока екологічність,   вирішення проблем з пасажиромісткістю, а також 
забезпечення безпечного і комфортного пересування пасажирів.  

У квітні  2016 року    розпочало  господарську  діяльність новостворене  
комунальне підприємство «Електротранс», рухомий склад якого планується  
поновити сучасними електробусами вітчизняного виробництва. Даний 
проект  реалізуватиметься за рахунок залучень інвестиційних коштів.   

Також, впроваджуватимуться заходи для розвитку велосипедної 
інфраструктури. Велосипед є більш екологічно чистим, економічно 
ефективнішим, а також більш доступним для всіх категорій населення. 

 
Пріоритетні завдання:  
1) технічне переоснащення міського електротранспорту  та заміна 

існуючих застарілих опор тролейбусної мережі на сучасні металеві опори; 
2) впровадження соціальних карток для надання послуг 

електротранспорту пільговим категоріям населення та електронного квитка 
для беззбиткового функціонування комунального підприємства 
«Електротранс»; 

3) уточнення схем розвитку міського пасажирського транспорту та 
схем організації руху з метою збільшення обсягу пасажирських перевезень 
міським електротранспортом; 

4) розвиток велосипедної індустрії  міста.  
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          1.3. Розвиток авіаційного транспорту 

Кіровоградський аеропорт відповідає 3-й категорії безпеки 
Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO). Аеропорт здатний 
приймати літаки класу Як-40, Ан-24. Одна з двох злітно-посадкових смуг 
(1300 м) є діючою. Перспективною є друга смуга завдовжки 1300 м (проектна 
довжина — 2000 м). Відкрито міжнародний пасажирський термінал 
аеропорту Кіровоград, пропускна можливість аеровокзалу 100 пасажирів у 
годину. На території аеропорту розташовані відділення Державної льотної 
академії України, представництва державного підприємства авіакомпанія 
«Авіалінії України», дві місцеві комерційні авіакомпанії «УРГА»  і   «Чайка»,   
низка підприємств  торгівельного і  туристичного спрямування. Відновлення 
роботи аеропорту сприятиме розширенню географічної структури 
зовнішньоекономічної діяльності  міста та збільшенню експорту послуг 
авіаційного транспорту. 

  
Пріоритетні завдання:  
1) сприяння завершенню будівництва злітно-посадкової смуги 

аеропорту "Кіровоград" та розбудові наземної інфраструктури авіаційного 
транспорту;  

2) сприяння розвитку нових пасажирських транспортних ліній між      
м. Кіровоградом та містами України, іншими містами країн  світу;  

3) сприяння у вирішенні питання щодо надання аеропорту                               
м. Кіровограда статусу міжнародного та створенню інфраструктури розвитку 
малої авіації для міжрегіонального сполучення, господарських послуг, 
туристичного обслуговування, надання невідкладних послуг (у т.ч. МНС) 
тощо.  
  

 1.4. Надання якісних житлово-комунальних послуг 
Житловий фонд міста здебільшого оцінюється як старий і перебуває у 

незадовільному технічному стані, 9,74 % будівель перебувають у  
непридатному стані. 

На технічному обслуговуванні КП „ПВК Геркон“ м.Кіровограда 
знаходяться 619 ліфтів. Через відсутність коштів на поновлення роботи 
ліфтів після пожеж та крадіжок ліфтового обладнання 28 одиниць не 
працюють. 
 Особливу тривогу викликає стан покрівель. Разом                                        
з  тим,   потребують   повної   заміни   внутрішньобудинкові  мережі  тепло-, 
водопостачання та водовідведення в багатоквартирних будинках, термін 
експлуатації  яких перевищує  40  років. Кількість будинків, що потребують  
невідкладного капітального ремонту, постійно зростає (майже третина від 
загальної кількості будинків).  

Основні конструктивні елементи та інженерні мережі житлових 
будинків потребують капітального ремонту. Необхідно проводити роботи по 
ремонту стиків стінових панелей, балконів, карнизів та роботи по усуненню  
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промерзання стін. Обсяги капітальних вкладень, необхідні на вказані цілі, 
значні і перебільшують фінансові можливості місцевого бюджету.  

Згідно з обсягами коштів, які надходять від мешканців за послуги з 
утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, житлово-
експлуатаційними організаціями № 1, 2, 3, 4, 9 Кіровоградської міської ради 
виконувалися роботи з утримання та поточного ремонту житлового фонду, а 
саме: покрівель, систем опалення та холодного водопостачання, 
водовідведення, вхідних дверей, електричних щитових, каналізаційних 
систем, інженерних вводів, підготовки житлових будинків до експлуатації в 
осінньо-зимовий час тощо.  

Суттєва (понад 14,0 млн. грн, з яких 7,6 млн.грн борг минулих років) 
заборгованість мешканців міста перед надавачами послуг по сплаті за 
утримання житлового фонду поглиблює проблеми якісного і своєчасного 
надання послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій (у 
тому числі і з виконання ремонтних робіт).  

Для усунення аварійних ситуацій у житлово-комунальному 
господарстві міста функціонує комунальне підприємство „Кіровоградська 
аварійно-диспетчерська служба”. Підприємство спільно із комунальними та 
іншими черговими службами координує дії у подоланні аварійних ситуацій у 
внутрішньобудинкових системах опалення, холодного водопостачання і 
водовідведення, в мережах електропостачання, в сантехнічних та інших 
мережах, а також забезпечує їх стале функціонування у повсякденному 
режимі діяльності.  

Централізоване теплозабезпечення у місті Кіровограді здійснюється 
КП „Теплоенергетик” (у складі якого діє відокремлений підрозділ 
„Теплоенергоцентраль”) та ДП „Кіровоградтепло” ТОВ „ЦНТІ УНГА”. 

 
Технічна характеристика теплопостачальних підприємств 

Технічні показники КП «Теплоенергетик» 
 

ДП «Кіровоград- 
тепло»                        

ТОВ «ЦНТІ УНГА» 

Котельні, шт. 5 25 

Сумарна потужність, МВт/год 214,1 398,0 

Довжина теплових мереж комунальних 
підприємств у двотрубному вимірі, км 

84 119,6 

у т. ч. аварійних 50 26,5 

Теплових пунктів, шт. 221 26 

Кількість котлів, встановлених на 
котельнях комунальних підприємств, 
шт. 

16 111 

у т. ч. з терміном експлуатації понад                
20 років 

9 79 
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Відокремлено квартир від 
централізованого опалення  для 
влаштування систем автономного 
опалення в квартирах 
багатоквартирних будинків 

10201 29088 

Кількість будинків 390 613 
Щорічно для виробництва теплової енергії споживається близько 

41,0 тис. т умовного палива, виробляється понад 250 тис. Гкал теплової 
енергії. Питомі витрати палива на виробництво однієї Гкал теплової енергії 
складають від 150 до 180 кг умовного палива та є занадто високими.                      
У зв’язку із масовим відключенням споживачів від централізованого 
теплопостачання та переходом на індивідуальне теплозабезпечення 
спостерігається щорічне зменшення відпуску теплової енергії у натуральних 
показниках на 3-5 %. 

З метою забезпечення сталого проходження опалювального сезону та 
надання якісних послуг з централізованого опалення населенню міста 
підприємствами теплової комунальної енергетики при підготовці об’єктів до 
роботи в осінньо-зимовий період протягом 2015 року через скрутний 
фінансовий стан виконувались тільки найнеобхідніші роботи за рахунок 
коштів підприємств.  

Отже, функціонування комунальних підприємств обтяжене багатьма 
проблемами, які безпосередньо впливають на якість наданих послуг: 
застаріла інфраструктура та обладнання, значні експлуатаційні витрати, 
економічна нестабільність через невідповідність рівня цін за надані послуги 
економічно обґрунтованим тарифам для покриття витрат, брак фінансових 
ресурсів для капіталовкладень.  

Місто як власник цих компаній має право, більше того, воно повинно 
забезпечити дієву систему менеджменту на підприємствах, а також 
добиватись збільшення їх потужностей для задоволення потреб громадян. Ця 
ціль пов'язана з численними організаційними та управлінськими заходами, 
які разом з модернізацією інфраструктури, передбаченою попередньою 
ціллю, сприятимуть наданню комунальних послуг на рівні стандартів, 
встановлених у країнах ЄС. 

 
 Основні проблеми: 
1)  низька якість послуг з утримання будинків, споруд та 

прибудинкових територій, відсутність механізмів дієвого контролю за якістю 
та кількістю послуг; 

2)  недостатність інвестицій у галузь та обігових коштів підприємств; 
3) старіння житлового фонду, зношеність покрівель, інженерних та 

електричних  мереж та комунікацій, елементів будівельних конструкцій; 
4) збільшення питомих та непродуктивних витрат матеріальних та 

енергетичних ресурсів, що негативно впливає на якість житлово –  
комунальних послуг; 
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5) низька платоспроможність за спожиті послуги, що призводить до 

накопичення заборгованості населення та інших споживачів перед 
підприємствами житлово-комунального господарства; 

6) недостатнє фінансування робіт по капітальному ремонту житлового 
фонду; 

7) розбалансованість системи теплозабезпечення через масове 
відключення від централізованого теплопостачання і встановлення 
мешканцями систем індивідуального опалення (в окремих будинках 55 %); 

8) відсутність  системної  роботи  з безпритульними  собаками. 
 
Пріоритетні завдання: 
1) створення умов для стабільної роботи житлово-комунального 

господарства міста Кіровограда, задоволення потреб населення та інших 
споживачів у житлово – комунальних послугах відповідно до виділених 
бюджетних асигнувань;  

2) проведення капітального ремонту конструктивних елементів 
житлових будинків (покрівлі, внутрішньобудинкові інженерні та зовнішні 
електричні мережі, балкони, цоколі, герметизація міжпанельних швів, 
утеплення фасадів тощо); 

3) сприяння  в створенні та забезпеченні функціонування об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків, в першу чергу в тих  будинках, де  
мешканці прагнуть утворити ОСББ; 

4) встановлення фільтрів з очистки питної води у закладах освіти і 
охорони здоров’я;  

5) залучення інвестицій для реалізації проектів з модернізації систем 
теплопостачання; 
 6) встановлення модульних котелень, індивідуальних теплових пунктів, 
заміни аварійних і ветхих теплових мереж, виконання робіт по реконструкції 
магістральних теплових мереж по вул. Гагаріна, від ТЕЦ до вул. Київської; 
 7) належне утримання парків, скверів, площ, місць відпочинку, зелених 
насаджень, догляд за деревами, кущами, газонами та квітниками; 

8) реконструкція площі Героїв Майдану, набережної річки Інгул та 
парку Перемоги; 

9) підвищення рівня озеленення міста та належне утримання зелених  
насаджень, видалення старих аварійно небезпечних дерев, ліквідація вогнищ 
поширення карантинних рослин та амброзії; 

 10) вдосконалення систем збору, вивезення та знешкодження сміття; 
 11) утримання у належному санітарному стані зони відпочинку, пляжів, 

прибережних зон міських водосховищ, створення умов для повноцінного 
відпочинку мешканців та гостей міста; 

12) проведення фахової публічної ревізії міського комунального 
господарства. 
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1.5 . Розвиток  внутрішнього споживчого ринку та послуг 
Діюча мережа підприємств торгівлі міста загалом задовольняє 

платоспроможний попит населення у продовольчих і непродовольчих 
товарах, продукції ресторанного господарства та різноманітних побутових 
послугах. 

В місті продовжується робота по ліквідації торгівлі у невстановлених 
місцях за участі відповідних служб міста. Здійснюється контроль за 
належною організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі, 
ресторанного господарства та надання послуг. Через засоби масової 
інформації проводиться роз’яснення стосовно положень законодавства про 
захист прав споживачів. 

 
Основні проблеми: 
1)  розповсюдження товарів, які не відповідають вимогам технічних 

регламентів та сертифікації; 
2) існування стихійної торгівлі; 
3) відсутність дієвого механізму захисту внутрішнього ринку від 

імпорту фальсифікованих та неякісних товарів; 
4) недостатній рівень контролю щодо якості товарів, робіт і послуг, 

що реалізуються населенню. 
 
Пріоритетні завдання: 

1) розвиток та удосконалення усіх форм торгівлі. Упорядкування 
розміщення позамагазинних та сезонних об’єктів торгівлі та послуг;  

2)   розширення мережі  соціальних магазинів; 
3)  створення муніципального ринку; 
4)  продовження  реалізації  проекту «Соціальна картка». Розширення 

мережі торгових об’єктів – учасників соціального проекту,  у тому числі в 
селищі Гірничому, Катранівці, Великій Балці та Кущівці; 

5) забезпечення попиту населення в продовольчих та непродовольчих 
товарах через стаціонарну мережу об’єктів торгівлі. Насичення споживчого 
ринку товарами місцевих та вітчизняних товаровиробників; 

6) організація ярмарків з продажу товарів місцевих товаровиробників; 
7) забезпечення дієвого захисту прав споживачів; 

         8) підвищення рівня торговельного обслуговування населення на 
об’єктах дрібно-роздрібної торгівлі та на ринках міста; 
         9) ліквідація торгівлі у невстановлених місцях (біля ринків, 
супермаркетів, великих магазинів тощо). 
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1.7. Розвиток житлового будівництва  
На сьогоднішній день значна частина населення міста не має власного 

житла, частина мешкає у житлі, яке не відповідає критеріям комфортності. 
Відсутність реальних можливостей у населення щодо забезпечення своїх 
потреб в належних умовах проживання понижує демографічну активність, 
що  є  перепоною для повноцінного та гармонічного розвитку особистості, 
загострює соціальну напругу у суспільстві та стримує економічний розвиток 
території тощо. 

 

 
         

Моніторинг стану містобудівної сфери свідчить про певне зниження 
темпів розвитку будівельної галузі міста, що обумовлено, передусім, 
негативним впливом економічної кризи. Зокрема, це спостерігається при 
аналізі динаміки індикативних показників розвитку житлового будівництва.  
 
 

Основні проблеми:  
1) низький рівень забезпечення соціальним житлом громадян, що 

потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства; 
2) зменшення бюджетного фінансування будівництва житла, 

призупинення будівництва житла за рахунок коштів підприємств усіх форм 
власності. 

 
Пріоритетні завдання:  
1) реалізація заходів щодо стимулювання будівництва доступного 

житла шляхом створення умов для будівництва житлових будинків для 
мешканців міста Кіровограда,  які   зможуть придбати квартири на пільгових 
умовах;  
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2) вирішення проблеми завершення будівництва багатоквартирних 

житлових будинків по вулицях Генерала Жадова, Героїв України (Героїв 
Сталінграда), Олени Журливої та інших, на яких тривалий час не 
виконувались роботи (пошук нових інвесторів-забудовників, будівництво 
інженерних мереж); 

3) будівництво соціального житла для соціально-незахищених 
категорій громадян, які потребують поліпшення житлових умов та для 
мешканців аварійних будинків. 
           
 

2. Стратегічний напрям: забезпечення комфортного та  безпечного 
життєвого середовища для людини 

 
2.1. Послаблення негативних демографічних тенденцій 
Протягом останніх 5 років спостерігається від’ємний приріст 

населення: кількість новонароджених у місті Кіровограді практично 
стабільна,  а кількість померлих осіб  значно  зростає. 

На тлі несприятливих демографічних змін відбувається подальше 
погіршення стану здоров’я населення з істотним підвищенням в усіх вікових 
групах рівнів захворюваності і поширеності хвороб, зокрема хвороб системи 
кровообігу, злоякісних новоутворень, хронічних обструктивних хвороб 
легень, цукрового діабету та рівнів первинної інвалідності дитячого та 
дорослого населення працездатного віку. 

   
  Основні проблеми:  
1) високий рівень смертності населення від серцево-судинних і 

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

2)  недостатній рівень оснащення лікувально-профілактичних закладів 
міста необхідним діагностичним обладнанням та спеціалізованим санітарним  
автотранспортом; 

3)  низький рівень забезпечення медичними кадрами, особливо це 
стосується дільничної мережі та лікарів-лаборантів; 

4)  незадовільний стан будівель лікувально-профілактичних закладів 
комунальної власності міста; 

5)  недостатнє фінансове забезпечення галузі; 
6)  незабезпеченість медичними імунобіологічними  препаратами 

(вакцинами) населення міста; 
7)  відсутність гемодіалізу для хворих  з нирковою недостатністю в 

закладах  охорони здоров’я м. Кіровограда. 
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 Пріоритетні завдання:  
1) оптимізація мережі, структури, ліжкового фонду, штатної 

чисельності працівників медичних закладів міста відповідно до потреб 
громади, фінансового забезпечення та законодавчої бази; 

2) створення відділення судинної патології на базі комунального 
закладу «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги» 
шляхом проведення капітального ремонту приміщення та переведення 
50 ліжок з комунального закладу «Центральна міська лікарня 
м. Кіровограда»; 

3) створення відділення відновного лікування неврологічного профілю 
для учасників АТО та інших пільгових категорій населення м. Кіровограда на 
25 ліжок на базі приміщення неврологічного відділення стаціонару № 2 
комунального закладу «Центральна міська лікарня м. Кіровограда»; 

4) створення міського пологового будинку на 160 ліжок шляхом 
приєднання пологового будинку № 2 ім. «Святої Анни» до пологового 
будинку № 1; 

5) прийняття у власність територіальної громади м. Кіровограда 
державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 19 
Міністерства охорони здоров'я України» та його інтеграція у мережу 
лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста; 

6) створення амбулаторного відділення гемодіалізу на базі державного 
закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 19 Міністерства 
охорони здоров'я України» шляхом проведення відповідної реконструкції та 
ремонту приміщень за рахунок коштів інвесторів та співфінансування з 
державного та обласного бюджетів; 
 7) розширення мережі амбулаторій – відокремлених структурних 
підрозділів центрів первинної медико-санітарної допомоги;  

8) виведення ортопедичних відділень міської стоматологічної 
поліклініки № 1 та стоматологічної поліклініки № 2 в госпрозрахункові 
відділення;  

9) активне запровадження нових амбулаторних форм надання медичної 
допомоги (денні стаціонари, стаціонар удома, хірургія одного дня тощо) з 
використанням сучасних медичних технологій; 

10) відкриття сучасного діагностичного центру шляхом залучення 
інвестора з встановленням комп’ютерного томографа та іншого 
діагностичного обладнання на базі комунального закладу «Кіровоградська 
міська лікарня швидкої медичної допомоги»; 

11) створення відомчого житла для медиків-переселенців та лікарів-
молодих спеціалістів шляхом проведення реконструкції нежитлового 
приміщення пологового будинку № 1 (виготовлена проектно-кошторисна 
документація) у разі співфінансування з державного бюджету; 

12) запровадження електронного реєстру пацієнтів на первинній ланці 
охорони здоров'я. 
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2.2. Розвиток ринку праці та підвищення рівня доходів працюючих 
Кіровоград стоїть перед викликом створення нової економічної 

платформи для свого подальшого розвитку, що вимагає активізації 
економічної діяльності суб’єктів господарювання. Головним завданням при 
цьому є подолання проблеми недостатньої кількості сучасних робочих місць 
із високим рівнем оплати праці.  

Міський ринок праці характеризується низькою гнучкістю та значними 
структурними диспропорціями, пов’язаними з невідповідністю попиту та 
пропозиції на ринку праці. Значним залишається приховане безробіття. Крім 
того, спостерігається відтік з міста молодих спеціалістів через нестачу 
якісних робочих місць. Зважаючи на це, підвищення кваліфікації кадрів та 
створення нових якісних робочих місць перебуватиме у фокусі уваги влади і 
громади.  

 
Основні проблеми: 
1) низький рівень доходів переважної частини працюючого населення 

через низький розмір заробітної плати, пенсійних та інших соціальних 
виплат, складну ситуацію на ринку праці, існування тіньових відносин у 
сфері оплати праці; 

2)  наявність заборгованості із виплати заробітної плати; 
3)  зменшення попиту на робочу силу; 
4)   невідповідність професійно-кваліфікаційного рівня незайнятої 

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

продуктивної зайнятості. 
 

Пріоритетні завдання: 
1) сприяння зайнятості населення шляхом збереження існуючих та 

створення нових робочих місць на підприємствах, в установах та організаціях 
усіх форм власності; 

2) посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості; 
3) детінізація трудових відносин; 
4) підтримка громадян, які не здатні на рівних умовах конкурувати на 

ринку праці; 
5) організація громадських робіт тимчасового характеру для 

додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки 
безробітних та інших категорій громадян; 

6)  реалізація заходів щодо погашення заборгованості із заробітної 
плати працівникам підприємств. 

 
2.3. Кіровоград - розумне місто 
Стан справ у місті Кіровограді є типовим для більшості міст України:   

не найкращий матеріально-технічний стан шкіл, обмежена інфраструктура 
для   дозвілля   дітей   та   занять   спортом,  невисокий рівень насиченості    й  



  
 

28 різноманітності організації гурткової роботи. Однак останнім часом чимало 
зроблено для вирівнювання ситуації у місті: збільшено кількість місць у 
дошкільних закладах, щорічно виділяються кошти на капітальний ремонт 
навчальних закладів, покращується їхнє матеріальне забезпечення, 
стимулюється використання комп’ютерної техніки і забезпечення доступу до 
мережі Інтернет, здійснюється підтримка талановитих дітей, будуються 
дитячі майданчики.  

 Основні проблеми: 
 недостатність фінансових ресурсів  на  приведення до належного стану 

приміщень закладів освіти та оновлення матеріально-технічної бази 
дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних  закладів.  

 
 Пріоритетні завдання: 
 1) впровадження нових організаційних форм навчального процесу на 

основі інноваційних технологій;  
 2) розвиток матеріально-технічної бази дошкільних, загальноосвітніх, 

позашкільних закладів; 
3) приведення до належного стану приміщень усіх закладів системи 

дошкільної, загальної та позашкільної освіти і комфортні умови перебування 
у них дітей; 

4) організація дистанційного навчання;  
5) впровадження сучасної навчальної техніки, комп'ютерних засобів і 

технологій у навчальний процес освітніх установ, реалізація проекту «Один 
учень - один комп’ютер»;  

6) формування високої професійної компетентності педагогічних 
працівників;  

 7) створення єдиної освітньої мережі у загальноосвітніх та дошкільних 
навчальних закладах; 

8) передбачення в міському бюджеті коштів для щомісячної надбавки 
до заробітної плати вчителям, чиї вихованці здали ЗНО на 180-200 балів або 
стали переможцями на всеукраїнських міжнародних олімпіадах; 

9) запровадження щомісячної стипендії міського голови переможцям 
всеукраїнських та міжнародних олімпіад. 

 
2.4.  Популяризація спорту серед населення 
У місті Кіровограді повністю збережена інфраструктура дитячо-

юнацьких спортивних шкіл, спортивних клубів та забезпечено 
функціонування спортивних споруд.  Протягом минулого року в місті 
збудовано 5 та модернізовано 7 спортивних майданчиків, на дані цілі з 
міського бюджету використано 1000,3 тис. грн, а також позабюджетні кошти. 
Зокрема, за кошти міського бюджету збудовано спортивний майданчик зі 
штучним покриттям у комунальному закладі «Комплексна дитячо-юнацька 
спортивна школа № 2 Кіровоградської міської ради», загальною вартістю 
941,3 тис. грн. 
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Основні проблеми: 
1) низький рівень фінансового та матеріально-технічного забезпечення 

галузі (споруд, обладнань, інвентарю); 
2) відсутність сучасної мережі фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних закладів; 
3) низький рівень престижності професії тренера-викладача та 

інструктора з фізичної культури і спорту; 
4) недостатньо налагоджена система матеріально-технічного та 

кадрового забезпечення підготовки спортсменів високого класу. 
 
Пріоритетні завдання: 
1)  розвиток інфраструктури для занять спортом і активного відпочинку 

усіх категорій мешканців (продовження реалізації програми «Спорт для 
всіх», розширення спектру цікавих масових міських свят та змагань);  

2) будівництво спортивних майданчиків, велотрас; 
3) створення у міських парках, скверах та на набережній р. Інгулу 

спортивні містечка  з  біговими доріжками, міні-кортами, майданчиками для 
гімнастичних вправ; 

4) приведення до належного стану приміщень шкільних спортзалів; 
5) запровадження стипендій міського голови тренерам та спортсменам, 

які здобули призові місця на чемпіонатах України та міжнародних змаганнях. 
 

2.5. Створення умов для розв’язання нагальних проблем переселенців 
Проведення на сході України антитерористичної операції стало 

причиною внутрішньої міграції населення. Більшість внутрішньо 
переміщених осіб мають лише найнеобхідніше, потребують притулку, 
забезпечення харчуванням та непродовольчої допомоги, що вимагає 
додаткового фінансового та соціального забезпечення. Можливості нашого 
міста щодо розміщення внутрішньо переміщених осіб в стаціонарних 
приміщеннях та організації їх соціального забезпечення практично 
вичерпані. Згідно зі ст. 42  Житлового кодексу Української  РСР, жилі 
приміщення надаються тільки громадянам, які перебувають на обліку 
потребуючих поліпшення житлових умов, у порядку черговості. Черговість 
визначається з дати взяття на квартирний облік. 
 Вирішувати житлові питання осіб вищезазначеної категорії шляхом 
надання упорядкованого житла, порушуючи черговість отримання жилих 
приміщень громадян, які потребують поліпшення житлових умов та 
перебувають на квартирному обліку за місцем проживання при виконкомі 
міської ради, неможливо, оскільки це не передбачено законодавством.
 Вільних для розподілу житлових приміщень у виконавчому комітеті 
Кіровоградської   міської    ради    немає.    Тому   для   вирішення  питань  по 
забезпеченню житлом переселенців із зони АТО та їх родин міською владою 
розроблений  інвестиційний проект "Реконструкція господарчого блоку 
пологового будинку по вул. Олени Журливої під житловий будинок". Відтак,  
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реалізація даного проекту передбачається у 2018-2019  роках за рахунок 
коштів державного фонду регіонального розвитку, що надасть можливість 
забезпечити тимчасовим житлом 21 сім’ю із числа переселенців. 

Для оперативної та всебічної допомоги  внутрішньо переміщеним 
особам у вирішенні  питань з працевлаштування надається комплекс 
адресних соціальних послуг. Зокрема, працевлаштування, профорієнтація, 
організація професійного навчання та перенавчання для підвищення 
конкурентоспроможності    на   ринку    праці,  сприяння  у   започаткуванні 
власного бізнесу, залучення до громадських та інших робіт тимчасового 
характеру, надання допомоги по безробіттю, а також інформаційні та 
консультаційні послуги тощо. Вибір в кожному конкретному випадку 
залежить від мети звернення особи до центру зайнятості та її бажання 
отримати ту чи іншу послугу. 

2.6. Підвищення ефективності системи соціального захисту 
населення 

 В умовах соціальної диференціації значна частина членів 
територіальної громади через проблеми матеріального, соціально - 
психологічного та фізичного характеру стикаються з обмеженнями у доступі 
до звичного набору соціальних благ. Відповідальність за вирішення такого 
роду проблем лежить у першу чергу на державі. Однак сильна громада, 
об’єднуючи свої зусилля, повинна намагатись зі свого боку подбати                  
про   кожного   свого  члена – через  введення додаткових пільг, спрощення  
механізмів надання субсидій, розвиток медичної допомоги, врахування 
потреб людей з обмеженими фізичними можливостями при плануванні 
міської інфраструктури, запровадження різноманітних програм захисту прав, 
залучення цих категорій мешканців до активного життя та ін. 

Поряд з цим  громада не залишає дану категорію громадян на одинці зі 
своїми проблемами відтак,. всі аптечні заклади облаштовані пандусами або 
кнопками виклику. Здійснюються заходи по встановленню світлофорів зі 
звуковим сигналом, надаються  послуги «соціального таксі». 

Проте залишається чимало гострих проблем, задля вирішення яких 
необхідно концентрувати і ресурси державного рівня, і можливості міської 
влади, і зусилля самої громади. Формування відповідального і толерантного 
ставлення до тих категорій мешканців, які потребують особливої уваги, є 
однією з важливих передумов перетворення Кіровограда на місто, зручне та 
комфортне для всіх.  

Основні проблеми: 
1)  низький рівень платоспроможності населення, яке не може 

самостійно підвищити рівень власних доходів, а також необхідність  в  
соціальному захисті;  

2)  відсутність якісної доступної інфраструктури для людей з 
обмеженими фізичними можливостями. 
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Пріоритетні завдання: 
1) облаштування пандусами житлових будинків, вулиць міста, 

громадських установ, підприємств торгівлі та побутового обслуговування;  
2)  облаштування вулиць міста світлофорними об’єктами зі звуковими 

сигналами; 
3) запровадження 10% знижки на основні продукти харчування в 

мережі соціальних магазинів; 
4) створення центру соціокультурної адаптації молоді з обмеженими  

фізичними можливостями; 
5) забезпечення доступності транспортних послуг для осіб з 

обмеженими фізичними можливостями шляхом впровадження квот на 
придбання перевізниками автотранспорту, пристосованого до потреб даної 
категорії пасажирів; 

6) забезпечення доступності процедур оформлення пільг і субсидій та 
інших соціальних послуг для малозабезпечених верств населення. 

 
2.7.   Збереження культурної спадщини  
Результати аналізу матеріально-технічного стану закладів культури 

засвідчують, що на сьогодні їх стан залишається складним:  
перебувають у незадовільному стані та потребують капітального 

ремонту 15 закладів, 10 закладів потребують облаштування пандусами; 
будівлі закладів культури міста через недостатнє фінансування               

зазнали значних руйнувань. Незадовільний стан інженерно-технічних мереж, 
покрівель,   фундаментів   негативно   впливає   на   несучу  спроможність  та  
безпечну експлуатацію основних конструктивних елементів будівель. У 
деяких закладах, внаслідок багаторічної експлуатації електротехнічних 
мереж без залучення капітальних видатків на ремонти, електрообладнання та 
устаткування не відповідають вимогам з електробезпеки та протипожежного 
стану. 

Внаслідок аварійної ситуації на будівлі корпусу музичної школи            
№ 1 ім. Г.Г.Нейгауза (вул. Віктора Чміленка, 65) приміщення закладу на 
даний час не опалюється. Для відновлення опалення та забезпечення 
належного функціонування музичної школи виконуються необхідні заходи 
щодо ремонту системи теплопостачання будівлі школи.  

Брак коштів негативно позначається на діяльності багатьох закладів 
культури,  не  дозволяє  повною  мірою  доукомплектувати міські бібліотеки 
комп’ютерною та оргтехнікою, поповнити бібліотечний фонд літературою, 
придбати сценічні костюми для творчих колективів. Сучасні умови 
вимагають впровадження новітніх технологічних процесів в облікову роботу 
з фондами музеїв, деякі із них потребують модернізації. Для виконання в 
повному обсязі типових навчальних планів, придбання музичних 
інструментів суттєвого поліпшення фінансування та матеріально-технічного 
забезпечення потребують початкові спеціалізовані мистецькі навчальні 
заклади. 
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Не повною мірою виконуються заходи галузі туризму, які визначені 

пунктом 8 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 
туризм»: 

недостатньо фінансується туристична галузь м. Кіровограда; 
вжито незначну кількість заходів з облаштування туристичної 

інфраструктури на території міста. 
Поліпшення вимагають питання охорони культурної спадщини, а саме: 
не визначено балансоутримувачів пам’яток монументального 

мистецтва, археології та історії; 
повільно проводиться паспортизація та реставрація пам’яток. 
У 2015 році, вперше за останні 10 років, було виділено 245,0 тис. грн 

для виготовлення облікової документації на пам’ятки культури. 
 
 Пріоритетні завдання: 
1) збереження та розвиток існуючої мережі закладів культури міста; 
2) створення «Комплекс мистецьких музеїв міста»; 
3) удосконалення роботи шкіл естетичного виховання, створення 

максимально сприятливих умов для творчого розвитку особистості, 
розкриття їх здібностей, задоволення духовних та естетичних потреб 
громадян міста; 

4) розвиток матеріально-технічної бази закладів культури, і 
будівництво, реконструкція та ремонт будівель і споруд                                                 
(Кіровоградського музею музичної культури ім. К. Шимановського, 
комунального закладу «Кіровоградський міський літературно-меморіальний 
музей І.К. Карпенка-Карого», музею Генріха Нейгауза), поступове 
приведення до належного стану приміщень усіх закладів культури міста 
(Кiровоградської дитячої художньої школи імені Олександра Осьмьоркіна),  
їх переобладнання до сучасного рівня; 

5) проведення комплексу заходів, спрямованих на усунення найбільш 
небезпечних факторів, що  негативно впливають на будівлі музичної школи 
Г.Нейгауза; 

6)  збереження мережі дитячих музичних шкіл; 
7)  поповнення бібліотечних фондів; 
8) організація та проведення масових заходів, спрямованих на розвиток 

та підтримку культури і туризму, згідно з календарним планом,  зокрема 
проведення освітніх, науково-просвітницьких та інших заходів; 

9) участь міських творчих колективів, колективів дитячих музичних 
шкіл міста у конкурсах, фестивалях та виставках; 

10) запровадження електронного обліку фондів музеїв та створення 
банку даних на пам’ятки музейного фонду;  

11)  фотофіксація унікальних музейних предметів;  
12) реставрація музейних предметів, що потребують першочергового 

втручання; 
13)  здійснення заходів, спрямованих на розвиток туристичної галузі в 

місті Кіровограді, забезпечення умов для повноцінного функціонування  
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суб’єктів туристичної діяльності, залучення інвестицій, створення 
туристичного продукту, здатного максимально задовольнити потреби 
міжнародного і внутрішнього туризму з урахуванням природно-
кліматичного, соціально-економічного та історико-культурного потенціалу 
міста; 

14) розвиток і підтримка читацької культури, популяризація 
української книжки серед населення, підтримка місцевих авторів. 

 
2.8 Здорове довкілля 
Сучасний стан природних ресурсів і навколишнього середовища 

змушує змінити підходи щодо подальшого економічного розвитку й оцінити 
його з урахуванням економічних пріоритетів та наявності екологічних 
ризиків.  Забруднюються  повітря,  вода  і  ґрунт,  виснажуються  природні 
ресурси, збіднюється ландшафтне і біотичне різноманіття, що негативно 
впливає на живі організми і людей.  

Однією з важливих проблем охорони повітряного басейну міста від 
забруднення шкідливими речовинами, зокрема в плані скорочення обсягів 
викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел забруднення, є те, 
що наявне на підприємствах технологічне обладнання, устаткування та 
очисні споруди морально застаріле та фізично зношене.  Значний обсяг 
викидів забруднювальних речовин від автотранспорту організацій і 
підприємств міста припадає на вантажні автомобілі та пасажирські легкові 
автомобілі. Автотранспорт є джерелом викидів забруднювальних речовин, 
що  значно  погіршує  умови розсіювання, створює їх високі концентрації в 
районах автомагістралей міста і прилеглих до них житлових забудов, де, як 
правило, проживає і працює значна кількість населення міста. Це вулиці 
Жовтневої революції, Маршала Конєва, Героїв Сталінграда, Короленка, 
Колгоспна. Особливе занепокоєння викликає значна загазованість 
центральної частини міста, одна із центральних вулиць Велика Перспективна  
перетворилась в дуже завантажену автомагістраль. 

Для вирішення даної проблеми можливе забезпечення транспортного 
зв’язку в місті за допомогою електротранспорту ( електробусів). 
 Також найважливішою проблемою в місті Кіровограді залишається 
охорона поверхневих і підземних вод від забруднення. 
 З метою збереження поверхневих вод від забруднення необхідно 
здійснити комплекс заходів щодо підтримання належного санітарного стану 
шляхом видалення природного грязьового наносу та водної рослинності з 
русла річок Біянки та Сугоклеї та річки Інгул, від вулиці Жовтневої 
революції до вулиці Київської, у подальшому з визначенням місця 
відпочинку, з обладнанням згідно з правилами охорони життя людей на 
водних об’єктах з розміщенням роздягалень, санвузлів, контейнерів для 
сміття.  
 Паспортизація малих річок і водойм дасть можливість володіти 
характеристикою річки, а саме: довжиною, об’ємом стоку, гідрологічним 
режимом та паводковою ситуацією. 
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У 1989 році для регулювання р. Інгул в центральній частині міста 

запроектована та побудована перегороджувальна споруда. З серпня                
2015 року споруда має аварійний стан (в основі гідротехнічної споруди 
проходять суфазні явища з виносом матеріалу основи в нижній б’єф, 
поверхневі затвори поржавіли і не можуть виконувати                                         
свого функціонального призначення, перекриття із монолітного залізобетону 
частково зруйноване). Запасний об’єм води в постійному користуванні не 
підтримується (від вулиці Жовтневої революції до вулиці Михайлівської).
 Такий стан споруди, у будь-який час, може призвести до аварійної 
ситуації чи, при проходженні повені низької забезпеченості, до повної 
руйнації з загрозою для устроїв мосту по вулиці Михайлівській. 
 Виходячи з ситуації, що склалася, необхідно виконати обстеження та 
паспортизацію гідротехнічної споруди. 

Крім того, необхідно здійснювати відновлення зелених насаджень на 
території міста, поетапно проводити заміну тих зелених насаджень, які мають 
незадовільний стан. Рослинність здатна істотно зменшити несприятливий 
вплив кліматичних і виробничих факторів на умови праці, життя і 
відпочинку людини, про що свідчить багатий світовий досвід ландшафтної 
організації промислових територій.  
  

Пріоритетні завдання:  
1) зменшення техногенного навантаження та приведення русел у 

природний стан; 
2) скорочення обсягів викидів забруднюючих речовин від 

стаціонарних джерел викидів до нормативних показників; 
3) розв’язання проблеми знешкодження, утилізації промислових  

відходів; 
4) приведення в готовність підвальних та інших заглиблених 

приміщень для укриття населення від можливих уражаючих факторів; 
5) заходи з озеленення міста; 
6) проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація 

виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони 
навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з 
екологічної тематики. 

 
Очікувані результати з реалізації інтеграційної цілі: 
1)  зниження показника смертності населення, збільшення показника 

народжуваності та середньої очікуваної тривалості життя;  
2) упорядкування торгівлі на вулицях міста.  Повна ліквідація торгівлі    

у невстановлених місцях; 
3) насичення споживчого ринку міста товарами місцевого та 

вітчизняного виробництва; 
 4) збільшення кількості новостворених робочих місць на 
підприємствах, в установах та організаціях; 

5)  легалізація тіньової зайнятості; 
6)  підвищення  рівня  середньомісячної заробітної плати; 



  
 

35 
7)  зменшення кількості зареєстрованих безробітних;  

 8) зниження рівня захворюваності та летальних випадків жителів                           
міста; 

9) функціонування мережі загальноосвітніх шкіл, підвищення їх 
матеріальної забезпеченості, якості навчання;  

     10)  охоплення дошкільною освітою  всіх дітей дошкільного віку;  
11) досягнення високого рівня розвитку системи освіти міста 

Кіровограда; 
12) зменшення техногенного навантаження, та приведення русел у 

природний стан; 
13) розв’язання проблеми знешкодження та утилізації промислових  

відходів; 
14) озеленення міста. 
  
2.9 Безпечне місто  
На фоні зростання соціально-політичної напруги в нашій країні як 

ніколи гостро постає питання посилення безпеки громадян, забезпечення 
нормальної життєдіяльності міста та захисту міського майна. Отже, виникає 
нагальна потреба у скоординованій, злагодженій роботі влади та 
правоохоронних органів, підвищенні оперативності реагування на 
надзвичайні та небезпечні ситуації. При цьому нові засоби та методи 
гарантування безпеки міста мають обов’язково відповідати основним 
вимогам сьогодення – забезпеченню надійності, стійкості та безперебійності 
роботи в цілодобовому режимі. 

 
Основні проблеми: 
1) погіршення криміногенного стану в місті; 
2) відсутність можливості здійснення моніторингу ситуацій в 

громадських місцях та на дорогах міста, що не дає змоги забезпечити 
належне оперативне реагування на аварії та ситуації, які можуть зашкодити 
життю та здоров’ю громадян, розкриття злочинів та отримання реальної 
інформації. 

 
Пріоритетні завдання: 
1) залучення коштів міжнародних грантів для розроблення та 

впровадження програми «Тривожна кнопка», яка передбачатиме 
встановлення відеокамер цілодобового спостереження у громадських місцях 
з трансляцією сигналу на єдиний пункт відеоспостереження; 

2)  облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках 
для укриття населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій. 
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  ІІІ. Інтеграційна ціль: запровадження сучасних моделей та успішних 
практик управління 

 
 Мета: запровадження в виконавчих органах, комунальних 

підприємствах та бюджетних установах міста сучасної інтегрованої 
системи управління, орієнтованої на надання якісних послуг мешканцям 
міста, економію й ефективне використання бюджетних коштів, вирішення 
актуальних проблем міста та забезпечення його перспективного розвитку  

 
 Стратегічні напрям: залучення потенціалу інститутів 

громадянського суспільства для розвитку  економічної  ініціативи  на  місцях  
 
1.Удосконалення системи управління 
Сучасне місто вимагає сучасної системи управління, яка відповідає 

європейським стандартам. Перш за все, така система повинна бути 
максимально прозорою і орієнтованою на задоволення потреб членів міської 
громади, керуватися простим принципом «влада для людей, а не люди для 
влади». По-друге, вона повинна бути професійною та ефективною – кошти 
міської громади мають витрачатися зважено, контрольовано та з орієнтацією 
на результат. По-третє, вона повинна бути прогресивною, орієнтованою не 
тільки на сьогоднішній день, а й на майбутнє, вирішувати сьогоднішні 
проблеми з врахуванням наслідків ухвалених рішень для майбутніх періодів 
розвитку. Створення такої системи управління вимагає інноваційних підходів 
і з точки зору виховання кадрів, і з точки зору використання сучасних 
комп’ютерних технологій та впровадження сучасних управлінських моделей. 

 
Пріоритетні завдання: 
1) приведення у відповідність до міжнародних стандартів якості (ISO) 

діяльність усіх виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, 
бюджетних установ, які надають адміністративні, соціальні, комунальні та 
інші послуги мешканцям міста; 

2) запровадження онлайн-трансляцій всіх засідань постійних комісій 
Кіровоградської міської ради та пленарних засідань сесій міськради; 

3) впровадження системи єдиної електронної реєстрації звернень 
громадян, спрощення процедури надання адміністративних послуг, 
скорочення часу опрацювання звернень і підвищення прозорості ухвалення 
рішень, розширення можливості отримання мешканцями міста відповідних 
послуг через мережу Інтернет; 
 4) запровадження персональних електронних сторінок депутатів на 
сайті міської ради з обов’язковою інформацією щодо проголосованих ними 
питань та відгуками виборців про роботу депутата на окрузі; 

5) впровадження заходів щодо підвищення кваліфікаційного рівня 
представників місцевих органів влади;  
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2. Вдосконалення  надання адміністративних послуг 
Громада стає більш вимогливою щодо підвищення якості надання 

різних адміністративних та соціальних послуг органами місцевого 
самоврядування. Від модернізації управління у цій сфері великою мірою 
залежить якість життя громадян у межах місцевої громади в цілому.                
Тому необхідно продовжити вдосконалення системи надання 
адміністративних та соціальних послуг, приділяючи головну увагу потребам 
людей і громади. Це, серед іншого, вимагає подальшої зміни установок 
посадовців.  

 Кіровоград і надалі шукатиме нові підходи до того, як наблизити 
надання  адміністративних  та  соціальних  послуг  до  вимог  мешканців  та 
посилити здатність громади контролювати їх якість. Кіровоград має постійно 
вдосконалювати політику  надання  громадських  послуг,  модернізувати 
технологічні системи і покращувати практику управління задля 
ефективнішого надання громадських послуг. 
  Станом на  01.01.2016 в роботі  Кіровоградського центру надання  
адміністративних послуг (далі - ЦНАП) задіяні 44 робочі місця, які 
підключені до електронної системи керування чергою та обладнані 
комп’ютерною/оргтехнікою із доступом до мережі Інтернет. Реєстрація 
звернень ведеться в електронному журналі офісного діловодства Центру, 
запроваджено  систему  електронного документообігу. Створено локальну 
комп’ютерну мережу та встановлено систему електронного керування 
чергою:  підключено  бездротову мережу Інтернет (мережу Wі-Fі),  тож 
відвідувачі мають вільний доступ до Інтернету; встановлено та налаштоване 
відеообладнання    з   метою онлайн-трансляції   роботи  ЦНАПу. У лютому 
2015 року відкрито третю чергу ЦНАПу, в приміщенні якого розміщено 
відділ державної  реєстрації речових прав на нерухоме майно  реєстраційної 
служби Кіровоградського міського управління юстиції. 
 В березні 2016 року в Кіровоградській  міській раді  впроваджено   
роботу  сервісного центру муніципальних послуг. Особливістю такого центру 
є гаряча лінія, на яку кожен кіровоградець може звернутись зі своїм 
питанням і  отримати оперативну відповідь. Поряд з цим, працівники  
сервісного центру обслуговують нещодавно  відкритий ресепшн на вході в 
міську раду, котрий  також  є складовою сервісного центру муніципальних 
послуг.   
  
Проблеми: 

1)  відсутність можливостей дієвого (законодавчо визначеного) 
контролю за дотриманням встановлених процесів надання адміністративних 
послуг (термін виконання, розмір оплати тощо); 

2)  небажання органів державної влади залучатися до діяльності 
універсамів послуг, окрім нормативно визначених питань (щодо надання 
встановленого переліку адміністративних послуг); 

3)  відсутність уніфікованих загальнодержавних баз даних (заважає 
можливості зменшення кількості документів, необхідних для надання 
адміністративних послуг). У більшості випадків інформація, що викладена в  
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обов’язкових документах, вже є у власності державних органів, що 
вирішують споріднене питання; 

4)  відсутність низки законодавчих та підзаконних нормативно-
правових актів, необхідних для повної реалізації положень Закону України                       
«Про адміністративні послуги». 

  
   Пріоритетні завдання: 
1)  запровадження механізму надання адміністративних послуг в 

електронній формі; 
2) запровадження постійного моніторингу виконання органами 

виконавчої влади й органами місцевого самоврядування вимог Закону 
України «Про адміністративні послуги»; 

3) реалізація заходів з інформування громадськості з питань надання 
адміністративних послуг, що сприятиме підвищенню рівня обізнаності 
населення щодо порядку надання адміністративних послуг сприяло 
впровадження ініціативи «Публічні бібліотеки – мости до електронного 
урядування»; 

4) запровадження механізму  електронних закупівель  через систему 
електронних закупівель PROZORRO. 

 
Очікувані результати з реалізації інтеграційної цілі: 
1) реалізовані інноваційні проекти з використанням сучасних 

інформаційних технологій;  
2) рівень задоволеності городян якістю надання адміністративних та 

соціальних послуг;  
3)  збільшення  закладів та установ з надання адміністративних послуг.  

 
Організаційне забезпечення реалізації Стратегії 

Виконання завдань та реалізація пріоритетних напрямів Стратегії буде 
здійснюватися за рахунок коштів державного та міського бюджетів, 
інвестицій в основний капітал та прямих іноземних інвестицій, а також інших 
джерел фінансування.  

Для виконання (фінансування) завдань Стратегії  виконавчі  органи 
міськради  (далі – виконавці) розроблятимуть відповідні  галузеві  програми 
та заходи  у яких, у межах бюджетних призначень, передбачатимуться обсяги 
фінансування, що є підставою для врахування їх в міський  бюджет на 
відповідний рік.  

Під час фінансування заходів з реалізації Стратегії усі виконавці 
повинні забезпечити виконання запланованих завдань із залученням 
мінімального обсягу бюджетних коштів та досягненням максимального 
результату у їх використанні. 

Виконавці разом з органами виконавчої влади вищого рівня на 
договірних засадах беруть участь у співфінансуванні окремих пріоритетних 
напрямів Стратегії. 
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Фінансування заходів з реалізації Стратегії здійснюватиметься також за 

рахунок    коштів    інвесторів,   які   залучаються  для реалізації    конкретних 
інвестиційних проектів, інших джерел. Пріоритетним є формування 
фінансових джерел на основі державно-приватного партнерства. 

 Кожні два роки, на основі моніторингу Стратегії, слід здійснювати 
оцінку необхідності уточнення чи перегляду окремих елементів Стратегії у 
світлі нових тенденцій і обставин, що можуть виникати, та впливу зовнішніх 
і внутрішніх факторів. 
     

Моніторинг і оцінка реалізації Стратегії 
 

Результати реалізації Стратегії визначаються шляхом проведення 
моніторингу  реалізації  заходів   Стратегії. 

Для проведення моніторингу застосовуються основні показники 
соціально-економічного розвитку. 

Основними завданнями моніторингу реалізації Стратегії є збір, 
узагальнення, періодичний аналіз показників соціально-економічного 
розвитку   міста  та визначення ефективності реалізації Стратегії. 

Моніторинг проводиться на підставі даних  органу статистики. 
Звіт про реалізацію Стратегії висвітлюється у засобах масової 

інформації. 
 

ПОКАЗНИКИ 
оцінки реалізації Стратегії економічного та соціального розвитку м. 

Кіровограда на період до 2020 року 
 
Індекси реалізації промислової продукції. 

Індекси виконаних будівельних робіт. 

Індекси товарообороту роздрібної торгівлі. 

Чисельність населення на кінець року. 

Коефіцієнти народжуваності, смертності та природного приросту. 

Середньомісячна номінальна заробітна плата найманих працівників. 

Індекс номінальної заробітної плати. 

Середньооблікова кількість штатних працівників. 

 

Начальник управління економіки                                               О.Осауленко 



  
 

  
Додаток 2 
до Стратегії економічного       
та соціального  розвитку  
міста Кіровограда  на період 
до 2020 року 

                         
                       

ПЕРЕЛІК 
 

об’єктів,  будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт, які передбачається здійснити у 2016-2020 роках 
 

Обсяги фінансування за роками, тис. грн. 
Термін реалізації 

проекту 
№  
з/п 

Назва об'єкта  

дата 
початку 

дата 
закінчення 

Джерела 
фінансування 

Загальна 
вартість, 
тис.грн. 

Потреба на 
2016-2020 роки, 

тис.грн. 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Освіта 

Д Б 18 000,0 18 000,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0 9 000,0 

О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 2 867,5 2 867,5 0,0 0,0 167,5 1 300,0 1 400,0 

КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 Нове будівництво їдальні, актової 
зали та спортивного комплексу 
КЗ "НВК ЗОШ І - ІІІ ступенів 
№ 34 - економіко-правовий ліцей 
"Сучасник" - дитячо-юнацький 
центр», бульвар Студентський 
(проспект Комуністичний), 11-а, 
м. Кіровоград 

2018 2020 

Всього 20 867,5 20 867,5 0,0 0,0 167,5 10 300,0 10 400,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Д Б 18 000,0 18 000,0 0,0 9 000,0 9 000,0 0,0 0,0 

О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 2 150,0 2 150,0 150,0 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 

КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Нове будівництво котельні по                      
вул. Комарова, 54 для 
забезпечення теплопостачанням 
будівель КЗ "НВО "ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 17-центр естетичного 
виховання "Калинка",  
вул. Комарова, 54; "Санаторний 
ДНЗ (ясла-садок) № 65 
"Лукомор'я",   вул. Курганна, 2-а; 
"КЗ "ДНЗ (ясла-садок) 
компенсуючого типу для дітей з 
вадами опорно-рухового апарату 
"Оленка" №22, вул. Комарова, 60; 
ДНЗ (ясла-садок) № 48 
"Журавочка" вул. Академіка 
Тамма (Героїв Сталінграда), 27,                
м. Кіровоград 

2016 2018 

Всього 20 150,0 20 150,0 150,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 

Д Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 1 500,0 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Капітальний ремонт                             
КЗ «Навчально-виховне 
об’єднання «Загальноосвітній  
навчальний заклад І-ІІІ ступенів 
№ 31 з гімназійними класами, 
центр дитячої та юнацької 
творчості «Сузір’я» 
Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області» 
(санація), м.Кіровоград,                    
вул. Космонавта Попова, 11а, в  
тому числі виготовлення 
проектно-кошторисної 
документації (ПКД) 

2016 2016 

Всього 1 500,0 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Д Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 1 000,0 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 Капітальний ремонт

КЗ «Навчально-виховне об’єднання 
«Багатопрофільний ліцей фізико-
математична школа ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №18 - дошкільний 
навчальний заклад – центр дитячої 
та юнацької творчості «Надія»
Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області» (санація), 
м.Кіровоград, вул. Пацаєва, 2-а,
в тому числі виготовлення ПКД 

2016 2016 

Всього 1 000,0 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Д Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 1 500,0 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Капітальний ремонт                              
КЗ «Навчально-виховне 
об’єднання «Багатопрофільний 
ліцей фізико-математична школа  
ЗОШ І-ІІІ ступенів №18 - 
дошкільний навчальний заклад – 
центр дитячої та юнацької 
творчості «Надія» 
Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області» 
(санація), м. Кіровоград,                    
вул. Юрія Коваленка (Маршала 
Конєва), 9-а, в тому числі 
виготовлення ПКД 

2016 2016 

Всього 1 500,0 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Д Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 600,0 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 Капітальний ремонт актової зали 
комунального закладу 
«Навчально-виховне об’єднання 
№ 6 «Спеціалізована 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, центр естетичного 
виховання «Нахнення» 
Кіровоградської міської                  
ради Кіровоградської області» по 
вул. Тараса Карпи (Тимірязєва), 63 

2016 2016 

Всього 600,0 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Д Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 Капітальний ремонт  спортивної 
зали комунального закладу 
«Навчально-виховне об’єднання 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 17 – центр естетичного 
виховання «Калинка» 
Кіровоградської міської ради» по  
вул. Комарова, 54 

2016 2016 

Всього 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Д Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
МБ 550,0 550,0 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 8 Капітальний ремонт КЗ "Навчально-
виховне об'єднання "ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 24 – центр дитячої та 
юнацької творчості "Оберіг",
вул. Тараса Карпи (Тимірязєва), 85 

2016 2016 

Всього 550,0 550,0 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Д Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 

  
2016 

  
О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    МБ 1 031,5 1 031,5 1 031,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
    КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9 Нове  будівництво теплових мереж 
від котельні ЗОШ №13 до будівлі 
НВО "ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13",               
ІІ корпус по вул. Бєляєва, 72 та 
ЗОШ І ступеня "Мрія" по              
вул. Бєляєва, 23      Всього 1 031,5 1 031,5 1 031,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Д Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 Капітальний ремонт харчоблоку 
дошкільного навчального закладу 
(ясла-садок) № 14 «Калинка» по 
вул. Генерала Жадова, 21-А 

2016 2016 

Всього 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Д Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 300,0 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 Капітальний ремонт харчоблоку 
дошкільного навчального закладу 
(ясла-садок) № 43 «Горобинка» 
комбінованого типу по                              
вул. Васнецова, 4 

2016 2016 

Всього 300,0 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Д Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 600,0 600,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 

КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12 Капітальний ремонт спортивної 
зали загальноосвітньої школи                 
І-ІІІ ступенів № 13 Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської 
області по вул. Євгена Тельнова 
(просп. Правди), 45 

2017 2017 

Всього 600,0 600,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Д Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 500,0 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 

КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

13 Капітальний ремонт покрівлі 
спортивної зали комунального 
закладу «Навчально-виховне 
об’єднання № 15 «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів, дошкільний 
навчальний заклад комбінованого 
типу, дитячий юнацький центр 
„Явір” Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської області» по              
вул. Казанській, 13 

2017 2017 

Всього 500,0 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 

Д Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 600,0 600,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 

КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14 Капітальний ремонт харчоблоку 
дошкільного навчального закладу 
(ясла-садок) № 19 «Дзвінок» по 
вул. 40 років Перемоги, 2 2017 2017 

Всього 600,0 600,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 
Д Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 600,0 600,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 

КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15 Капітальний ремонт пральні 
дошкільного навчального закладу 
(ясла-садок)  компенсуючого типу 
для дітей з вадами опорно-рухового 
апарату «Оленка» № 22 по                                 
вул. Комарова, 60 

2017 2017 

Всього 600,0 600,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 
Д Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 600,0 600,0 0,0 0,0 600,0 0,0 0,0 

КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

16 Капітальний ремонт харчоблоку 
комунального закладу «Навчально-
виховне об’єднання 
«Багатопрофільний ліцей – фізико-
математична школа – 
загальноосвітня школа                         
І-ІІІ ступенів № 18 – центр дитячої 
та юнацької творчості  «Надія» 
Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області» по                   
вул. Юрія Коваленка (Маршала 
Конєва), 9 а 

2018 2018 

Всього 600,0 600,0 0,0 0,0 600,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Д Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 600,0 600,0 0,0 0,0 600,0 0,0 0,0 

КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

17 Капітальний ремонт актової зали 
комунального закладу «Навчально-
виховне об’єднання 
«Загальноосвітній навчальний 
заклад І-ІІІ ступенів № 20 – 
дитячий юнацький центр «Сузір’я» 
Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області» по  
просп. Перемоги, 16 

2018 2018 

Всього 600,0 600,0 0,0 0,0 600,0 0,0 0,0 

Д Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 500,0 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 

КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

18 Капітальний ремонт харчоблоку 
дошкільного навчального закладу 
(ясла-садок) № 28 «Зірочка» по 
Студентському бульвару                   
(просп. Комуністичному), 8-а 
 

2018 2018 

Всього 500,0 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 
Д Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 500,0 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 

КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

19 Капітальний ремонт покрівлі 
спеціального дошкільного 
навчального закладу (ясла-садок) 
№ 29 «Червона шапочка» по              
вул. Євгена Тельнова                  
(просп. Правди), 20 

2018 2018 

Всього 500,0 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 
Д Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 0,0 

КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20 Капітальний ремонт спортивної 
зали комунального закладу 
«Навчально-виховне об’єднання 
загальноосвітня школа-інтернат                
І-ІІІ ступенів з утриманням дітей- 
сиріт та класами для дітей зі 
зниженим зором - центр 
позашкільного виховання 
Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області»                 
по вул. Короленка, 46 

2019 2019 

Всього 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Д Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 

КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

21 Капітальний ремонт покрівлі 
комунального закладу «Навчально-
виховне об’єднання № 33 
«Загальноосвітня школа                       
І-ІІІ ступенів, дошкільний 
навчальний заклад Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської 
області»   вул. Микитенка, 35/21 

2019 2019 

Всього 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 

Д Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 

КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

22 Капітальний ремонт харчоблоку 
дошкільного навчального закладу 
(ясла-садок) № 47 «Горобинка» 
комбінованого типу вул. Академіка 
Корольова, 29 

2019 2019 

Всього 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 

Д Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 0,0 

КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

23 Капітальний ремонт харчоблоку 
дошкільного навчального закладу 
(ясла-садок) № 48 «Журавочка» 
вул. Героїв України, 27 2019 2019 

Всього 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 0,0 

Д Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 

КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

24 Капітальний ремонт спортивної 
зали загальноосвітньої школи                 
І-ІІІ ступенів№ 29 Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської 
області по вул. Василя Нікітіна 
(Червонозорівська), 25 

2020 2020 

Всього 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 

Д Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 
КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

25 Ремонт будівлі дошкільного 
навчального закладу (ясла-садок) 
№ 15 «Зірочка» комбінованого типу 
по вул. Олени Теліги (Тельмана), 1-а 2020 2020 

Всього 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 



  
 

                                                                                                                                  8                                                                   Продовження таблиці 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Д Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 

КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

26 Капітальний ремонт харчоблоку 
дошкільного навчального закладу 
(ясла-садок) № 24 «Вогник»                  
ім. В.О. Сухомлинського  
комбінованого типу,
пров. Училищному, 3-а 

2020 2020 

Всього 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 

        Разом  56 699,0 56 699,0 7 331,5 12 300,0 12 367,5 12 500,0 12 200,0 

Охорона здоров" я 

Д Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 3 650,0 3 650,0 2 650,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 

КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 Капітальний ремонт приміщення 
для створення відділення судинної 
патології комунального закладу 
"Кіровоградська міська лікарня 
швидкої медичної допомоги",             
вул. Короленка, 56 

2016 2017 

Всього 3 650,0 3 650,0 2 650,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 
Д Б  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
МБ 1 078,6 1 078,6 1 078,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Капітальний ремонт 
рентгенкабінету стаціонару № 1 КЗ 
"Центральна міська лікарня                  
м. Кіровограда", Фортеця, 21 

2016 2016 

Всього 1 078,6 1 078,6 1 078,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
Д Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
МБ 2 000,0 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 
КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Каітальний ремонт приміщення 
неврологічного відділення 
стаціонару    № 2 КЗ "Центральна 
міська лікарня  м. Кіровограда" для 
створення відділення відновного 
лікування неврологічного профілю 
для учасників АТО та інших 
пільгових категорій населення,  
вул. Велика Перспективна, 28 

2017 2017 

Всього 2 000,0 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 

Д Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 650,0 650,0 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 Капітальний ремонт амбулаторії 
загальної практики - сімейної 
медицини № 8 КЗ "Амбулаторія 
загальної практики - сімейної 
медицини", вул. Миколи 
Левитського, 71/24,  м. Кіровограда 

2016 2016 

Всього 650,0 650,0 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Д Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
МБ 620,0 620,0 620,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Капітальний ремонт операційного 
блоку пологового будинку № 1,                 
м. Кіровоград, вул. Олени 
Журливої, 1 

2016 2016 

Всього 620,0 620,0 620,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Д Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
МБ 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 
КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 Капітальний ремонт фасаду будівлі 
дитячої міської поліклініки № 1,  
вул. Шевченка, 36 (теплосанація) 2018 2018 

Всього 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 
Д Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
МБ 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 Капітальний ремонт фасаду будівлі 
КЗ "Центр первинної медико-
санітарної допомоги № 2                       
м. Кіровограда", вул. Космонавта 
Попова, 9-б 

2016 2016 

Всього 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Д Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 1 520,0 1 520,0 20,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 

КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 Капітальний ремонт приймального 
відділення стаціонару № 1 КЗ 
"Центральна міська лікарня                          
м. Кіровограда", Фортеця, 21 

2016 2016 

Всього 1 520,0 1 520,0 20,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 
Д Б 10 600,0 10 600,0 0,0 0,0 6 000,0 4 600,0 0,0 
О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
МБ 1 204,1 1 204,1 0,0 0,0 600,0 604,1 0,0 
КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9 Реконструкція господарського 
блоку пологового будинку по               
вул. Олени Журливої,1  під 
житловий будинок 

2018 2019 

Всього 11 804,1 11 804,1 0,0 0,0 6 600,0 5 204,1 0,0 

Д Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
МБ 1 500,0 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 Капітальний ремонт боксових 
приміщень дитячого інфекційного 
відділення стаціонару №1                     
КЗ "Центральна  міська лікарня                 
м. Кіровограда", вул. Фортеця, 21 

2016 2016 

Всього 1 500,0 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
 
 



  
 
                                                                                                                                
 
 

10 
Продовження таблиці 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Д Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 3 549,2 1 200,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11  Капітальний  ремонт  приміщення 
терапевтичного відділення № 2                 
КЗ "Центральна  міська лікарня              
м. Кіровограда" стаціонар №1 під 
відділення  паліативного лікування, 
вул. Фортеця, 21  

    

Всього 3 549,2 1 200,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Д Б 75 000,0 75 000,0 0,0 0,0 0,0 35 000,0 40 000,0 

О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 5 000,0 

КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12 Будівництво хірургічного корпусу 
лікарні швидкої медичної допомоги 
у м. Кіровограді, вул. Короленка, 56 

2019 2020 

Всього 85 000,0 85 000,0 0,0 0,0 0,0 40 000,0 45 000,0 

Д Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 1 215,0 1 200,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

13 Капітальний ремонт вбудовано-
прибудованої будівлі дитячої 
амбулаторії загальної практики-
сімейної  медицини № 4 КЗ "Центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги № 2" м. Кіровоград"            
вул. Генерала  Жадова,21 корп.2 

2016 2016 

Всього 1 215,0 1 200,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Д Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
МБ 1 500,0 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14 Капітальний  ремонт зовнішньої 
електромережі та встановлення 
другого вводу до полового будинку 
№ 2 ім. "Святої Анни" вул.Ганни 
Дмитрян (Щорса), 1 

2016 2016 

Всього 1 500,0 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
        Разом  116 586,9 114 222,7 10 918,6 4 500,0 8 600,0 45 204,1 45 000,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Спорт 

Д Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
МБ 990,0 990,0 990,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 Капітальний ремонт даху  
стрілецького тиру комунального 
закладу «Комплексна дитячо-
юнацька спортивна школа № 3 
Кіровоградської міської ради»,                      
вул. Ушакова, 3-б  

2016 2016 

Всього 990,0 990,0 990,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Д Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 920,0 920,0 170,0 180,0 185,0 190,0 195,0 

КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Придбання нестандартного 
спортивного обладнання і 
облаштування спортивних 
майданчиків за місцем проживання 
та в місцях масового відпочинку 
населення  

2016 2016 

Всього 920,0 920,0 170,0 180,0 185,0 190,0 195,0 

Д Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 850,0 850,0 0,0 850,0 0,0 0,0 0,0 

КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Капітальний ремонт стін та 
утеплення стрілецького тиру 
комунального закладу 
«Комплексна дитячо-юнацька 
спортивна школа № 3 
Кіровоградської міської ради»,        
вул. Ушакова, 3-б  

2017 2017 

Всього 850,0 850,0 0,0 850,0 0,0 0,0 0,0 

Д Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 
КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 Капітальний ремонт 50-метрового 
стрілецького тиру комунального 
закладу «Комплексна дитячо-
юнацька спортивна школа № 3 
Кіровоградської міської ради»,             
вул. Ушакова, 3-б  

2018 2018 

Всього 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 
Д Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 1 100,0 1 100,0 0,0 0,0 1 100,0 0,0 0,0 

КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Капітальний ремонт спортивної 
зали комунального закладу 
«Комплексна дитячо-юнацька 
спортивна школа № 2 
Кіровоградської міської ради»,                     
вул. Курганна, 64 

2018 2018 

Всього 1 100,0 1 100,0 0,0 0,0 1 100,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Д Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
МБ 1 100,0 1 100,0 0,0 0,0 0,0 1 100,0 0,0 
КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 Будівництво комплексного 
спортивного майданчика зі 
штучним покриттям, комунальний 
заклад «Комплексна дитячо-
юнацька спортивна школа № 2 
Кіровоградської міської ради»,                      
вул. Курганна, 64 

2019 2019 

Всього 1 100,0 1 100,0 0,0 0,0 0,0 1 100,0 0,0 

Д Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 1 100,0 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 100,0 

КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 Будівництво стенду для 
скелелазіння 

2020 2020 

Всього 1 100,0 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 100,0 

        Разом  7 060,0 7 060,0 1 160,0 1 030,0 2 285,0 1 290,0 1 295,0 

Культура 

Д Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 520,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 Капітальний ремонт 2 корпусу 
Кіровоградської музичної школи             
№ 1 ім. Г.Г.Нейгауза,                               
вул. Архітектора Паученка 
(Дворцова), 40а 

2015 2016 

Всього 520,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Д Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 1 750,0 1 750,0 500,0 1 250,0 0,0 0,0 0,0 

КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Капітальний ремонт комунального 
закладу "Кіровоградський 
художньо-меморіальний музей 
О.О.Осмьоркіна", вул. Дворцова, 89 2016 2017 

Всього 1 750,0 1 750,0 500,0 1 250,0 0,0 0,0 0,0 

Д Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 2 000,0 2 000,0 0,0 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 

КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Капітальний ремонт 1 корпусу 
Кіровоградської музичної школи    
№ 1 ім. Г.Г.Нейгауза, вул. Віктора                
Чміленка, 65 2017 2019 

Всього 2 000,0 2 000,0 0,0 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 



  
 

                                                                                                              13                                                                                   Продовження таблиці 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Д Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 381,0 381,0 0,0 30,0 351,0 0,0 0,0 

КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 Капітальний ремонт (санація) 
будівлі Кіровоградської музичної 
школи № 4, селище Гірниче, Лінія 
1-А, буд. 3-А 2017 2018 

Всього 381,0 381,0 0,0 30,0 351,0 0,0 0,0 

Д Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 3 000,0 3 000,0 0,0 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 

КІ 3 000,0 3 000,0 0,0 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 

5 Капітальний ремонт будівлі 
Кіровоградського музею музичної 
культури ім. К. Шимановського,                    
вул. Гоголя, 42 2017 2018 

Всього 6 000,0 6 000,0 0,0 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 

Д Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 

КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 Капітальний ремонт Будинку 
культури Масляниківки,                        
вул. Микитенка, 15 

2019 2019 

Всього 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 

Д Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 

КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 Капітальний ремонт 
Кіровоградської дитячої художньої 
школи   ім. О.О.Осмьоркіна,                 
пр-т Винниченка, 1 2019 2019 

Всього 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 

Д Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 

КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 Капітальний ремонт 
Кіровоградської дитячої школи 
мистецтв, селище Нове,                        
вул. Металургів, 18 2020 2020 

Всього 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Д Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 

КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9 Капітальний ремонт 
Кіровоградської музичної школи    
№ 3, вул. Корольова, 2 

2020 2020 

Всього 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 

        Разом  12 551,0 12 531,0 1 000,0 5 280,0 3 351,0 1 900,0 1 000,0 

Житлове будівництво 

Д Б  17 069,1 17 069,1 0,0 17 069,1 0,0 0,0 0,0 
О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
МБ  7 944,2 7 944,2 6 044,2 1 900,0 0,0 0,0 0,0 
КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1   Нове будівництво 
багатоквартирного житлового 
будинку по  вул. Генерала Жадова,  
м. Кіровоград, 102 мікрорайон, 
позиція 28 (добудова) 

2016 2017 

Всього 25 252,6 25 013,3 6 044,2 18 969,1 0,0 0,0 0,0 

Д Б 10 600,0 10 600,0 0,0 0,0 6 000,0 4 600,0 0,0 

О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 1 204,1 1 204,1 0,0 0,0 600,0 604,1 0,0 

КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Реконструкція господарчого блоку 
пологового будинку по вул. Олени 
Журливої, 1 під  житловий 
будинок,  м. Кіровоград 

2018 2019 

Всього 11 804,1 11 804,1 0,0 0,0 6 600,0 5 204,1 0,0 
        Разом  37 056,7 36 817,4 6 044,2 18 969,1 6 600,0 5 204,1 0,0 

Дороги 

Д Б 36 000,0 36 000,0 0,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 

О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 5 000,0 5 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 Реконструкція проїжджої частини                    
вул. Ельворті, вул. Миколи 
Левійського (Колгоспної) між 
вулицями Київською та 
Братиславською 

2017 2020 

Всього 41 000,0 41 000,0 1 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Д Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 3 000,0 3 000,0 0,0 200,0 1 400,0 1 400,0 0,0 

КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Нове будівництво автомобільного 
мосту через р. Інгул між вулицями 
Балтійською та Московською,                   
м. Кіровоград  

2018 2019 

Всього 3 000,0 3 000,0 0,0 200,0 1 400,0 1 400,0 0,0 

Д Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 1 500,0 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Реконструкція перегороджувальної 
споруди на  р. Інгул по                                                     
вул. Михайлівській, м. Кіровоград  

2016 2016 

Всього 1 500,0 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Д Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 24 614,4 24 614,4  24 614,4  0,0 0,0 0,0 0,0 

КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 Ремонт доріг 2016 2020 

Всього  24 614,4  24 614,4  24 614,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
  

    Разом  70 114,4 
 

70 114,4 
 

 
27 114,4 

   

 
10 200,0 

  

  
11 400,0 

 

 
11 400,0 

  
10 000,0 

Комунальне господарство 

Д Б 9 847,0 9 847,0 0,0 0,0 9 847,0 0,0 0,0 

О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
МБ 2 310,1 2 310,1 0,0 1 216,0 1 094,1 0,0 0,0 
КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 Реконструкція діючої котельні по 
вул. Металургів, 7-а і теплових 
мереж від неї, с. Нове,                         
м. Кіровоград 

2017 2018 

Всього 12 157,1 12 157,1 0,0 1 216,0 10 941,1 0,0 0,0 

Д Б 4 770,0 4 770,0 0,0 0,0 4 770,0 0,0 0,0 

О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 2018 

МБ 730,0 730,0 0,0 200,0 530,0 0,0 0,0 

Нове будівництво госппобутової 
каналізації від по вулицях Лесі 
Українки, Дарвіна, Кільцевій 

    КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 

      Всього 5 500,0 5 500,0 0,0 200,0 5 300,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Д Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
МБ 21 442,8 21 442,8 3 880,6 4 074,6 4 278,4 4 492,3 4 716,9 
КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 

Капітальний ремонт мереж 
зовнішнього освітлення 

2016 2020 

Всього 21 442,8 21 442,8 3 880,6 4 074,6 4 278,4 4 492,3 0,0 

Д Б 10 515,6 10 515,6 0,0 10 515,6 0,0 0,0 0,0 

О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 2 466,6 2 466,6 1 298,2 1 168,4 0,0 0,0 0,0 

КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
4 

Реконструкція теплових мереж від 
ТЕЦ до вул. Київської у                  
м. Кіровограді (коригування) 

2016 2017 

Всього 12 982,2 12 982,2 1 298,2 11 684,0 0,0 0,0 0,0 

Д Б 6 545,6 6 545,6 0,0 6 545,6 0,0 0,0 0,0 

О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
МБ 1 637,3 1 637,3 910,0 727,3 0,0 0,0 0,0 

КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
5 

Реконструкція магістральних 
теплових мереж по вул. Гагаріна 
від ТК 42 до ТК 43а/8                        
м. Кіровоград, з  заміною на 
попередньо ізольовані труби Д=300 
мм, L=0,51 км (коригування)  

2016 2017 

Всього 8 182,9 8 182,9 910,0 7 272,9 0,0 0,0 0,0 

Д Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
МБ 4 950,0 4 950,0 0,0 1 950,0 1 500,0 1 500,0 0,0 
КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 

Реконструкція ГРУ-6 2017 2019 

Всього 4 950,0 4 950,0 0,0 1 950,0 1 500,0 1 500,0 0,0 

Д Б 8 660,0 8 660,0 0,0 4 330,0 4 330,0 0,0 0,0 
О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 1 340,0 1 340,0 0,0 670,0 670,0 0,0 0,0 

КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
7 

Реконструкція теплових мереж по  
вул. В’ячеслава Чорновола у                          
м. Кіровограді 

2017 2018 

Всього 10 000,0 10 000,0 0,0 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Д Б 8 660,0 8 660,0 0,0 4 330,0 4 330,0 0,0 0,0 

О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 1 340,0 1 340,0 0,0 670,0 670,0 0,0 0,0 

КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
8 

Реконструкція теплових мереж по 
вул. Арсенія Тарковського у                  
м. Кіровограді 

2017 2018 

Всього 10 000,0 10 000,0 0,0 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 

Д Б 8 660,0 8 660,0 0,0 4 330,0 4 330,0 0,0 0,0 

О Б 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 1 340,0 1 340,0 0,0 670,0 670,0 0,0 0,0 
КІ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9 

Реконструкція теплових мереж по 
вул. Київській у  м. Кіровограді 

2017 2018 

Всього 10 000,0 10 000,0 0,0 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 

        Разом  95 215,0 95 215,0 6 088,8 41 397,5 37 019,5 5 992,3 4 716,9 

    Всього по місту     2016 2020  395 283,0 392 659,5 59 657,5 93 676,6 81 623,0 83 490,5 74 211,9 

 
 
 
Начальник  управління  економіки                                                                                                                                           О.Осауленко  
 


