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МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від „____ˮ_________ 2019 року

№ _____

Про затвердження Плану
перспективного розвитку
міста Кропивницького
на 2019-2021 роки
Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 25 Закону
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, рішенням Ради
регіонального розвитку області від 01 березня 2019 року № 1 „Про План
перспективного розвитку Кіровоградської області на 2019-2021 рокиˮ, Міська
рада міста Кропивницького
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити План перспективного розвитку міста Кропивницького на
2019-2021 роки (далі - План), що додається.
2. Виконавчим органам Міської ради міста Кропивницького вжити
необхідних заходів щодо виконання Плану та врахування пріоритетів і
проектів розвитку міста, визначених Планом, під час формування програмних
документів із розвитку галузей (сфер діяльності), переліків проектів, які
пропонуються до фінансування за рахунок коштів державного бюджету та
бюджету міста Кропивницького.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та
соціально-економічного розвитку та заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради А.Паливоду.

Міський голова

Наталія Селіванова 24 13 26

А.РАЙКОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Міської ради міста Кропивницького
від „___” ____________2019 року № _____

ПЛАН
перспективного розвитку міста Кропивницького на 2019-2021 роки

2019 рік

І . Природно-ресурсний потенціал міста
Місто має усі необхідні передумови для забезпечення сталого розвитку
реального сектора економіки, підвищення потенціалу спроможності громади,
розвитку людського капіталу та розбудови сучасної соціально-дорожньої
інфраструктури міста Кропивницького.
Місто поділено на дві адміністративні одиниці: Фортечний та
Подільський райони.
Людські ресурси
Чисельність наявного населення складає 237175 осіб (25% від загальної
чисельності населення області).
Щільність населення: 2303 особи на 1 квадратний кілометр.
Економічно активне населення (15-60 років) становить понад
146 тис. осіб.
Природні ресурси
Площа міста складає 10,33 тис. га, що становить 0,4 % території
області.
Земельні ресурси розподіляються за функціональним призначенням:
6,36 тис. га – під забудовами;
2,76 тис. га – представлені сільськогосподарськими угіддями;
0,74 тис. га – ліси та інші вкриті лісом землі;
0,41 тис. га – землі водного фонду;
0,06 тис. га – інші землі.
Корисні копалини на території і в околицях Кропивницького
представлені, перш за все, будівельною сировиною. Відомими є
Кропивницьке родовище вогнетривких глин і гранітне родовище, розташоване
на правому березі річки Сугоклея. Енергетичні запаси надр міста представлені
покладами бурого вугілля та урану. Є поклади високоякісного піску,
придатного для виробництва скла.
Кропивницький лежить на рівнинах, обабіч річки Інгулу. Місто також
перетинають притоки Інгулу, Сугоклеї та Біянки, низка струмків.
Зведено Кіровоградське (260 га) та Лелеківське водосховища.
ІІ. Точки зростання міста Кропивницького:
2.1. Харчова промисловість і машинобудування
Провідною галуззю економіки є промисловість, яка характеризується
багатогалузевим укладом.
У промисловості створюється основна частка національного доходу, що
сприяє підвищенню надходжень до бюджетів усіх рівнів та є передумовою
збільшення рівня зайнятості населення і поліпшення соціальної ситуації у
місті.
Основну частку промислового комплексу міста Кропивницького
становлять підприємства харчової промисловості та машинобудування, які
динамічно розвиваються.
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Харчова промисловість залучена в забезпеченні продовольчої безпеки
нашої держави, формуванні її експортного потенціалу й здатна позитивно
впливати на динаміку економічного зростання України.
Машинобудування включає цілий комплекс галузей обробної
промисловості. Для нього характерне розмаїття знарядь виробництва та
номенклатури
продукції:
верстати,
транспорт,
енергетичне,
сільськогосподарське устаткування, устаткування для атомної промисловості,
тобто кожне виробництво має свої специфічні технології.
В обсязі переробної промисловості левову частку складає галузь
виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (50,4 %).
Провідні підприємства галузі харчових продуктів:
ПрАТ
„Кропивницький
ОЕЗˮ,
ТОВ
„ОЕЗ
ГРАДОЛІЯˮ,
ТОВ „Придніпровський олійноекстракційний заводˮ, ТОВ „Аграрні інвестиції
2012ˮ – спеціалізуються на виробництві олії. ТДВ „М'ЯСОКОМБІНАТ
„ЯТРАНЬˮ – одне з провідних підприємств харчової промисловості України,
виробляє близько 200 найменувань продукції (ковбаси і копченості, м'ясні
продукти і напівфабрикати, риба, пельмені та вареники).
ПОГ „Фірма Ласкаˮ ГО „Асоціації підтримки вітчизняного
товаровиробникаˮ – провідний виробник морозива в Україні (понад
100 видів), має розгалужену дилерську мережу у багатьох регіонах України та
експортує свою продукцію до низки країн колишнього СНД та у США.
ТОВ „Кіровоградхліб 2014ˮ - місцевий виробник хлібобулочної
продукції.
Підприємства машинобудування, крім ремонту, монтажу машин і
устаткування забезпечують 32,6 % загального обсягу реалізованої продукції
міста Кропивницького.
Основні
підприємства
Кропивницького
машинобудування:
ПАТ „НВП „Радійˮ — провідне підприємство з проектування, розробки та
виготовлення високотехнологічної продукції в галузі автоматизованих систем
управління і захисту об’єктів атомної і теплової енергетики.
У 2018 році була підписана Угода про стратегічне партнерство між
компаніями „Radics LLCˮ (Україна) і „Curtiss-Wright Corporationˮ (Сполучені
Штати Америки).
Компанія „Curtiss-Wright Corporationˮ поставлятиме продукцію,
вироблену на базі платформи RadICS для атомних станцій, дослідницьких
ядерних установок, національних лабораторій Міністерства енергетики США,
надаватиме підтримку та супровід для кінцевого користувача.
Також
підприємство
випускає
світлодіодні
енергозберігаючі
світильники для освітлення автомобільних доріг всіх категорій, площ,
прибудинкових територій, парковок і АЗС, промислових територій і цехів,
залізничних перонів і платформ, автовокзалів тощо.
АТ „Ельвортіˮ є флагманом і одним із найстаріших підприємств галузі,
було засноване англійськими підприємцями братами Ельворті ще у 1874 році.
Завод виготовляє посівну, ґрунтообробну та збиральну техніку для
агропромислового комплексу.
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АТ „Гідросилаˮ виготовляє гідроагрегати для гідросистем комбайнів,
тракторів, будівельно-дорожніх та інших мобільних машин.
Найбільш актуальним і важливим завданням, від вирішення якого
залежить забезпечення зростання обсягів виробництва та реалізації
промислової продукції, залишається випуск якісної, конкурентоспроможної
продукції та впровадження інновацій на промислових підприємствах міста.
Обсяг капітальних інвестицій, освоєних протягом 2014-2018 років, склав
10,44 млрд грн, які використано на придбання нового обладнання, сучасної
техніки, будівництво нових та модернізацію і реконструкцію наявних
виробничих потужностей.
2.2. Альтернативна енергетика
Стратегічним документом, що визначає довгострокові завдання нашої
громади, спрямовані на подолання глобальних проблем зі зміни клімату
шляхом скорочення викидів у атмосферу вуглекислого газу, є План дій
сталого енергетичного розвитку міста Кропивницького на період до 2020 року
(далі – План дій).
У рамках заходів Плану дій з 2017 року місто отримало:
19 енергоаудитів (з них 10 будівель бюджетних установ, 9 будівель
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків) та 31 енергосканування
будівель бюджетних установ (за рахунок міжнародної технічної допомоги, в
рамках проекту USAID „Муніципальна енергетична реформа в Україніˮ);
22 енергоаудити будівель бюджетних установ разом з енергопаспортами
до них, виконано проектно-кошторисну документацію на дві будівлі закладів
освіти, на решті будівель проведено експрес-аудити.
З метою залучення інвестицій у термомодернізацію закладів бюджетної
сфери активно впроваджується ЕСКО-механізм (енергосервіс). Це забезпечує
комфортні умови перебування в закладах, скорочення споживання паливноенергетичних ресурсів та збільшення притоку інвестицій.
Протягом 2018 року укладено 15 енергосервісних договорів на загальну
суму 10,4 млн грн (15 закладів освіти). З початку 2019 року підписано ще
9 енергосервісних договорів на загальну суму 47,5 млн грн (8 закладів освіти,
1 – охорони здоров’я).
В місті продовжується робота із провадження проекту з дегазації
полігону побутових відходів.
З вилученого біогазу можна буде
генерувати електричну енергію, яка в подальшому буде реалізовівуватися за
«зеленим» тарифом.
Проект здійснюється ТОВ „ЛНКˮ. Уже виконано роботи з буріння
48 свердловин, прокладено 2 км магістральних труб. Загальний розмір
інвестицій становить близько 1,5 млн євро. Станом на 01 квітня 2019 року
спільно з ПрАТ „Кіровоградобленергоˮ розроблено технічні умови на
будівництво ліній повітряних електромереж та надалі підключення до міської
лінії електромереж.
Реалізація проекту дозволить зменшити викиди парникових газів в
атмосферу, надати нові робочі місця, знизити ризик виникнення на полігоні
пожеж, покращити екологічну ситуацію та стан здоров’я мешканців міста та
прилеглих населених пунктів.
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2.3. Впровадження інновацій
Найбільш актуальним і важливим завданням, від вирішення якого
залежить забезпечення зростання обсягів виробництва та реалізації
промислової продукції, залишається випуск якісної, конкурентоспроможної
продукції та впровадження інновацій на промислових підприємствах міста.
На сьогодні у місті налічується 19 інноваційних підприємств. Серед них
ПрАТ „Швейна фабрика „Зорянкаˮ, ТОВ „Друкмаш-центрˮ, АТ „Ельвортіˮ,
АТ „Гідросилаˮ, ТОВ „КІЗ „ЛЕЗОˮ, ПрАТ „Металитˮ, ПАТ „НВП „Радійˮ,
ТДВ „Кіровоградський завод дозуючих автоматівˮ, ТДВ „МʼЯСОКОМБІНАТ
„ЯТРАНЬˮ;
2.4. Підтримка малого і середнього бізнесу
У м. Кропивницькому станом на 01.01.2019 зареєстровано
26489 суб’єктів господарювання, в тому числі 12573 юридичні особи та
13916 фізичних осіб - підприємців.
Протягом 2018 року суб’єктами господарювання м. Кропивницького
сплачено 139,2 млн грн, що на 17,5%, або на 20,7 млн грн більше, ніж за
2017 рік.
Розбудовується інфраструктура підтримки бізнесу:
налагоджена
співпраця
з
регіональним
фондом
підтримки
підприємництва у Кіровоградській області;
діє порядок використання коштів на фінансово-кредитну та
інвестиційну
підтримку
суб’єктів
підприємницької
діяльності
м. Кропивницького щодо часткової компенсації відсотків за кредитами, які
отримані в банківських установах на реалізацію інвестиційних проектів.
Фінансова підтримка направлена на розширення сфери діяльності
суб’єктів господарювання міста та створення нових робочих місць.
ІІІ. Пріоритети розвитку міста на 2019-2021 роки
Пріоритет: „Сталий розвиток містаˮ
Протягом 2019-2021 років продовжиться системна робота щодо
забезпечення комфортного середовища для населення міста Кропивницького.
З метою наближення адміністративних послуг до громадян,
забезпечення
доступності
та
покращення
умов
їх
отримання
здійснюватиметься
завершальний
етап
реконструкції
будівлі
по
вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення і функціонування центру
надання адміністративних послуг у форматі „Прозорий офісˮ, який до кінця
2019 року розпочне свою роботу. Така модель надання послуг забезпечить
якісний сучасний рівень надання послуг без черг, із впровадженням нових
інформаційних систем та технологій без паперової роботи.
Продовжиться робота щодо створення об'єднань співвласників
багатоквартирних житлових будинків.
Введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку по
вул. Генерала Жадова, м. Кропивницький, 102-ий мікрорайон, позиція 28.
Проводитимуться роботи з ремонту, реконструкції об'єктів житлового
фонду та
впровадження в них енергозберігаючих заходів, зокрема
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передбачається:
ремонт покрівель в понад 80 житлових будинках;
ремонт та відновлення ліфтового господарства у 100 житлових
будинках.
Здійснюватиметься модернізація та розбудова мереж вуличного
освітлення. У результаті буде відремонтовано понад 150 об’єктів вуличного
освітлення, встановлено (замінено) біля 3-х тис. од. світлоточок, переважно
енергозберігаючих.
Буде впроваджуватися проект щодо реконструкції системи
теплопостачання
міста
з
урахуванням
введення
ефективних
теплоенергетичних джерел і теплових мереж, поєднання централізованих та
автономних систем теплопостачання, а також виведення з експлуатації
застарілого обладнання.
Протягом 2019-2021 років планується:
встановлення нових модульних котелень та модернізація діючих;
запровадження механізму енергосервісу. За три роки планується укласти
45 енергосервісних договорів.
Здійснюватимуться заходи щодо реалізації проекту з дегазації
сміттєзвалища, який передбачає зменшення шкідливих викидів в атмосферу,
шляхом перетворення газів, що утворюються в товщі відходів полігону, в
електроенергію.
Проводитиметься
реалізація
проектів
з
розбудови
мережі:
дозвільно-рекреаційних об'єктів (дитячі майданчики, ігрові майданчики
спортивно-оздоровчих об'єктів). Саме реконструкція стадіону „Юністьˮ
сприятиме розвитку різних видів спорту, в тому числі залученню школярів,
молоді та дорослих до занять спортом, сприятиме розвитку соціальноекономічного і культурного життя та дозвілля місцевих жителів, створенню
позитивного іміджу м. Кропивницького в Україні як туристичного та
спортивного центру. Продовжиться робота з приведення у належний стан
закладів культури та впровадження в них енергозберігаючих заходів.
Пріоритет: „Інновації та інфраструктураˮ
Протягом наступних трьох років буде проводитися робота з покращення
транспортно-експлуатаційного стану доріг, що матиме позитивний вплив на
розвиток інвестиційного клімату міста, забезпечення швидкого, комфортного,
економічного та безпечного перевезення пасажирів і вантажів.
Основні зусилля і ресурси будуть зосереджені на приведення у
належний стан міських доріг.
За 2019-2021 роки буде проведено:
капітальний ремонт 30 км доріг;
поточний ремонт 90 км доріг.
У 2019 році буде проведено:
капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю по пров. Об’їзному
в м. Кропивницькому;
реконструкцію проїжджої частини вул. Ельворті, вул. Миколи
Левитського (Колгоспної) в м. Кропивницькому (І черга об'єкта будівництва);
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реконструкцію набережної р. Інгулу, від вул. Михайлівської до
вул. Київської;
реконструкцію парку - пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого
значення „Перемогиˮ, скверів ім. Хмельницького та ім. Шевченка;
придбання тролейбусів з автономним ходом.
Пріоритет: „Якісна освітаˮ
У 2019-2021 роках буде впроваджено роботи щодо:
капітального ремонту 24-х закладів загальної середньої освіти та 20-х
закладів дошкільної освіти, а саме капітальні ремонти спортивних залів,
харчоблоків, їдалень, покрівель, заміни вікон, сантехнічних вузлів, системи
опалення, огорожі та благоустрій прилеглої території;
заходів з енергозбереження (здійснення енергосервісів), спрямованих на
комплекс технічних, організаційних енергозберігаючих заходів для
скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів та витрат на оплату
енерготестів;
термомодернізації в рамках програми енергозбереження НЕФКО;
встановлення
багатофункціонального
спортивного
майданчика,
6 сучасних спортивних майданчиків,1 дитячого майданчика.
В рамках проекту „НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛАˮ для 40 закладів
загальної середньої освіти буде придбано комплекти одномісних шкільних
парт, комп’ютерну техніку (комплекти комп’ютерного обладнання,
інтерактивні дошки, проектори, ноутбуки, планшети, принтери, допоміжні
навчальні приладдя та пристрої для всіх освітніх галузей).
З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами
буде відкрито інклюзивно-ресурсний центр № 3 та забезпечено навчальним
обладнанням
для
оснащення
корекційно-розвиткового
комплексу
технологічним обладнанням та комп’ютерною технікою.
Рівень охоплення дітей віком від 3 до 5 років всіма формами дошкільної
освіти складе 99 % до кінця 2021 року, у тому числі дітей 5-річного віку
збережеться на рівні 100 %.
Пріоритет: „Якісна та доступна медицинаˮ
Протягом 2019-2021 років продовжиться реформування системи
охорони здоров’я, удосконалення спеціалізованої медичної допомоги та
підвищення якості її надання населенню міста.
Для поліпшення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних
закладів міста будуть виконані роботи з капітального ремонту та
реконструкції будівель і приміщень в міських медичних закладах.
Будуть вживатися заходи щодо залучення та закріплення молодих
спеціалістів для роботи в медичних закладах міста шляхом створення
належних умов для їх праці та забезпечення житлом.
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IV. Найбільш вагомі проекти розвитку на 2019-2021роки
Пріоритет: „Сталий розвиток містаˮ
Реконструкція будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для
створення і функціонування центру надання адміністративних послуг у
форматі „Прозорий офісˮ
Проектом
передбачається
реконструкція будівлі по вул. Архітектора
Паученка,
41/26
для
створення
і
функціонування
центру
надання
адміністративних
послуг
у
форматі
„Прозорий офісˮ, який стане доступним для
осіб з інвалідністю.
Даним проектом запланована повна
реконструкція будівлі, заміна фасаду,
покрівлі, комунікацій та облаштування
прилеглої території.
Приміщення буде максимально відповідати вимогам вільного доступу,
зокрема заплановано добудову двох панорамних ліфтів. Вхід в один з них буде
передбачений з рівня землі, в тому числі для осіб з інвалідністю.
В дизайні приміщення першого поверху обрана концепція кольорових
зон та ліній. Кожна лінія спрямовує до певного блоку послуг, а кожен колір
відповідатиме певній зоні послуг.
У великих комфортних холах можлива організація соціальнокультурних, інформаційних кампаній.
Термін реалізації проекту - 2019 рік.
Загальна вартість проекту - 49,9 млн грн за рахунок коштів державного
та міського бюджетів.
Будівництво
багатоквартирного
житлового
будинку
по
вул. Генерала Жадова, м. Кропивницький, 102-ий мікрорайон, позиція 28
Проектом передбачається будівництво
9-поверхового однопідʼїздного житлового
будинку з
улаштуванням
озеленення
прилеглої території. У результаті реалізації
проекту
житлом
будуть
забезпечені
54
сім’ї
з
числа
мешканців
м. Кропивницького, які перебувають на
черзі, у тому числі пільгові категорії
громадян.
Термін
реалізації
проекту
2016-2019 роки.
Загальна вартість проекту – 37,8 млн грн за рахунок коштів міського
бюджету та інших джерел.
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Реставрація
будівлі
художньо-меморіального
музею
ім. О. Осмьоркіна, вул. Архітектора Паученка, 89
Проектом передбачається виконання ремонтно-реставраційних робіт.
Результатом реалізації проекту є
збереження історико-культурних цінностей
та забезпечення в місті доступності до
культурної спадщини і, як наслідок, розвиток
туризму та формування позитивного іміджу
регіону.
Термін
реалізації
проекту
2019-2021 роки.
Вартість проекту – 3,3 млн грн за
рахунок коштів міського бюджету.
Реставрація будівлі музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза міста
Кропивницького по вул. Віктора Чміленка, 65
Проектом передбачається виконання ремонтно-реставраційних робіт,
збереження об’єкта нерухомої культурної спадщини області - пам’ятки
містобудування та архітектури місцевого значення „Колишній будинок
Мейтусаˮ.
Будинок, в якому на даний час
знаходиться музична школа, збудований
наприкінці ХІХ – початку ХХ століття за
проектом відомого на той час архітектора
Якова Паученка. Будинок є унікальним твором
зодчого мистецтва, збудований у стилі
еклектики
з
переважальними
ементами
англійської неоготики, що є рідкісним явищем
для нашого міста. На сьогодні автентичність
споруди становить 80 %.
Термін
реалізації
проекту
2019-2020 роки.
Загальна вартість проекту - 3,2 млн грн за рахунок коштів міського
бюджету.
Реконструкція
стадіону
„Юністьˮ
комунального
закладу
„Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2 міської радиˮ
Проектом передбачається:
будівництво футбольного поля зі штучним покриттям, розміром
90х110 м та футбольного майданчика зі штучним покриттям, розміром
24х42 м для навчально-тренувальних занять;
будівництво спортивного ядра з доріжкою і секторами;
будівництво та реконструкція адміністративних приміщень з
роздягальнями, душовими та іншими приміщеннями для спортсменів;
монтаж систем водопостачання та водовідведення;
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укладання спеціального спортивного покриття, облаштування проїздів
та площадок;
монтаж прожекторного освітлення спортивного ядра з опорами;
установлення трибуни;
забезпечення зв'язком та сигналізацією, сучасними системами
кондиціонування, опалення та вентиляції з улаштуванням каналізаційного
колектора та системи водопостачання;
установлення світло-інформаційного табло;
забезпечення можливості відвідування стадіону відвідувачам з
інвалідністю;
проведення комплексного благоустрою прилеглої до стадіону території;
влаштування освітлення прилеглої до стадіону території;
встановлення огорожі навколо території стадіону.
Термін реалізації проекту - 2019-2020 роки.
Загальна вартість робіт - 48,8 млн грн за рахунок коштів міського
бюджету.
Пріоритет: „Інновації та інфраструктураˮ
Капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю на провулку
Об’їзному в м. Кропивницькому
Проектом передбачається проведення
капітального ремонту з поновленням
службових якостей елементів споруди, що
забезпечить їх надійність та довговічність і
сприятиме
безпечним
умовам
руху
автотранспорту, пішоходів та залізничного
транспорту.
Термін
реалізації
проекту
2019-2020 роки.
Загальна вартість робіт відповідно до
розробленої
проектної
документації
становить 12,6 млн грн за рахунок коштів міського бюджету.
Реконструкція проїжджої частини вул. Ельворті, вул. Миколи
Левитського
(Колгоспної)
в
м. Кропивницькому
Проектом
передбачається
здійснення реконструкції проїжджої
частини вул. Ельворті, вул. Миколи
Левитського.
Реалізація
проекту
забезпечить транспортне сполучення
між північною частиною та центром
міста.
Поліпшення руху автомобільного
транспорту міського значення та загальнодержавного сполучення
„Кропивницький – Київˮ, також з іншими регіонами.
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Створення безперебійного руху автотранспорту, що сприятиме
запобіганню
можливості
виникнення
аварійних
ситуацій
при
односторонньому русі, скороченню часу поїздок.
Термін реалізації проекту - 2019 рік.
Загальна вартість проекту – 53,6 млн грн за рахунок коштів міського
бюджету.
Реконструкція набережної р. Інгулу, від вул. Михайлівської
до вул. Вокзальної
Проектом
передбачається
створення
місць
для
відпочинку
мешканців
міста
Кропивницького
шляхом з реконструкції набережної
р. Інгул, від вул. Михайлівської до
вул. Вокзальної.
Передбачається:
створення інсталяції із 5 кованих
скульптур „Жага до життяˮ;
проведення озеленення набережної
шляхом висадження газонної трави, квітів та декоративних дерев;
створення „Кованого кварталуˮ;
створення ативандальної системи освітлення:
встановлення відеоспостереження.
Термін реалізації проекту - 2019-2020 роки.
Загальна вартість робіт - 1598,1 тис. грн за рахунок коштів міського
бюджету.
Реконструкція парку - памʼятки садово-паркового мистецтва
місцевого значення „Перемогиˮ
Проектом передбачається реконструкція парку - пам’ятки садовопаркового мистецтва місцевого значення „Перемогиˮ з виготовленням
проектної документації.
Реалізація проекту забезпечить створення зони відпочинку для
мешканців міста, шляхом проведення благоустрою території парку,
відновлення зовнішнього освітлення, влаштування пішохідних доріжок.
Термін реалізації - 2019-2020 роки.
Загальна вартість робіт становить майже 30 млн грн за рахунок коштів
державного і міського бюджетів.
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Пріоритет: „Якісна освітаˮ
Проведення санації (капітальний ремонт) будівлі КЗ „Навчальновиховне об’єднання – Спеціальна загальноосвітня школа I-II ступенів
№ 1 – дошкільний навчальний заклад міської радиˮ, вул. Волкова, 26-а
Проектом передбачається проведення енергозберігаючих заходів проведення санації будівлі, що
зменшить витрати на комунальні
платежі
(на
30-80%),
суттєво
осучаснить зовнішній вигляд закладу,
підвищить якість повсякденного
перебування персоналу та учнів.
Термін реалізації проекту –
2020 рік.
Загальна вартість проекту –
7,1 млн грн за рахунок коштів
державного та міського бюджетів.
Теплосанація будівлі КЗ „Навчально виховне об'єднання
„Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними
класами, центр дитячої та юнацької творчості „Сузір’яˮ
Проектом передбачається теплосанація та
ремонт будівлі комунального закладу.
Передбачаються наступні будівельні роботи:
заміна вікон та дверей;
облаштування ґанків;
улаштування козирків;
підшивка стелі (переходу) профнастилом
з утеплювачем;
утеплення
стіни
з
облицюванням
декоративною штукатуркою;
утеплення цоколю з облицюванням декоративною плиткою (керамогранітом).
Пріоритет: „Якісна та доступна медицинаˮ
Реконструкція (капітальний ремонт) хірургічного відділення та
адміністративної будівлі КЗ „Кіровоградська міська лікарня швидкої
медичної допомогиˮ, вул. Короленка, 56
Проектом передбачається створення сучасних відділень (приймального,
лікувальних, діагностичних, операційного блоку тощо).
Термін реалізації - 2019-2020 роки.
Загальна вартість робіт становить 150,0 млн грн, з якої 133,2 млн грн кошти державного бюджету та 16,8 млн грн - міського бюджету.
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Ремонтно-реставраційні роботи будівлі (основний корпус)
КЗ „Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни м. Кропивницькогоˮ з
пристосуванням приміщень під сучасні умови використання, вул. Ганни
Дмитрян, 1
Проектом
передбачається
створення
терапевтичного,
фізіотерапевтичного та діагностичного
відділень.
На
2019
рік
планується
виготовлення проектно-кошторисної
документації та початок виконання
ремонтно–реставраційних
робіт
терапевтичного
відділення
(на 30 ліжок), фізіотерапевтичного та діагностичного відділень комунального
закладу „Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни м. Кропивницькогоˮ, які
розташовані в старій будівлі та входять до переліку пам’яток культурної
спадщини місцевого значення з назвою „Комплекс лікарні Святої Анниˮ головний корпус лікарні, охоронний № 21-Кв/1. У підвальному приміщенні
будівлі планується розмістити приймальне відділення для пацієнтів
терапевтичного профілю.
Для забезпечення роботи терапевтичного відділення передбачається
розміщення 30 хворих у одно-, дво- та тримісних палатах.
У кожному відділенні буде свій власний вхід та вихід, обладнаний
пандусами для вільного переміщення людей з інвалідністю.
Термін реалізації проекту - 2019-2021роки.
Загальна вартість проекту складає приблизно 60,0 млн грн за рахунок
коштів державного та міського бюджетів.
Реконструкція господарчого блоку пологового будинку по
вул. Олени Журливої, 1 під житловий будинок, м. Кропивницький
Проектом передбачається здійснити реконструкцію двоповерхового
господарчого блоку пологового будинку № 1 під житловий будинок з
надбудовою третього поверху.
В результаті реалізації проекту квартирами для тимчасового
проживання буде забезпечено 21 сім’ю.
Термін реалізації проекту - 2019-2020 роки.
Вартість проекту 14,2 млн грн, кошти державного та міського бюджетів.
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V. Перелік проектів, реалізація яких буде здійснюватися у рамках
Плану
перспективного
розвитку
міста
Кропивницького
на 2019-2021 роки

№
з/п
1

1.

2.

3.

4.

Назва проекту/об’єкта та
його місцезнаходження

Короткий опис проекту

2

3

Пріоритет: „Сталий розвиток містаˮ
Проведення
реконструкції Проектом запланована повна реконструкція
будівлі по вул. Архітектора будівлі, заміна фасаду, покрівлі, комунікацій та
Паученка,
41/26
для облаштування прилеглої території.
створення і функціонування Приміщення буде максимально відповідати
центру
надання вимогам вільного доступу, зокрема заплановано
адміністративних послуг у добудову двох панорамних ліфтів. Вхід в один з
форматі „Прозорий офісˮ
них буде передбачений з рівня землі, в тому
числі для осіб з інвалідністю
Проведення ремонтних робіт Проектом передбачено:
і реставрації у закладах
проведення ремонтно-реставраційних робіт
культури
будівлі 1 корпусу музичної школи № 1
ім. Г.Г.Нейгауза;
будівлі КЗ „Художньо-меморіальний музей
О.О.Осмьоркінаˮ;
проведення капітальних ремонтів:
музичної школи № 4;
музичної школи № 3;
дитячої школи мистецтв міста Кропивницького;
будинку культури Масляниківки
Закінчення
будівництва Проектом
передбачається
закінчення
багатоквартирного
будівництва 9-поверхового однопідʼїздного
житлового
будинку
по житлового будинку з улаштуванням озеленення
вул.
Генерала
Жадова, прилеглої території
м. Кропивницький, 102-ий
мікрорайон, позиція 28
Капітальний ремонт мереж Проектом передбачено капітальний ремонт
зовнішнього освітлення
мереж
зовнішнього
освітлення
у
м. Кропивницькому по 332 вулицях, зокрема:
2019 рік – 132 вулиці;
2020 рік – 100 вулиць;
2021 рік – 100 вулиць
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Продовження таблиці

1
5.

2
Реконструкція
стадіону
„Юність”
КЗ
„Комплексна
дитячо-юнацька
спортивна
школа № 2 міської радиˮ

6.

Реконструкція
системи
теплопостачання
міста
та
запровадження
енергоефективних технологій

7.

Приведення в належний стан
об'єктів благоустрою та садовопаркового мистецтва

8.

Придбання
тролейбусів
автономним ходом

9.

Нове
будівництво
госппобутової каналізації

з

10. Реконструкція
системи
водовідведення
у
районі
вул. Генерала Жадова, 21,
корп.1,
2,
3
у
місті
Кропивницькому, у тому числі
виготовлення
проектнокошторисної документації

3
Проектом передбачається:
будівництво футбольного поля зі
штучним покриттям, розміром 90х110 м та
футбольного майданчика зі штучним
покриттям, розміром 24х42 м для
навчально-тренувальних занять;
будівництво спортивного ядра з
доріжкою і секторами;
будівництво
та
реконструкція
адміністративних
приміщень
з
роздягальнями, душовими та іншими
приміщеннями для спортсменів
Проектом передбачається:
введення ефективних теплоенергетичних
джерел і теплових мереж;
виведення з експлуатації застарілого
обладнання;
встановлення нових модульних котелень
та модернізація діючих
Проектом
передбачено
проведення
реконструкції (з виготовленням проектнокошторисної документації):
набережної
р.Інгулу,
від
вул. Михайлівської до вул. Вокзальної;
парку-пам’ятки
садово-паркового
мистецтва місцевого значення „Перемогиˮ;
скверів
ім.
Хмельницького
та
ім. Шевченка
Проектом
передбачається
придбання
тролейбусів з автономним ходом для
упорядкування мережі та покращення якості
міських пасажирських перевезень в місті
Проектом передбачено нове будівництво
госппобутової
каналізації
в
м. Кропивницькому по вулицях Лесі
Українки, Дарвіна, Кільцевій
Проектом
передбачено
виготовлення
проектно-кошторисної документації та
проведення
реконструкції
системи
водовідведення у районі вул. Генерала
Жадова, 21, корп.1, 2, 3
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Продовження таблиці

1
11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2
3
Реконструкція каналізаційного Проектом
передбачено
виготовлення
колектора по вул. Ельворті
проектно-кошторисної документації та
проведення реконструкції каналізаційного
колектора по вул. Ельворті
Реконструкція
греблі Проектом передбачено реконструкцію на
р. Сугоклеї
території греблі р.Сугоклеї
Пріоритет: „Інновації та інфраструктураˮ
Капітальний
ремонт Проектом
передбачено
проведення
автодорожніх
мостів капітального ремонту автодорожніх мостів
міста
міста
(з
виготовленням
проектнокошторисної
документації)
по
вул. Кропивницького та вул. Київській
Капітальний ремонт дороги по Проектом
передбачено
проведення
просп. Інженерів
капітального
ремонту
дороги
по
просп. Інженерів
Капітальний
ремонт Проектом
передбачено
проведення
шляхопроводу
через капітального ремонту шляхопроводу через
залізницю
по залізницю по пров. Об'їзному (коригування)
пров. Об'їзному
з виготовленням проектно-кошторисної
документації
та
поновленням
експлуатаційних якостей елементів даної
споруди
Капітальний
ремонт Проектом
передбачено
проведення
внутрішньодворових доріг
капітального ремонту внутрішньодворових
доріг, у тому числі виготовлення проектнокошторисної документації на 141 об’єкті
Капітальний ремонт доріг та Проектом
передбачено
проведення
вулиць
капітального ремонту доріг та вулиць, у
тому
числі
виготовлення
проектнокошторисної документації на 39 об’єктах,
зокрема:
у 2019 році - 31 об’єкті;
у 2020 році - 4 об’єктах;
у 2021 році - 4 об’єктах
Реконструкція
парку
- Проектом передбачається реконструкція
пам’ятки
садово-паркового парку
пам’ятки
садово-паркового
мистецтва місцевого значення мистецтва місцевого значення „Перемогиˮ з
„Перемогиˮ
виготовленням проектної документації.
Реалізація проекту забезпечить створення
зони відпочинку для мешканців міста,
шляхом проведення благоустрою території
парку, відновлення зовнішнього освітлення,
влаштування пішохідних доріжок
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Продовження таблиці

1
1.

2.

3.

4.

2

3

Пріоритет: „Якісна освітаˮ
Капітальний
ремонт
та Проектом передбачено капітальний ремонт
благоустрій
територій та благоустрій територій дошкільних
дошкільних
навчальних навчальних закладів у м. Кропивницькому:
закладів
ДНЗ (ясла-садок) № 62 "Супутник"
комбінованого типу, вул. Пацаєва, 11-а;
ДНЗ (ясла-садок) № 68 „Золота рибкаˮ
комбінованого
типу,
вул.
Юрія
Коваленка, 15-а
Теплосанація
будівлі Проектом
передбачено
проведення
КЗ
„Навчально-виховне енергозберігаючих заходів та санації будівлі
об'єднання „Загальноосвітній КЗ
„Навчально-виховне
об’єднання
навчальний
заклад
І-ІІІ „Загальноосвітній
навчальний
заклад
ступенів № 31 з гімназійними І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними класами,
класами, центр дитячої та центр дитячої та юнацької творчості
юнацької творчості „Сузір’яˮ
„Сузір’яˮ, вул. Космонавта Попова, 11-а
Відкриття
інклюзивно- Проектом
передбачено
відкриття
ресурсних
центрів
та інклюзивно-ресурсних
центрів
та
інклюзивних груп
інклюзивних
груп,
які
будуть
укомплектовані навчальним обладнанням та
комп’ютерною технікою для забезпечення
прав дітей з особливими освітніми
потребами
Проведення ремонтних робіт у Проектом
передбачено
проведення
закладах освіти
капітального ремонту:
приміщень учбово-побутового корпусу
КЗ
„Навчально-виховне
об'єднання
І-ІІІ ступенів „Мріяˮ;
спортивних залів КЗ „Навчально-виховне
об’єднання № 35 „Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів, позашкільний центр та
КЗ
„НВО
„Загальноосвітня
школа
-ІІ ступенів - ліцей № 19 - позашкільний
центрˮ;
сантехнічних вузлів КЗ „Навчальновиховне
об"єднання
І-ІІІ
ступенів
„Науковий ліцей Міської ради міста
Кропивницького Кіровоградської областіˮ;
їдальні та покрівлі КЗ „Козацька гімназія
Міської ради міста Кропивницькогоˮ,
вул. Берегова, 18;
20 об’єктів дошкільної освіти
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Продовження таблиці

1

1.

2.

3.

2
3
Пріоритет: „Якісна та доступна медицинаˮ
Реконструкції
господарчого Проектом
передбачається
проведення
блоку пологового будинку по реконструкції двоповерхового господарчого
вул. Олени Журливої, 1 під блоку пологового будинку № 1 під житловий
житловий будинок
будинок з надбудовою третього поверху.
У результаті реалізації проекту буде
забезпечено квартирами 21 сім’ю для
тимчасового проживання.
Основні заходи проекту:
демонтаж існуючих конструкцій;
монтаж стін, горищного перекриття, даху;
заміна вікон, дверей;
оздоблювальні роботи;
внутрішні сантехнічні та електромонтажні
роботи;
зовнішнє оздоблення;
благоустрій території
Ремонтно-реставраційні
Проектом передбачено:
роботи будівлі основного
створення
терапевтичного,
корпусу КЗ „Міська лікарня фізіотерапевтичного
та
діагностичного
№2
ім.
Святої
Анни відділень;
м. Кропивницькогоˮ
виготовлення
проектно-кошторисної
документації
та
початок
виконання
ремонтно-реставраційних
робіт
терапевтичного відділення (на 30 ліжок),
фізіотерапевтичного
та
діагностичного
відділень КЗ „Міська лікарня № 2 ім. Святої
Анни м. Кропивницькогоˮ. Для забезпечення
роботи
терапевтичного
відділення
передбачається розміщення 30 хворих у
одно-,
двота
тримісних
палатах.
У кожному відділенні буде свій власний вхід
та вихід, обладнаний пандусами для
інвалідних візків
Втілення
другого
етапу Передбачається:
медичної реформи у закладах
забезпечення діяльності комунальних
охорони
здоров'я
міста некомерційних підприємств;
вторинної ланки
комп’ютеризація та інформатизація
закладів вторинної ланки;
підключення до системи e-Health;
підписання угод з Національною
службою здоров’я України;
реалізація
Урядової
програми
„Безкоштовна
діагностикаˮ
(54 безкоштовних обстежень у поліклініках
міста)
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Продовження таблиці

1
4.

5.

2

3
Проектом передбачено створення сучасних
відділень (приймального, лікувальних,
діагностичних, операційного блоку тощо)

Капітальний
ремонт
хірургічного
відділення
КЗ „Кіровоградська міська
лікарня швидкої медичної
допомогиˮ
Комплексна
теплосанація Проектом
передбачено
реалізацію
будівель закладів охорони механізму енергосервісу.
здоров’я
Укладання енергосервісних договорів по
6 будівлях закладів охорони здоров’я,
зокрема:
у 2019 році - 2 будівлі;
у 2020 році - 2 будівлі;
у 2021 році - 2 будівлі

Директор департаменту – начальник
управління економіки департаменту
з питань економічного розвитку, торгівлі
та інвестицій

М.МОРКВА

доопрацьований 13.06.2019

Проект № 3130

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від „____ˮ_________ 2019 року

№ _____

Про затвердження Плану
перспективного розвитку
міста Кропивницького
на 2019-2021 роки
Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 25 Закону
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, рішенням Ради
регіонального розвитку області від 01 березня 2019 року № 1 „Про План
перспективного розвитку Кіровоградської області на 2019-2021 рокиˮ, Міська
рада міста Кропивницького
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити План перспективного розвитку міста Кропивницького на
2019-2021 роки (далі - План), що додається.
2. Виконавчим органам Міської ради міста Кропивницького вжити
необхідних заходів щодо виконання Плану та врахування пріоритетів і
проектів розвитку міста, визначених Планом, під час формування програмних
документів із розвитку галузей (сфер діяльності), переліків проектів, які
пропонуються до фінансування за рахунок коштів державного бюджету та
бюджету міста Кропивницького.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та
соціально-економічного розвитку та заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради А.Паливоду.

Міський голова

Наталія Селіванова 24 13 26

А.РАЙКОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Міської ради міста Кропивницького
від „___” ____________2019 року № _____

ПЛАН
перспективного розвитку міста Кропивницького на 2019-2021 роки

2019 рік

І . Природно-ресурсний потенціал міста
Місто має усі необхідні передумови для забезпечення сталого розвитку
реального сектора економіки, підвищення потенціалу спроможності громади,
розвитку людського капіталу та розбудови сучасної соціально-дорожньої
інфраструктури міста Кропивницького.
Місто поділено на дві адміністративні одиниці: Фортечний та
Подільський райони.
Людські ресурси
Чисельність наявного населення складає 237175 осіб (25% від загальної
чисельності населення області).
Щільність населення: 2303 особи на 1 квадратний кілометр.
Економічно активне населення (15-60 років) становить понад
146 тис. осіб.
Природні ресурси
Площа міста складає 10,33 тис. га, що становить 0,4 % території
області.
Земельні ресурси розподіляються за функціональним призначенням:
6,36 тис. га – під забудовами;
2,76 тис. га – представлені сільськогосподарськими угіддями;
0,74 тис. га – ліси та інші вкриті лісом землі;
0,41 тис. га – землі водного фонду;
0,06 тис. га – інші землі.
Корисні копалини на території і в околицях Кропивницького
представлені, перш за все, будівельною сировиною. Відомими є
Кропивницьке родовище вогнетривких глин і гранітне родовище, розташоване
на правому березі річки Сугоклея. Енергетичні запаси надр міста представлені
покладами бурого вугілля та урану. Є поклади високоякісного піску,
придатного для виробництва скла.
Кропивницький лежить на рівнинах, обабіч річки Інгулу. Місто також
перетинають притоки Інгулу, Сугоклеї та Біянки, низка струмків.
Зведено Кіровоградське (260 га) та Лелеківське водосховища.
ІІ. Точки зростання міста Кропивницького:
2.1. Харчова промисловість і машинобудування
Провідною галуззю економіки є промисловість, яка характеризується
багатогалузевим укладом.
У промисловості створюється основна частка національного доходу, що
сприяє підвищенню надходжень до бюджетів усіх рівнів та є передумовою
збільшення рівня зайнятості населення і поліпшення соціальної ситуації у
місті.
Основну частку промислового комплексу міста Кропивницького
становлять підприємства харчової промисловості та машинобудування, які
динамічно розвиваються.
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Харчова промисловість залучена в забезпеченні продовольчої безпеки
нашої держави, формуванні її експортного потенціалу й здатна позитивно
впливати на динаміку економічного зростання України.
Машинобудування включає цілий комплекс галузей обробної
промисловості. Для нього характерне розмаїття знарядь виробництва та
номенклатури
продукції:
верстати,
транспорт,
енергетичне,
сільськогосподарське устаткування, устаткування для атомної промисловості,
тобто кожне виробництво має свої специфічні технології.
В обсязі переробної промисловості левову частку складає галузь
виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (50,4 %).
Провідні підприємства галузі харчових продуктів:
ПрАТ
„Кропивницький
ОЕЗˮ,
ТОВ
„ОЕЗ
ГРАДОЛІЯˮ,
ТОВ „Придніпровський олійноекстракційний заводˮ, ТОВ „Аграрні інвестиції
2012ˮ – спеціалізуються на виробництві олії. ТДВ „М'ЯСОКОМБІНАТ
„ЯТРАНЬˮ – одне з провідних підприємств харчової промисловості України,
виробляє близько 200 найменувань продукції (ковбаси і копченості, м'ясні
продукти і напівфабрикати, риба, пельмені та вареники).
ПОГ „Фірма Ласкаˮ ГО „Асоціації підтримки вітчизняного
товаровиробникаˮ – провідний виробник морозива в Україні (понад
100 видів), має розгалужену дилерську мережу у багатьох регіонах України та
експортує свою продукцію до низки країн колишнього СНД та у США.
ТОВ „Кіровоградхліб 2014ˮ - місцевий виробник хлібобулочної
продукції.
Підприємства машинобудування, крім ремонту, монтажу машин і
устаткування забезпечують 32,6 % загального обсягу реалізованої продукції
міста Кропивницького.
Основні
підприємства
Кропивницького
машинобудування:
ПАТ „НВП „Радійˮ — провідне підприємство з проектування, розробки та
виготовлення високотехнологічної продукції в галузі автоматизованих систем
управління і захисту об’єктів атомної і теплової енергетики.
У 2018 році була підписана Угода про стратегічне партнерство між
компаніями „Radics LLCˮ (Україна) і „Curtiss-Wright Corporationˮ (Сполучені
Штати Америки).
Компанія „Curtiss-Wright Corporationˮ поставлятиме продукцію,
вироблену на базі платформи RadICS для атомних станцій, дослідницьких
ядерних установок, національних лабораторій Міністерства енергетики США,
надаватиме підтримку та супровід для кінцевого користувача.
Також
підприємство
випускає
світлодіодні
енергозберігаючі
світильники для освітлення автомобільних доріг всіх категорій, площ,
прибудинкових територій, парковок і АЗС, промислових територій і цехів,
залізничних перонів і платформ, автовокзалів тощо.
АТ „Ельвортіˮ є флагманом і одним із найстаріших підприємств галузі,
було засноване англійськими підприємцями братами Ельворті ще у 1874 році.
Завод виготовляє посівну, ґрунтообробну та збиральну техніку для
агропромислового комплексу.
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АТ „Гідросилаˮ виготовляє гідроагрегати для гідросистем комбайнів,
тракторів, будівельно-дорожніх та інших мобільних машин.
Найбільш актуальним і важливим завданням, від вирішення якого
залежить забезпечення зростання обсягів виробництва та реалізації
промислової продукції, залишається випуск якісної, конкурентоспроможної
продукції та впровадження інновацій на промислових підприємствах міста.
Обсяг капітальних інвестицій, освоєних протягом 2014-2018 років, склав
10,44 млрд грн, які використано на придбання нового обладнання, сучасної
техніки, будівництво нових та модернізацію і реконструкцію наявних
виробничих потужностей.
2.2. Альтернативна енергетика
Стратегічним документом, що визначає довгострокові завдання нашої
громади, спрямовані на подолання глобальних проблем зі зміни клімату
шляхом скорочення викидів у атмосферу вуглекислого газу, є План дій
сталого енергетичного розвитку міста Кропивницького на період до 2020 року
(далі – План дій).
У рамках заходів Плану дій з 2017 року місто отримало:
19 енергоаудитів (з них 10 будівель бюджетних установ, 9 будівель
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків) та 31 енергосканування
будівель бюджетних установ (за рахунок міжнародної технічної допомоги, в
рамках проекту USAID „Муніципальна енергетична реформа в Україніˮ);
22 енергоаудити будівель бюджетних установ разом з енергопаспортами
до них, виконано проектно-кошторисну документацію на дві будівлі закладів
освіти, на решті будівель проведено експрес-аудити.
З метою залучення інвестицій у термомодернізацію закладів бюджетної
сфери активно впроваджується ЕСКО-механізм (енергосервіс). Це забезпечує
комфортні умови перебування в закладах, скорочення споживання паливноенергетичних ресурсів та збільшення притоку інвестицій.
Протягом 2018 року укладено 15 енергосервісних договорів на загальну
суму 10,4 млн грн (15 закладів освіти). З початку 2019 року підписано ще
9 енергосервісних договорів на загальну суму 47,5 млн грн (8 закладів освіти,
1 – охорони здоров’я).
В місті продовжується робота із провадження проекту з дегазації
полігону побутових відходів.
З вилученого біогазу можна буде
генерувати електричну енергію, яка в подальшому буде реалізовівуватися за
«зеленим» тарифом.
Проект здійснюється ТОВ „ЛНКˮ. Уже виконано роботи з буріння
48 свердловин, прокладено 2 км магістральних труб. Загальний розмір
інвестицій становить близько 1,5 млн євро. Станом на 01 квітня 2019 року
спільно з ПрАТ „Кіровоградобленергоˮ розроблено технічні умови на
будівництво ліній повітряних електромереж та надалі підключення до міської
лінії електромереж.
Реалізація проекту дозволить зменшити викиди парникових газів в
атмосферу, надати нові робочі місця, знизити ризик виникнення на полігоні
пожеж, покращити екологічну ситуацію та стан здоров’я мешканців міста та
прилеглих населених пунктів.
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2.3. Впровадження інновацій
Найбільш актуальним і важливим завданням, від вирішення якого
залежить забезпечення зростання обсягів виробництва та реалізації
промислової продукції, залишається випуск якісної, конкурентоспроможної
продукції та впровадження інновацій на промислових підприємствах міста.
На сьогодні у місті налічується 19 інноваційних підприємств. Серед них
ПрАТ „Швейна фабрика „Зорянкаˮ, ТОВ „Друкмаш-центрˮ, АТ „Ельвортіˮ,
АТ „Гідросилаˮ, ТОВ „КІЗ „ЛЕЗОˮ, ПрАТ „Металитˮ, ПАТ „НВП „Радійˮ,
ТДВ „Кіровоградський завод дозуючих автоматівˮ, ТДВ „МʼЯСОКОМБІНАТ
„ЯТРАНЬˮ;
2.4. Підтримка малого і середнього бізнесу
У м. Кропивницькому станом на 01.01.2019 зареєстровано
26489 суб’єктів господарювання, в тому числі 12573 юридичні особи та
13916 фізичних осіб - підприємців.
Протягом 2018 року суб’єктами господарювання м. Кропивницького
сплачено 139,2 млн грн, що на 17,5%, або на 20,7 млн грн більше, ніж за
2017 рік.
Розбудовується інфраструктура підтримки бізнесу:
налагоджена
співпраця
з
регіональним
фондом
підтримки
підприємництва у Кіровоградській області;
діє порядок використання коштів на фінансово-кредитну та
інвестиційну
підтримку
суб’єктів
підприємницької
діяльності
м. Кропивницького щодо часткової компенсації відсотків за кредитами, які
отримані в банківських установах на реалізацію інвестиційних проектів.
Фінансова підтримка направлена на розширення сфери діяльності
суб’єктів господарювання міста та створення нових робочих місць.
ІІІ. Пріоритети розвитку міста на 2019-2021 роки
Пріоритет: „Сталий розвиток містаˮ
Протягом 2019-2021 років продовжиться системна робота щодо
забезпечення комфортного середовища для населення міста Кропивницького.
З метою наближення адміністративних послуг до громадян,
забезпечення
доступності
та
покращення
умов
їх
отримання
здійснюватиметься
завершальний
етап
реконструкції
будівлі
по
вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення і функціонування центру
надання адміністративних послуг у форматі „Прозорий офісˮ, який до кінця
2019 року розпочне свою роботу. Така модель надання послуг забезпечить
якісний сучасний рівень надання послуг без черг, із впровадженням нових
інформаційних систем та технологій без паперової роботи.
Продовжиться робота щодо створення об'єднань співвласників
багатоквартирних житлових будинків.
Введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку по
вул. Генерала Жадова, м. Кропивницький, 102-ий мікрорайон, позиція 28.
Проводитимуться роботи з ремонту, реконструкції об'єктів житлового
фонду та
впровадження в них енергозберігаючих заходів, зокрема
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передбачається:
ремонт покрівель в понад 80 житлових будинках;
ремонт та відновлення ліфтового господарства у 100 житлових
будинках.
Здійснюватиметься модернізація та розбудова мереж вуличного
освітлення. У результаті буде відремонтовано понад 150 об’єктів вуличного
освітлення, встановлено (замінено) біля 3-х тис. од. світлоточок, переважно
енергозберігаючих.
Буде впроваджуватися проект щодо реконструкції системи
теплопостачання
міста
з
урахуванням
введення
ефективних
теплоенергетичних джерел і теплових мереж, поєднання централізованих та
автономних систем теплопостачання, а також виведення з експлуатації
застарілого обладнання.
Протягом 2019-2021 років планується:
встановлення нових модульних котелень та модернізація діючих;
запровадження механізму енергосервісу. За три роки планується укласти
45 енергосервісних договорів.
Здійснюватимуться заходи щодо реалізації проекту з дегазації
сміттєзвалища, який передбачає зменшення шкідливих викидів в атмосферу,
шляхом перетворення газів, що утворюються в товщі відходів полігону, в
електроенергію.
Проводитиметься
реалізація
проектів
з
розбудови
мережі:
дозвільно-рекреаційних об'єктів (дитячі майданчики, ігрові майданчики
спортивно-оздоровчих об'єктів). Саме реконструкція стадіону „Юністьˮ
сприятиме розвитку різних видів спорту, в тому числі залученню школярів,
молоді та дорослих до занять спортом, сприятиме розвитку соціальноекономічного і культурного життя та дозвілля місцевих жителів, створенню
позитивного іміджу м. Кропивницького в Україні як туристичного та
спортивного центру. Продовжиться робота з приведення у належний стан
закладів культури та впровадження в них енергозберігаючих заходів.
Пріоритет: „Інновації та інфраструктураˮ
Протягом наступних трьох років буде проводитися робота з покращення
транспортно-експлуатаційного стану доріг, що матиме позитивний вплив на
розвиток інвестиційного клімату міста, забезпечення швидкого, комфортного,
економічного та безпечного перевезення пасажирів і вантажів.
Основні зусилля і ресурси будуть зосереджені на приведення у
належний стан міських доріг.
За 2019-2021 роки буде проведено:
капітальний ремонт 30 км доріг;
поточний ремонт 90 км доріг.
У 2019 році буде проведено:
капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю по пров. Об’їзному
в м. Кропивницькому;
реконструкцію проїжджої частини вул. Ельворті, вул. Миколи
Левитського (Колгоспної) в м. Кропивницькому (І черга об'єкта будівництва);
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реконструкцію набережної р. Інгулу, від вул. Михайлівської до
вул. Київської;
реконструкцію парку - пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого
значення „Перемогиˮ, скверів ім. Хмельницького та ім. Шевченка;
придбання тролейбусів з автономним ходом.
Пріоритет: „Якісна освітаˮ
У 2019-2021 роках буде впроваджено роботи щодо:
капітального ремонту 24-х закладів загальної середньої освіти та 20-х
закладів дошкільної освіти, а саме капітальні ремонти спортивних залів,
харчоблоків, їдалень, покрівель, заміни вікон, сантехнічних вузлів, системи
опалення, огорожі та благоустрій прилеглої території;
заходів з енергозбереження (здійснення енергосервісів), спрямованих на
комплекс технічних, організаційних енергозберігаючих заходів для
скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів та витрат на оплату
енерготестів;
термомодернізації в рамках програми енергозбереження НЕФКО;
встановлення
багатофункціонального
спортивного
майданчика,
6 сучасних спортивних майданчиків,1 дитячого майданчика.
В рамках проекту „НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛАˮ для 40 закладів
загальної середньої освіти буде придбано комплекти одномісних шкільних
парт, комп’ютерну техніку (комплекти комп’ютерного обладнання,
інтерактивні дошки, проектори, ноутбуки, планшети, принтери, допоміжні
навчальні приладдя та пристрої для всіх освітніх галузей).
З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами
буде відкрито інклюзивно-ресурсний центр № 3 та забезпечено навчальним
обладнанням
для
оснащення
корекційно-розвиткового
комплексу
технологічним обладнанням та комп’ютерною технікою.
Рівень охоплення дітей віком від 3 до 5 років всіма формами дошкільної
освіти складе 99 % до кінця 2021 року, у тому числі дітей 5-річного віку
збережеться на рівні 100 %.
Пріоритет: „Якісна та доступна медицинаˮ
Протягом 2019-2021 років продовжиться реформування системи
охорони здоров’я, удосконалення спеціалізованої медичної допомоги та
підвищення якості її надання населенню міста.
Для поліпшення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних
закладів міста будуть виконані роботи з капітального ремонту та
реконструкції будівель і приміщень в міських медичних закладах.
Будуть вживатися заходи щодо залучення та закріплення молодих
спеціалістів для роботи в медичних закладах міста шляхом створення
належних умов для їх праці та забезпечення житлом.

7

IV. Найбільш вагомі проекти розвитку на 2019-2021роки
Пріоритет: „Сталий розвиток містаˮ
Реконструкція будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для
створення і функціонування центру надання адміністративних послуг у
форматі „Прозорий офісˮ
Проектом
передбачається
реконструкція будівлі по вул. Архітектора
Паученка,
41/26
для
створення
і
функціонування
центру
надання
адміністративних
послуг
у
форматі
„Прозорий офісˮ, який стане доступним для
осіб з інвалідністю.
Даним проектом запланована повна
реконструкція будівлі, заміна фасаду,
покрівлі, комунікацій та облаштування
прилеглої території.
Приміщення буде максимально відповідати вимогам вільного доступу,
зокрема заплановано добудову двох панорамних ліфтів. Вхід в один з них буде
передбачений з рівня землі, в тому числі для осіб з інвалідністю.
В дизайні приміщення першого поверху обрана концепція кольорових
зон та ліній. Кожна лінія спрямовує до певного блоку послуг, а кожен колір
відповідатиме певній зоні послуг.
У великих комфортних холах можлива організація соціальнокультурних, інформаційних кампаній.
Термін реалізації проекту - 2019 рік.
Загальна вартість проекту - 49,9 млн грн за рахунок коштів державного
та міського бюджетів.
Будівництво
багатоквартирного
житлового
будинку
по
вул. Генерала Жадова, м. Кропивницький, 102-ий мікрорайон, позиція 28
Проектом передбачається будівництво
9-поверхового однопідʼїздного житлового
будинку з
улаштуванням
озеленення
прилеглої території. У результаті реалізації
проекту
житлом
будуть
забезпечені
54
сім’ї
з
числа
мешканців
м. Кропивницького, які перебувають на
черзі, у тому числі пільгові категорії
громадян.
Термін
реалізації
проекту
2016-2019 роки.
Загальна вартість проекту – 37,8 млн грн за рахунок коштів міського
бюджету та інших джерел.
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Реставрація
будівлі
художньо-меморіального
музею
ім. О. Осмьоркіна, вул. Архітектора Паученка, 89
Проектом передбачається виконання ремонтно-реставраційних робіт.
Результатом реалізації проекту є
збереження історико-культурних цінностей
та забезпечення в місті доступності до
культурної спадщини і, як наслідок, розвиток
туризму та формування позитивного іміджу
регіону.
Термін
реалізації
проекту
2019-2021 роки.
Вартість проекту – 3,3 млн грн за
рахунок коштів міського бюджету.
Реставрація будівлі музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза міста
Кропивницького по вул. Віктора Чміленка, 65
Проектом передбачається виконання ремонтно-реставраційних робіт,
збереження об’єкта нерухомої культурної спадщини області - пам’ятки
містобудування та архітектури місцевого значення „Колишній будинок
Мейтусаˮ.
Будинок, в якому на даний час
знаходиться музична школа, збудований
наприкінці ХІХ – початку ХХ століття за
проектом відомого на той час архітектора
Якова Паученка. Будинок є унікальним твором
зодчого мистецтва, збудований у стилі
еклектики
з
переважальними
ементами
англійської неоготики, що є рідкісним явищем
для нашого міста. На сьогодні автентичність
споруди становить 80 %.
Термін
реалізації
проекту
2019-2020 роки.
Загальна вартість проекту - 3,2 млн грн за рахунок коштів міського
бюджету.
Реконструкція
стадіону
„Юністьˮ
комунального
закладу
„Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2 міської радиˮ
Проектом передбачається:
будівництво футбольного поля зі штучним покриттям, розміром
90х110 м та футбольного майданчика зі штучним покриттям, розміром
24х42 м для навчально-тренувальних занять;
будівництво спортивного ядра з доріжкою і секторами;
будівництво та реконструкція адміністративних приміщень з
роздягальнями, душовими та іншими приміщеннями для спортсменів;
монтаж систем водопостачання та водовідведення;
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укладання спеціального спортивного покриття, облаштування проїздів
та площадок;
монтаж прожекторного освітлення спортивного ядра з опорами;
установлення трибуни;
забезпечення зв'язком та сигналізацією, сучасними системами
кондиціонування, опалення та вентиляції з улаштуванням каналізаційного
колектора та системи водопостачання;
установлення світло-інформаційного табло;
забезпечення можливості відвідування стадіону відвідувачам з
інвалідністю;
проведення комплексного благоустрою прилеглої до стадіону території;
влаштування освітлення прилеглої до стадіону території;
встановлення огорожі навколо території стадіону.
Термін реалізації проекту - 2019-2020 роки.
Загальна вартість робіт - 48,8 млн грн за рахунок коштів державного та
міського бюджетів.
Пріоритет: „Інновації та інфраструктураˮ
Капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю на провулку
Об’їзному в м. Кропивницькому
Проектом передбачається проведення
капітального ремонту з поновленням
службових якостей елементів споруди, що
забезпечить їх надійність та довговічність і
сприятиме
безпечним
умовам
руху
автотранспорту, пішоходів та залізничного
транспорту.
Термін
реалізації
проекту
2019-2020 роки.
Загальна вартість робіт відповідно до
розробленої
проектної
документації
становить 12,6 млн грн за рахунок коштів міського бюджету.
Реконструкція проїжджої частини вул. Ельворті, вул. Миколи
Левитського
(Колгоспної)
в
м. Кропивницькому
Проектом
передбачається
здійснення реконструкції проїжджої
частини вул. Ельворті, вул. Миколи
Левитського.
Реалізація
проекту
забезпечить транспортне сполучення
між північною частиною та центром
міста.
Поліпшення руху автомобільного
транспорту міського значення та загальнодержавного сполучення
„Кропивницький – Київˮ, також з іншими регіонами.
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Створення безперебійного руху автотранспорту, що сприятиме
запобіганню
можливості
виникнення
аварійних
ситуацій
при
односторонньому русі, скороченню часу поїздок.
Термін реалізації проекту - 2019 рік.
Загальна вартість проекту – 53,6 млн грн за рахунок коштів міського
бюджету.
Реконструкція набережної р. Інгулу, від вул. Михайлівської
до вул. Вокзальної
Проектом
передбачається
створення
місць
для
відпочинку
мешканців
міста
Кропивницького
шляхом з реконструкції набережної
р. Інгул, від вул. Михайлівської до
вул. Вокзальної.
Передбачається:
створення інсталяції із 5 кованих
скульптур „Жага до життяˮ;
проведення озеленення набережної
шляхом висадження газонної трави, квітів та декоративних дерев;
створення „Кованого кварталуˮ;
створення ативандальної системи освітлення:
встановлення відеоспостереження.
Термін реалізації проекту - 2019-2020 роки.
Загальна вартість робіт - 1598,1 тис. грн за рахунок коштів міського
бюджету.
Реконструкція парку - памʼятки садово-паркового мистецтва
місцевого значення „Перемогиˮ
Проектом передбачається реконструкція парку - пам’ятки садовопаркового мистецтва місцевого значення „Перемогиˮ з виготовленням
проектної документації.
Реалізація проекту забезпечить створення зони відпочинку для
мешканців міста, шляхом проведення благоустрою території парку,
відновлення зовнішнього освітлення, влаштування пішохідних доріжок.
Термін реалізації - 2019-2020 роки.
Загальна вартість робіт становить майже 30 млн грн за рахунок коштів
державного і міського бюджетів.
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Пріоритет: „Якісна освітаˮ
Проведення санації (капітальний ремонт) будівлі КЗ „Навчальновиховне об’єднання – Спеціальна загальноосвітня школа I-II ступенів
№ 1 – дошкільний навчальний заклад міської радиˮ, вул. Волкова, 26-а
Проектом передбачається проведення енергозберігаючих заходів проведення санації будівлі, що
зменшить витрати на комунальні
платежі
(на
30-80%),
суттєво
осучаснить зовнішній вигляд закладу,
підвищить якість повсякденного
перебування персоналу та учнів.
Термін реалізації проекту –
2020 рік.
Загальна вартість проекту –
7,1 млн грн за рахунок коштів
державного та міського бюджетів.
Теплосанація будівлі КЗ „Навчально виховне об'єднання
„Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними
класами, центр дитячої та юнацької творчості „Сузір’яˮ
Проектом передбачається теплосанація та
ремонт будівлі комунального закладу.
Передбачаються наступні будівельні роботи:
заміна вікон та дверей;
облаштування ґанків;
улаштування козирків;
підшивка стелі (переходу) профнастилом
з утеплювачем;
утеплення
стіни
з
облицюванням
декоративною штукатуркою;
утеплення цоколю з облицюванням декоративною плиткою (керамогранітом).
Пріоритет: „Якісна та доступна медицинаˮ
Реконструкція (капітальний ремонт) хірургічного відділення та
адміністративної будівлі КЗ „Кіровоградська міська лікарня швидкої
медичної допомогиˮ, вул. Короленка, 56
Проектом передбачається створення сучасних відділень (приймального,
лікувальних, діагностичних, операційного блоку тощо).
Термін реалізації - 2019-2020 роки.
Загальна вартість робіт становить 150,0 млн грн, з якої 133,2 млн грн кошти державного бюджету та 16,8 млн грн - міського бюджету.
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Ремонтно-реставраційні роботи будівлі (основний корпус)
КЗ „Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни м. Кропивницькогоˮ з
пристосуванням приміщень під сучасні умови використання, вул. Ганни
Дмитрян, 1
Проектом
передбачається
створення
терапевтичного,
фізіотерапевтичного та діагностичного
відділень.
На
2019
рік
планується
виготовлення проектно-кошторисної
документації та початок виконання
ремонтно–реставраційних
робіт
терапевтичного
відділення
(на 30 ліжок), фізіотерапевтичного та діагностичного відділень комунального
закладу „Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни м. Кропивницькогоˮ, які
розташовані в старій будівлі та входять до переліку пам’яток культурної
спадщини місцевого значення з назвою „Комплекс лікарні Святої Анниˮ головний корпус лікарні, охоронний № 21-Кв/1. У підвальному приміщенні
будівлі планується розмістити приймальне відділення для пацієнтів
терапевтичного профілю.
Для забезпечення роботи терапевтичного відділення передбачається
розміщення 30 хворих у одно-, дво- та тримісних палатах.
У кожному відділенні буде свій власний вхід та вихід, обладнаний
пандусами для вільного переміщення людей з інвалідністю.
Термін реалізації проекту - 2019-2021роки.
Загальна вартість проекту складає приблизно 60,0 млн грн за рахунок
коштів державного та міського бюджетів.
Реконструкція господарчого блоку пологового будинку по
вул. Олени Журливої, 1 під житловий будинок, м. Кропивницький
Проектом передбачається здійснити реконструкцію двоповерхового
господарчого блоку пологового будинку № 1 під житловий будинок з
надбудовою третього поверху.
В результаті реалізації проекту квартирами для тимчасового
проживання буде забезпечено 21 сім’ю.
Термін реалізації проекту - 2019-2020 роки.
Вартість проекту 14,2 млн грн, кошти державного та міського бюджетів.
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V. Перелік проектів, реалізація яких буде здійснюватися у рамках
Плану
перспективного
розвитку
міста
Кропивницького
на 2019-2021 роки
Назва
№
з/ проекту/об’єк
та та його
п
місцезнаходж
ення

1

1.

2.

3.

4.

2

Короткий опис
проекту
3

Пріоритет: „Сталий розвиток містаˮ
Проведення
реконструкції Проектом запланована повна реконструкція
будівлі по вул. Архітектора будівлі, заміна фасаду, покрівлі, комунікацій та
Паученка,
41/26
для облаштування прилеглої території.
створення і функціонування Приміщення буде максимально відповідати
центру
надання вимогам вільного доступу, зокрема заплановано
адміністративних послуг у добудову двох панорамних ліфтів. Вхід в один з
форматі „Прозорий офісˮ
них буде передбачений з рівня землі, в тому
числі для осіб з інвалідністю
Проведення ремонтних робіт Проектом передбачено:
і реставрації у закладах
проведення ремонтно-реставраційних робіт
культури
будівлі 1 корпусу музичної школи № 1
ім. Г.Г.Нейгауза;
будівлі КЗ „Художньо-меморіальний музей
О.О.Осмьоркінаˮ;
проведення капітальних ремонтів:
музичної школи № 4;
музичної школи № 3;
дитячої школи мистецтв міста Кропивницького;
будинку культури Масляниківки
Закінчення
будівництва Проектом
передбачається
закінчення
багатоквартирного
будівництва 9-поверхового однопідʼїздного
житлового
будинку
по житлового будинку з улаштуванням озеленення
вул.
Генерала
Жадова, прилеглої території
м. Кропивницький, 102-ий
мікрорайон, позиція 28
Капітальний ремонт мереж Проектом передбачено капітальний ремонт
зовнішнього освітлення
мереж
зовнішнього
освітлення
у
м. Кропивницькому по 332 вулицях, зокрема:
2019 рік – 132 вулиці;
2020 рік – 100 вулиць;
2021 рік – 100 вулиць
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1
5.

2
Реконструкція
стадіону
„Юність”
КЗ
„Комплексна
дитячо-юнацька
спортивна
школа № 2 міської радиˮ

6.

Реконструкція
системи
теплопостачання
міста
та
запровадження
енергоефективних технологій

7.

Приведення в належний стан
об'єктів благоустрою та садовопаркового мистецтва

8.

Придбання
тролейбусів
автономним ходом

9.

Нове
будівництво
госппобутової каналізації

з

10. Реконструкція
системи
водовідведення
у
районі
вул. Генерала Жадова, 21,
корп.1,
2,
3
у
місті
Кропивницькому, у тому числі
виготовлення
проектнокошторисної документації

3
Проектом передбачається:
будівництво футбольного поля зі
штучним покриттям, розміром 90х110 м та
футбольного майданчика зі штучним
покриттям, розміром 24х42 м для
навчально-тренувальних занять;
будівництво спортивного ядра з
доріжкою і секторами;
будівництво
та
реконструкція
адміністративних
приміщень
з
роздягальнями, душовими та іншими
приміщеннями для спортсменів
Проектом передбачається:
введення ефективних теплоенергетичних
джерел і теплових мереж;
виведення з експлуатації застарілого
обладнання;
встановлення нових модульних котелень
та модернізація діючих
Проектом
передбачено
проведення
реконструкції (з виготовленням проектнокошторисної документації):
набережної
р.Інгулу,
від
вул. Михайлівської до вул. Вокзальної;
парку-пам’ятки
садово-паркового
мистецтва місцевого значення „Перемогиˮ;
скверів
ім.
Хмельницького
та
ім. Шевченка
Проектом
передбачається
придбання
тролейбусів з автономним ходом для
упорядкування мережі та покращення якості
міських пасажирських перевезень в місті
Проектом передбачено нове будівництво
госппобутової
каналізації
в
м. Кропивницькому по вулицях Лесі
Українки, Дарвіна, Кільцевій
Проектом
передбачено
виготовлення
проектно-кошторисної документації та
проведення
реконструкції
системи
водовідведення у районі вул. Генерала
Жадова, 21, корп.1, 2, 3
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12.

1.

2.
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2
3
Реконструкція каналізаційного Проектом
передбачено
виготовлення
колектора по вул. Ельворті
проектно-кошторисної документації та
проведення реконструкції каналізаційного
колектора по вул. Ельворті
Реконструкція
греблі Проектом передбачено реконструкцію на
р. Сугоклеї
території греблі р.Сугоклеї
Пріоритет: „Інновації та інфраструктураˮ
Капітальний
ремонт Проектом
передбачено
проведення
автодорожніх
мостів капітального ремонту автодорожніх мостів
міста
міста
(з
виготовленням
проектнокошторисної
документації)
по
вул. Кропивницького та вул. Київській
Капітальний ремонт дороги по Проектом
передбачено
проведення
просп. Інженерів
капітального
ремонту
дороги
по
просп. Інженерів
Капітальний
ремонт Проектом
передбачено
проведення
шляхопроводу
через капітального ремонту шляхопроводу через
залізницю
по залізницю по пров. Об'їзному (коригування)
пров. Об'їзному
з виготовленням проектно-кошторисної
документації
та
поновленням
експлуатаційних якостей елементів даної
споруди
Капітальний
ремонт Проектом
передбачено
проведення
внутрішньодворових доріг
капітального ремонту внутрішньодворових
доріг, у тому числі виготовлення проектнокошторисної документації на 141 об’єкті
Капітальний ремонт доріг та Проектом
передбачено
проведення
вулиць
капітального ремонту доріг та вулиць, у
тому
числі
виготовлення
проектнокошторисної документації на 39 об’єктах,
зокрема:
у 2019 році - 31 об’єкті;
у 2020 році - 4 об’єктах;
у 2021 році - 4 об’єктах
Реконструкція
парку
- Проектом передбачається реконструкція
пам’ятки
садово-паркового парку
пам’ятки
садово-паркового
мистецтва місцевого значення мистецтва місцевого значення „Перемогиˮ з
„Перемогиˮ
виготовленням проектної документації.
Реалізація проекту забезпечить створення
зони відпочинку для мешканців міста,
шляхом проведення благоустрою території
парку, відновлення зовнішнього освітлення,
влаштування пішохідних доріжок
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1
1.

2.
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4.

2

3

Пріоритет: „Якісна освітаˮ
Капітальний
ремонт
та Проектом передбачено капітальний ремонт
благоустрій
територій та благоустрій територій дошкільних
дошкільних
навчальних навчальних закладів у м. Кропивницькому:
закладів
ДНЗ (ясла-садок) № 62 "Супутник"
комбінованого типу, вул. Пацаєва, 11-а;
ДНЗ (ясла-садок) № 68 „Золота рибкаˮ
комбінованого
типу,
вул.
Юрія
Коваленка, 15-а
Теплосанація
будівлі Проектом
передбачено
проведення
КЗ
„Навчально-виховне енергозберігаючих заходів та санації будівлі
об'єднання „Загальноосвітній КЗ
„Навчально-виховне
об’єднання
навчальний
заклад
І-ІІІ „Загальноосвітній
навчальний
заклад
ступенів № 31 з гімназійними І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними класами,
класами, центр дитячої та центр дитячої та юнацької творчості
юнацької творчості „Сузір’яˮ
„Сузір’яˮ, вул. Космонавта Попова, 11-а
Відкриття
інклюзивно- Проектом
передбачено
відкриття
ресурсних
центрів
та інклюзивно-ресурсних
центрів
та
інклюзивних груп
інклюзивних
груп,
які
будуть
укомплектовані навчальним обладнанням та
комп’ютерною технікою для забезпечення
прав дітей з особливими освітніми
потребами
Проведення ремонтних робіт у Проектом
передбачено
проведення
закладах освіти
капітального ремонту:
приміщень учбово-побутового корпусу
КЗ
„Навчально-виховне
об'єднання
І-ІІІ ступенів „Мріяˮ;
спортивних залів КЗ „Навчально-виховне
об’єднання № 35 „Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів, позашкільний центр та
КЗ
„НВО
„Загальноосвітня
школа
-ІІ ступенів - ліцей № 19 - позашкільний
центрˮ;
сантехнічних вузлів КЗ „Навчальновиховне
об"єднання
І-ІІІ
ступенів
„Науковий ліцей Міської ради міста
Кропивницького Кіровоградської областіˮ;
їдальні та покрівлі КЗ „Козацька гімназія
Міської ради міста Кропивницькогоˮ,
вул. Берегова, 18;
20 об’єктів дошкільної освіти
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Пріоритет: „Якісна та доступна медицинаˮ
Реконструкції
господарчого Проектом
передбачається
проведення
блоку пологового будинку по реконструкції двоповерхового господарчого
вул. Олени Журливої, 1 під блоку пологового будинку № 1 під житловий
житловий будинок
будинок з надбудовою третього поверху.
У результаті реалізації проекту буде
забезпечено квартирами 21 сім’ю для
тимчасового проживання.
Основні заходи проекту:
демонтаж існуючих конструкцій;
монтаж стін, горищного перекриття, даху;
заміна вікон, дверей;
оздоблювальні роботи;
внутрішні сантехнічні та електромонтажні
роботи;
зовнішнє оздоблення;
благоустрій території
Ремонтно-реставраційні
Проектом передбачено:
роботи будівлі основного
створення
терапевтичного,
корпусу КЗ „Міська лікарня фізіотерапевтичного
та
діагностичного
№2
ім.
Святої
Анни відділень;
м. Кропивницькогоˮ
виготовлення
проектно-кошторисної
документації
та
початок
виконання
ремонтно-реставраційних
робіт
терапевтичного відділення (на 30 ліжок),
фізіотерапевтичного
та
діагностичного
відділень КЗ „Міська лікарня № 2 ім. Святої
Анни м. Кропивницькогоˮ. Для забезпечення
роботи
терапевтичного
відділення
передбачається розміщення 30 хворих у
одно-,
двота
тримісних
палатах.
У кожному відділенні буде свій власний вхід
та вихід, обладнаний пандусами для
інвалідних візків
Втілення
другого
етапу Передбачається:
медичної реформи у закладах
забезпечення діяльності комунальних
охорони
здоров'я
міста некомерційних підприємств;
вторинної ланки
комп’ютеризація та інформатизація
закладів вторинної ланки;
підключення до системи e-Health;
підписання угод з Національною
службою здоров’я України;
реалізація
Урядової
програми
„Безкоштовна
діагностикаˮ
(54 безкоштовних обстежень у поліклініках
міста)
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4.
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Проектом передбачено створення сучасних
відділень (приймального, лікувальних,
діагностичних, операційного блоку тощо)

Капітальний
ремонт
хірургічного
відділення
КЗ „Кіровоградська міська
лікарня швидкої медичної
допомогиˮ
Комплексна
теплосанація Проектом
передбачено
реалізацію
будівель закладів охорони механізму енергосервісу.
здоров’я
Укладання енергосервісних договорів по
6 будівлях закладів охорони здоров’я,
зокрема:
у 2019 році - 2 будівлі;
у 2020 році - 2 будівлі;
у 2021 році - 2 будівлі

Директор департаменту – начальник
управління економіки департаменту
з питань економічного розвитку, торгівлі
та інвестицій

М.МОРКВА

доопрацьований 10.07.2019

Проект № 3130

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від „____ˮ_________ 2019 року

№ _____

Про затвердження Плану
перспективного розвитку
міста Кропивницького
на 2019-2021 роки
Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 25 Закону
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, рішенням Ради
регіонального розвитку області від 01 березня 2019 року № 1 „Про План
перспективного розвитку Кіровоградської області на 2019-2021 рокиˮ, Міська
рада міста Кропивницького
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити План перспективного розвитку міста Кропивницького на
2019-2021 роки (далі - План), що додається.
2. Виконавчим органам Міської ради міста Кропивницького вжити
необхідних заходів щодо виконання Плану та врахування пріоритетів і
проектів розвитку міста, визначених Планом, під час формування програмних
документів із розвитку галузей (сфер діяльності), переліків проектів, які
пропонуються до фінансування за рахунок коштів державного бюджету та
бюджету міста Кропивницького.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та
соціально-економічного розвитку та заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради А.Паливоду.

Міський голова

Наталія Селіванова 24 13 26

А.РАЙКОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Міської ради міста Кропивницького
від „___” ____________2019 року № _____

ПЛАН
перспективного розвитку міста Кропивницького на 2019-2021 роки

2019 рік

І . Природно-ресурсний потенціал міста
Місто має усі необхідні передумови для забезпечення сталого розвитку
реального сектора економіки, підвищення потенціалу спроможності громади,
розвитку людського капіталу та розбудови сучасної соціально-дорожньої
інфраструктури міста Кропивницького.
Місто поділено на дві адміністративні одиниці: Фортечний та
Подільський райони.
Людські ресурси
Чисельність наявного населення складає 237175 осіб (25% від загальної
чисельності населення області).
Щільність населення: 2303 особи на 1 квадратний кілометр.
Економічно активне населення (15-60 років) становить понад
146 тис. осіб.
Природні ресурси
Площа міста складає 10,33 тис. га, що становить 0,4 % території
області.
Земельні ресурси розподіляються за функціональним призначенням:
6,36 тис. га – під забудовами;
2,76 тис. га – представлені сільськогосподарськими угіддями;
0,74 тис. га – ліси та інші вкриті лісом землі;
0,41 тис. га – землі водного фонду;
0,06 тис. га – інші землі.
Корисні копалини на території і в околицях Кропивницького
представлені, перш за все, будівельною сировиною. Відомими є
Кропивницьке родовище вогнетривких глин і гранітне родовище, розташоване
на правому березі річки Сугоклея. Енергетичні запаси надр міста представлені
покладами бурого вугілля та урану. Є поклади високоякісного піску,
придатного для виробництва скла.
Кропивницький лежить на рівнинах, обабіч річки Інгулу. Місто також
перетинають притоки Інгулу, Сугоклеї та Біянки, низка струмків.
Зведено Кіровоградське (260 га) та Лелеківське водосховища.
ІІ. Точки зростання міста Кропивницького:
2.1. Харчова промисловість і машинобудування
Провідною галуззю економіки є промисловість, яка характеризується
багатогалузевим укладом.
У промисловості створюється основна частка національного доходу, що
сприяє підвищенню надходжень до бюджетів усіх рівнів та є передумовою
збільшення рівня зайнятості населення і поліпшення соціальної ситуації у
місті.
Основну частку промислового комплексу міста Кропивницького
становлять підприємства харчової промисловості та машинобудування, які
динамічно розвиваються.
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Харчова промисловість залучена в забезпеченні продовольчої безпеки
нашої держави, формуванні її експортного потенціалу й здатна позитивно
впливати на динаміку економічного зростання України.
Машинобудування включає цілий комплекс галузей обробної
промисловості. Для нього характерне розмаїття знарядь виробництва та
номенклатури
продукції:
верстати,
транспорт,
енергетичне,
сільськогосподарське устаткування, устаткування для атомної промисловості,
тобто кожне виробництво має свої специфічні технології.
В обсязі переробної промисловості левову частку складає галузь
виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (50,4 %).
Провідні підприємства галузі харчових продуктів:
ПрАТ
„Кропивницький
ОЕЗˮ,
ТОВ
„ОЕЗ
ГРАДОЛІЯˮ,
ТОВ „Придніпровський олійноекстракційний заводˮ, ТОВ „Аграрні інвестиції
2012ˮ – спеціалізуються на виробництві олії. ТДВ „М'ЯСОКОМБІНАТ
„ЯТРАНЬˮ – одне з провідних підприємств харчової промисловості України,
виробляє близько 200 найменувань продукції (ковбаси і копченості, м'ясні
продукти і напівфабрикати, риба, пельмені та вареники).
ПОГ „Фірма Ласкаˮ ГО „Асоціації підтримки вітчизняного
товаровиробникаˮ – провідний виробник морозива в Україні (понад
100 видів), має розгалужену дилерську мережу у багатьох регіонах України та
експортує свою продукцію до низки країн колишнього СНД та у США.
ТОВ „Кіровоградхліб 2014ˮ - місцевий виробник хлібобулочної
продукції.
Підприємства машинобудування, крім ремонту, монтажу машин і
устаткування забезпечують 32,6 % загального обсягу реалізованої продукції
міста Кропивницького.
Основні
підприємства
Кропивницького
машинобудування:
ПАТ „НВП „Радійˮ — провідне підприємство з проектування, розробки та
виготовлення високотехнологічної продукції в галузі автоматизованих систем
управління і захисту об’єктів атомної і теплової енергетики.
У 2018 році була підписана Угода про стратегічне партнерство між
компаніями „Radics LLCˮ (Україна) і „Curtiss-Wright Corporationˮ (Сполучені
Штати Америки).
Компанія „Curtiss-Wright Corporationˮ поставлятиме продукцію,
вироблену на базі платформи RadICS для атомних станцій, дослідницьких
ядерних установок, національних лабораторій Міністерства енергетики США,
надаватиме підтримку та супровід для кінцевого користувача.
Також
підприємство
випускає
світлодіодні
енергозберігаючі
світильники для освітлення автомобільних доріг всіх категорій, площ,
прибудинкових територій, парковок і АЗС, промислових територій і цехів,
залізничних перонів і платформ, автовокзалів тощо.
АТ „Ельвортіˮ є флагманом і одним із найстаріших підприємств галузі,
було засноване англійськими підприємцями братами Ельворті ще у 1874 році.
Завод виготовляє посівну, ґрунтообробну та збиральну техніку для
агропромислового комплексу.
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АТ „Гідросилаˮ виготовляє гідроагрегати для гідросистем комбайнів,
тракторів, будівельно-дорожніх та інших мобільних машин.
Найбільш актуальним і важливим завданням, від вирішення якого
залежить забезпечення зростання обсягів виробництва та реалізації
промислової продукції, залишається випуск якісної, конкурентоспроможної
продукції та впровадження інновацій на промислових підприємствах міста.
Обсяг капітальних інвестицій, освоєних протягом 2014-2018 років, склав
10,44 млрд грн, які використано на придбання нового обладнання, сучасної
техніки, будівництво нових та модернізацію і реконструкцію наявних
виробничих потужностей.
2.2. Альтернативна енергетика
Стратегічним документом, що визначає довгострокові завдання нашої
громади, спрямовані на подолання глобальних проблем зі зміни клімату
шляхом скорочення викидів у атмосферу вуглекислого газу, є План дій
сталого енергетичного розвитку міста Кропивницького на період до 2020 року
(далі – План дій).
У рамках заходів Плану дій з 2017 року місто отримало:
19 енергоаудитів (з них 10 будівель бюджетних установ, 9 будівель
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків) та 31 енергосканування
будівель бюджетних установ (за рахунок міжнародної технічної допомоги, в
рамках проекту USAID „Муніципальна енергетична реформа в Україніˮ);
22 енергоаудити будівель бюджетних установ разом з енергопаспортами
до них, виконано проектно-кошторисну документацію на дві будівлі закладів
освіти, на решті будівель проведено експрес-аудити.
З метою залучення інвестицій у термомодернізацію закладів бюджетної
сфери активно впроваджується ЕСКО-механізм (енергосервіс). Це забезпечує
комфортні умови перебування в закладах, скорочення споживання паливноенергетичних ресурсів та збільшення притоку інвестицій.
Протягом 2018 року укладено 15 енергосервісних договорів на загальну
суму 10,4 млн грн (15 закладів освіти). З початку 2019 року підписано ще
9 енергосервісних договорів на загальну суму 47,5 млн грн (8 закладів освіти,
1 – охорони здоров’я).
В місті продовжується робота із провадження проекту з дегазації
полігону побутових відходів.
З вилученого біогазу можна буде
генерувати електричну енергію, яка в подальшому буде реалізовівуватися за
«зеленим» тарифом.
Проект здійснюється ТОВ „ЛНКˮ. Уже виконано роботи з буріння
48 свердловин, прокладено 2 км магістральних труб. Загальний розмір
інвестицій становить близько 1,5 млн євро. Станом на 01 квітня 2019 року
спільно з ПрАТ „Кіровоградобленергоˮ розроблено технічні умови на
будівництво ліній повітряних електромереж та надалі підключення до міської
лінії електромереж.
Реалізація проекту дозволить зменшити викиди парникових газів в
атмосферу, надати нові робочі місця, знизити ризик виникнення на полігоні
пожеж, покращити екологічну ситуацію та стан здоров’я мешканців міста та
прилеглих населених пунктів.
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2.3. Впровадження інновацій
Найбільш актуальним і важливим завданням, від вирішення якого
залежить забезпечення зростання обсягів виробництва та реалізації
промислової продукції, залишається випуск якісної, конкурентоспроможної
продукції та впровадження інновацій на промислових підприємствах міста.
На сьогодні у місті налічується 19 інноваційних підприємств. Серед них
ПрАТ „Швейна фабрика „Зорянкаˮ, ТОВ „Друкмаш-центрˮ, АТ „Ельвортіˮ,
АТ „Гідросилаˮ, ТОВ „КІЗ „ЛЕЗОˮ, ПрАТ „Металитˮ, ПАТ „НВП „Радійˮ,
ТДВ „Кіровоградський завод дозуючих автоматівˮ, ТДВ „МʼЯСОКОМБІНАТ
„ЯТРАНЬˮ;
2.4. Підтримка малого і середнього бізнесу
У м. Кропивницькому станом на 01.01.2019 зареєстровано
26489 суб’єктів господарювання, в тому числі 12573 юридичні особи та
13916 фізичних осіб - підприємців.
Протягом 2018 року суб’єктами господарювання м. Кропивницького
сплачено 139,2 млн грн, що на 17,5%, або на 20,7 млн грн більше, ніж за
2017 рік.
Розбудовується інфраструктура підтримки бізнесу:
налагоджена
співпраця
з
регіональним
фондом
підтримки
підприємництва у Кіровоградській області;
діє порядок використання коштів на фінансово-кредитну та
інвестиційну
підтримку
суб’єктів
підприємницької
діяльності
м. Кропивницького щодо часткової компенсації відсотків за кредитами, які
отримані в банківських установах на реалізацію інвестиційних проектів.
Фінансова підтримка направлена на розширення сфери діяльності
суб’єктів господарювання міста та створення нових робочих місць.
ІІІ. Пріоритети розвитку міста на 2019-2021 роки
Пріоритет: „Сталий розвиток містаˮ
Протягом 2019-2021 років продовжиться системна робота щодо
забезпечення комфортного середовища для населення міста Кропивницького.
З метою наближення адміністративних послуг до громадян,
забезпечення
доступності
та
покращення
умов
їх
отримання
здійснюватиметься
завершальний
етап
реконструкції
будівлі
по
вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення і функціонування центру
надання адміністративних послуг у форматі „Прозорий офісˮ, який до кінця
2019 року розпочне свою роботу. Така модель надання послуг забезпечить
якісний сучасний рівень надання послуг без черг, із впровадженням нових
інформаційних систем та технологій без паперової роботи.
Продовжиться робота щодо створення об'єднань співвласників
багатоквартирних житлових будинків.
Введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку по
вул. Генерала Жадова, м. Кропивницький, 102-ий мікрорайон, позиція 28.
Проводитимуться роботи з ремонту, реконструкції об'єктів житлового
фонду та
впровадження в них енергозберігаючих заходів, зокрема
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передбачається:
ремонт покрівель в понад 80 житлових будинках;
ремонт та відновлення ліфтового господарства у 100 житлових
будинках.
Здійснюватиметься модернізація та розбудова мереж вуличного
освітлення. У результаті буде відремонтовано понад 150 об’єктів вуличного
освітлення, встановлено (замінено) біля 3-х тис. од. світлоточок, переважно
енергозберігаючих.
Буде впроваджуватися проект щодо реконструкції системи
теплопостачання
міста
з
урахуванням
введення
ефективних
теплоенергетичних джерел і теплових мереж, поєднання централізованих та
автономних систем теплопостачання, а також виведення з експлуатації
застарілого обладнання.
Протягом 2019-2021 років планується:
встановлення нових модульних котелень та модернізація діючих;
запровадження механізму енергосервісу. За три роки планується укласти
45 енергосервісних договорів.
Здійснюватимуться заходи щодо реалізації проекту з дегазації
сміттєзвалища, який передбачає зменшення шкідливих викидів в атмосферу,
шляхом перетворення газів, що утворюються в товщі відходів полігону, в
електроенергію.
Проводитиметься
реалізація
проектів
з
розбудови
мережі:
дозвільно-рекреаційних об'єктів (дитячі майданчики, ігрові майданчики
спортивно-оздоровчих об'єктів). Саме реконструкція стадіону „Юністьˮ
сприятиме розвитку різних видів спорту, в тому числі залученню школярів,
молоді та дорослих до занять спортом, сприятиме розвитку соціальноекономічного і культурного життя та дозвілля місцевих жителів, створенню
позитивного іміджу м. Кропивницького в Україні як туристичного та
спортивного центру. Продовжиться робота з приведення у належний стан
закладів культури та впровадження в них енергозберігаючих заходів.
Пріоритет: „Інновації та інфраструктураˮ
Протягом наступних трьох років буде проводитися робота з покращення
транспортно-експлуатаційного стану доріг, що матиме позитивний вплив на
розвиток інвестиційного клімату міста, забезпечення швидкого, комфортного,
економічного та безпечного перевезення пасажирів і вантажів.
Основні зусилля і ресурси будуть зосереджені на приведення у
належний стан міських доріг.
За 2019-2021 роки буде проведено:
капітальний ремонт 30 км доріг;
поточний ремонт 90 км доріг.
У 2019 році буде проведено:
капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю по пров. Об’їзному
в м. Кропивницькому;
реконструкцію проїжджої частини вул. Ельворті, вул. Миколи
Левитського (Колгоспної) в м. Кропивницькому (І черга об'єкта будівництва);
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реконструкцію набережної р. Інгулу, від вул. Михайлівської до
вул. Київської;
реконструкцію парку - пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого
значення „Перемогиˮ, скверів ім. Хмельницького та ім. Шевченка;
придбання тролейбусів з автономним ходом.
Пріоритет: „Якісна освітаˮ
У 2019-2021 роках буде впроваджено роботи щодо:
капітального ремонту 24-х закладів загальної середньої освіти та 20-х
закладів дошкільної освіти, а саме капітальні ремонти спортивних залів,
харчоблоків, їдалень, покрівель, заміни вікон, сантехнічних вузлів, системи
опалення, огорожі та благоустрій прилеглої території;
заходів з енергозбереження (здійснення енергосервісів), спрямованих на
комплекс технічних, організаційних енергозберігаючих заходів для
скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів та витрат на оплату
енерготестів;
термомодернізації в рамках програми енергозбереження НЕФКО;
встановлення
багатофункціонального
спортивного
майданчика,
6 сучасних спортивних майданчиків,1 дитячого майданчика.
В рамках проекту „НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛАˮ для 40 закладів
загальної середньої освіти буде придбано комплекти одномісних шкільних
парт, комп’ютерну техніку (комплекти комп’ютерного обладнання,
інтерактивні дошки, проектори, ноутбуки, планшети, принтери, допоміжні
навчальні приладдя та пристрої для всіх освітніх галузей).
З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами
буде відкрито інклюзивно-ресурсний центр № 3 та забезпечено навчальним
обладнанням
для
оснащення
корекційно-розвиткового
комплексу
технологічним обладнанням та комп’ютерною технікою.
Рівень охоплення дітей віком від 3 до 5 років всіма формами дошкільної
освіти складе 99 % до кінця 2021 року, у тому числі дітей 5-річного віку
збережеться на рівні 100 %.
Пріоритет: „Якісна та доступна медицинаˮ
Протягом 2019-2021 років продовжиться реформування системи
охорони здоров’я, удосконалення спеціалізованої медичної допомоги та
підвищення якості її надання населенню міста.
Для поліпшення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних
закладів міста будуть виконані роботи з капітального ремонту та
реконструкції будівель і приміщень в міських медичних закладах.
Будуть вживатися заходи щодо залучення та закріплення молодих
спеціалістів для роботи в медичних закладах міста шляхом створення
належних умов для їх праці та забезпечення житлом.
Пріоритет: „Місто рівних можливстейˮ
Рівність жінок і чоловіків є фундаментальним правом для всіх і є
важливою цінністю, закріпленою в Конституції України.
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Міська рада м. Кропивницького долучилась до підписання
Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад, тим
самим визнала свою відданість ідеям рівності жінок і чоловіків на місцевому
рівні.
Проведення політики, при формуванні якої враховуються відмінності
між жінками і чоловіками, метою якої є забезпечення рівних прав і
можливостей всіх мешканців міста сприятиме розвитку кожної особи і
відповідатиме конкретним потребам людини.
Увага – перше, що потребує кожна людина в місті, увага до її проблем і
потреб призведе до покращення якості життя в місті.
Реалізація політики рівних прав і рівних можливостей є шляхом до
забезпечення рівності і справедливості в суспільстві.
Протягом двох років буде розроблений План дій для досягнення такої
рівності, яким будуть визначені пріоритети, дії та ресурси для їх реалізації.
Першим кроком в роботі над Планом буде проведення демографічного
аналізу населення міста з врахуванням ґендерно-сегрегованих даних,
створення спільно з Громадськими організаціями Гендерного портрету
міста.
IV. Найбільш вагомі проекти розвитку на 2019-2021роки
Пріоритет: „Сталий розвиток містаˮ
Реконструкція будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для
створення і функціонування центру надання адміністративних послуг у
форматі „Прозорий офісˮ
Проектом
передбачається
реконструкція будівлі по вул. Архітектора
Паученка,
41/26
для
створення
і
функціонування
центру
надання
адміністративних
послуг
у
форматі
„Прозорий офісˮ, який стане доступним для
осіб з інвалідністю.
Даним проектом запланована повна
реконструкція будівлі, заміна фасаду,
покрівлі, комунікацій та облаштування
прилеглої території.
Приміщення буде максимально відповідати вимогам вільного доступу,
зокрема заплановано добудову двох панорамних ліфтів. Вхід в один з них буде
передбачений з рівня землі, в тому числі для осіб з інвалідністю.
В дизайні приміщення першого поверху обрана концепція кольорових
зон та ліній. Кожна лінія спрямовує до певного блоку послуг, а кожен колір
відповідатиме певній зоні послуг.
У великих комфортних холах можлива організація соціальнокультурних, інформаційних кампаній.
Термін реалізації проекту - 2019 рік.
Загальна вартість проекту - 49,9 млн грн за рахунок коштів державного
та міського бюджетів.
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Будівництво
багатоквартирного
житлового
будинку
по
вул. Генерала Жадова, м. Кропивницький, 102-ий мікрорайон, позиція 28
Проектом передбачається будівництво
9-поверхового однопідʼїздного житлового
будинку з
улаштуванням
озеленення
прилеглої території. У результаті реалізації
проекту
житлом
будуть
забезпечені
54
сім’ї
з
числа
мешканців
м. Кропивницького, які перебувають на
черзі, у тому числі пільгові категорії
громадян.
Термін
реалізації
проекту
2016-2019 роки.
Загальна вартість проекту – 37,8 млн грн за рахунок коштів міського
бюджету та інших джерел.
Реставрація
будівлі
художньо-меморіального
музею
ім. О. Осмьоркіна, вул. Архітектора Паученка, 89
Проектом передбачається виконання ремонтно-реставраційних робіт.
Результатом реалізації проекту є
збереження історико-культурних цінностей
та забезпечення в місті доступності до
культурної спадщини і, як наслідок, розвиток
туризму та формування позитивного іміджу
регіону.
Термін
реалізації
проекту
2019-2021 роки.
Вартість проекту – 3,3 млн грн за
рахунок коштів міського бюджету.
Реставрація будівлі музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза міста
Кропивницького по вул. Віктора Чміленка, 65
Проектом передбачається виконання ремонтно-реставраційних робіт,
збереження об’єкта нерухомої культурної спадщини області - пам’ятки
містобудування та архітектури місцевого значення „Колишній будинок
Мейтусаˮ.
Будинок, в якому на даний час
знаходиться музична школа, збудований
наприкінці ХІХ – початку ХХ століття за
проектом відомого на той час архітектора
Якова Паученка. Будинок є унікальним твором
зодчого мистецтва, збудований у стилі
еклектики
з
переважальними
ементами
англійської неоготики, що є рідкісним явищем
для нашого міста. На сьогодні автентичність
споруди становить 80 %.
Термін реалізації проекту - 2019-2020 роки.
Загальна вартість проекту - 3,2 млн грн за рахунок коштів міського бюджету.
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Реконструкція
стадіону
„Юністьˮ
комунального
закладу
„Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2 міської радиˮ
Проектом передбачається:
будівництво футбольного поля зі штучним покриттям, розміром
90х110 м та футбольного майданчика зі штучним покриттям, розміром
24х42 м для навчально-тренувальних занять;
будівництво спортивного ядра з доріжкою і секторами;
будівництво та реконструкція адміністративних приміщень з
роздягальнями, душовими та іншими приміщеннями для спортсменів;
монтаж систем водопостачання та водовідведення;
укладання спеціального спортивного покриття, облаштування проїздів
та площадок;
монтаж прожекторного освітлення спортивного ядра з опорами;
установлення трибуни;
забезпечення зв'язком та сигналізацією, сучасними системами
кондиціонування, опалення та вентиляції з улаштуванням каналізаційного
колектора та системи водопостачання;
установлення світло-інформаційного табло;
забезпечення можливості відвідування стадіону відвідувачам з
інвалідністю;
проведення комплексного благоустрою прилеглої до стадіону території;
влаштування освітлення прилеглої до стадіону території;
встановлення огорожі навколо території стадіону.
Термін реалізації проекту - 2019-2020 роки.
Загальна вартість робіт - 48,8 млн грн за рахунок коштів державного та
міського бюджетів.
Пріоритет: „Інновації та інфраструктураˮ
Капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю на провулку
Об’їзному в м. Кропивницькому
Проектом передбачається проведення
капітального ремонту з поновленням
службових якостей елементів споруди, що
забезпечить їх надійність та довговічність і
сприятиме
безпечним
умовам
руху
автотранспорту, пішоходів та залізничного
транспорту.
Термін
реалізації
проекту
2019-2020 роки.
Загальна вартість робіт відповідно до
розробленої
проектної
документації
становить 12,6 млн грн за рахунок коштів міського бюджету.
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Реконструкція проїжджої частини вул. Ельворті, вул. Миколи
Левитського
(Колгоспної)
в
м. Кропивницькому
Проектом
передбачається
здійснення реконструкції проїжджої
частини вул. Ельворті, вул. Миколи
Левитського.
Реалізація
проекту
забезпечить транспортне сполучення
між північною частиною та центром
міста.
Поліпшення руху автомобільного
транспорту міського значення та загальнодержавного сполучення
„Кропивницький – Київˮ, також з іншими регіонами.
Створення безперебійного руху автотранспорту, що сприятиме
запобіганню
можливості
виникнення
аварійних
ситуацій
при
односторонньому русі, скороченню часу поїздок.
Термін реалізації проекту - 2019 рік.
Загальна вартість проекту – 53,6 млн грн за рахунок коштів міського
бюджету.
Реконструкція набережної р. Інгулу, від вул. Михайлівської
до вул. Вокзальної
Проектом
передбачається
створення
місць
для
відпочинку
мешканців
міста
Кропивницького
шляхом з реконструкції набережної
р. Інгул, від вул. Михайлівської до
вул. Вокзальної.
Передбачається:
створення інсталяції із 5 кованих
скульптур „Жага до життяˮ;
проведення озеленення набережної
шляхом висадження газонної трави, квітів та декоративних дерев;
створення „Кованого кварталуˮ;
створення ативандальної системи освітлення:
встановлення відеоспостереження.
Термін реалізації проекту - 2019-2020 роки.
Загальна вартість робіт - 1598,1 тис. грн за рахунок коштів міського
бюджету.
Реконструкція парку - памʼятки садово-паркового мистецтва
місцевого значення „Перемогиˮ
Проектом передбачається реконструкція парку - пам’ятки садовопаркового мистецтва місцевого значення „Перемогиˮ з виготовленням
проектної документації.
Реалізація проекту забезпечить створення зони відпочинку для
мешканців міста, шляхом проведення благоустрою території парку,
відновлення зовнішнього освітлення, влаштування пішохідних доріжок.
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Термін реалізації - 2019-2020 роки.
Загальна вартість робіт становить майже 30 млн грн за рахунок коштів
державного і міського бюджетів.
Пріоритет: „Якісна освітаˮ
Проведення санації (капітальний ремонт) будівлі КЗ „Навчальновиховне об’єднання – Спеціальна загальноосвітня школа I-II ступенів
№ 1 – дошкільний навчальний заклад міської радиˮ, вул. Волкова, 26-а
Проектом передбачається проведення енергозберігаючих заходів проведення санації будівлі, що
зменшить витрати на комунальні
платежі
(на
30-80%),
суттєво
осучаснить зовнішній вигляд закладу,
підвищить якість повсякденного
перебування персоналу та учнів.
Термін реалізації проекту –
2020 рік.
Загальна вартість проекту –
7,1 млн грн за рахунок коштів
державного та міського бюджетів.
Теплосанація будівлі КЗ „Навчально виховне об'єднання
„Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними
класами, центр дитячої та юнацької творчості „Сузір’яˮ
Проектом передбачається теплосанація та
ремонт будівлі комунального закладу.
Передбачаються наступні будівельні роботи:
заміна вікон та дверей;
облаштування ґанків;
улаштування козирків;
підшивка стелі (переходу) профнастилом
з утеплювачем;
утеплення
стіни
з
облицюванням
декоративною штукатуркою;
утеплення цоколю з облицюванням декоративною плиткою (керамогранітом).
Пріоритет: „Якісна та доступна медицинаˮ
Реконструкція (капітальний ремонт) хірургічного відділення та
адміністративної будівлі КЗ „Кіровоградська міська лікарня швидкої
медичної допомогиˮ, вул. Короленка, 56
Проектом передбачається створення сучасних відділень (приймального,
лікувальних, діагностичних, операційного блоку тощо).
Термін реалізації - 2019-2020 роки.
Загальна вартість робіт становить 150,0 млн грн, з якої 133,2 млн грн кошти державного бюджету та 16,8 млн грн - міського бюджету.
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Ремонтно-реставраційні роботи будівлі (основний корпус)
КЗ „Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни м. Кропивницькогоˮ з
пристосуванням приміщень під сучасні умови використання, вул. Ганни
Дмитрян, 1
Проектом
передбачається
створення
терапевтичного,
фізіотерапевтичного та діагностичного
відділень.
На
2019
рік
планується
виготовлення проектно-кошторисної
документації та початок виконання
ремонтно–реставраційних
робіт
терапевтичного
відділення
(на 30 ліжок), фізіотерапевтичного та діагностичного відділень комунального
закладу „Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни м. Кропивницькогоˮ, які
розташовані в старій будівлі та входять до переліку пам’яток культурної
спадщини місцевого значення з назвою „Комплекс лікарні Святої Анниˮ головний корпус лікарні, охоронний № 21-Кв/1. У підвальному приміщенні
будівлі планується розмістити приймальне відділення для пацієнтів
терапевтичного профілю.
Для забезпечення роботи терапевтичного відділення передбачається
розміщення 30 хворих у одно-, дво- та тримісних палатах.
У кожному відділенні буде свій власний вхід та вихід, обладнаний
пандусами для вільного переміщення людей з інвалідністю.
Термін реалізації проекту - 2019-2021роки.
Загальна вартість проекту складає приблизно 60,0 млн грн за рахунок
коштів державного та міського бюджетів.
Реконструкція господарчого блоку пологового будинку по
вул. Олени Журливої, 1 під житловий будинок, м. Кропивницький
Проектом передбачається здійснити реконструкцію двоповерхового
господарчого блоку пологового будинку № 1 під житловий будинок з
надбудовою третього поверху.
В результаті реалізації проекту квартирами для тимчасового
проживання буде забезпечено 21 сім’ю.
Термін реалізації проекту - 2019-2020 роки.
Вартість проекту 14,2 млн грн, кошти державного та міського бюджетів.
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V. Перелік проектів, реалізація яких буде здійснюватися у рамках
Плану
перспективного
розвитку
міста
Кропивницького
на 2019-2021 роки

№
з/п
1

1.

2.

3.

4.

Назва проекту/об’єкта та
його місцезнаходження

Короткий опис проекту

2

3

Пріоритет: „Сталий розвиток містаˮ
Проведення
реконструкції Проектом запланована повна реконструкція
будівлі по вул. Архітектора будівлі, заміна фасаду, покрівлі, комунікацій та
Паученка,
41/26
для облаштування прилеглої території.
створення і функціонування Приміщення буде максимально відповідати
центру
надання вимогам вільного доступу, зокрема заплановано
адміністративних послуг у добудову двох панорамних ліфтів. Вхід в один з
форматі „Прозорий офісˮ
них буде передбачений з рівня землі, в тому
числі для осіб з інвалідністю
Проведення ремонтних робіт Проектом передбачено:
і реставрації у закладах
проведення ремонтно-реставраційних робіт
культури
будівлі 1 корпусу музичної школи № 1
ім. Г.Г.Нейгауза;
будівлі КЗ „Художньо-меморіальний музей
О.О.Осмьоркінаˮ;
проведення капітальних ремонтів:
музичної школи № 4;
музичної школи № 3;
дитячої школи мистецтв міста Кропивницького;
будинку культури Масляниківки
Закінчення
будівництва Проектом
передбачається
закінчення
багатоквартирного
будівництва 9-поверхового однопідʼїздного
житлового
будинку
по житлового будинку з улаштуванням озеленення
вул.
Генерала
Жадова, прилеглої території
м. Кропивницький, 102-ий
мікрорайон, позиція 28
Капітальний ремонт мереж Проектом передбачено капітальний ремонт
зовнішнього освітлення
мереж
зовнішнього
освітлення
у
м. Кропивницькому по 332 вулицях, зокрема:
2019 рік – 132 вулиці;
2020 рік – 100 вулиць;
2021 рік – 100 вулиць
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1
5.

2
Реконструкція
стадіону
„Юність”
КЗ
„Комплексна
дитячо-юнацька
спортивна
школа № 2 міської радиˮ

6.

Реконструкція
системи
теплопостачання
міста
та
запровадження
енергоефективних технологій

7.

Приведення в належний стан
об'єктів благоустрою та садовопаркового мистецтва

8.

Придбання
тролейбусів
автономним ходом

9.

Нове
будівництво
госппобутової каналізації

з

10. Реконструкція
системи
водовідведення
у
районі
вул. Генерала Жадова, 21,
корп.1,
2,
3
у
місті
Кропивницькому, у тому числі
виготовлення
проектнокошторисної документації

3
Проектом передбачається:
будівництво футбольного поля зі
штучним покриттям, розміром 90х110 м та
футбольного майданчика зі штучним
покриттям, розміром 24х42 м для
навчально-тренувальних занять;
будівництво спортивного ядра з
доріжкою і секторами;
будівництво
та
реконструкція
адміністративних
приміщень
з
роздягальнями, душовими та іншими
приміщеннями для спортсменів
Проектом передбачається:
введення ефективних теплоенергетичних
джерел і теплових мереж;
виведення з експлуатації застарілого
обладнання;
встановлення нових модульних котелень
та модернізація діючих
Проектом
передбачено
проведення
реконструкції (з виготовленням проектнокошторисної документації):
набережної
р.Інгулу,
від
вул. Михайлівської до вул. Вокзальної;
парку-пам’ятки
садово-паркового
мистецтва місцевого значення „Перемогиˮ;
скверів
ім.
Хмельницького
та
ім. Шевченка
Проектом
передбачається
придбання
тролейбусів з автономним ходом для
упорядкування мережі та покращення якості
міських пасажирських перевезень в місті
Проектом передбачено нове будівництво
госппобутової
каналізації
в
м. Кропивницькому по вулицях Лесі
Українки, Дарвіна, Кільцевій
Проектом
передбачено
виготовлення
проектно-кошторисної документації та
проведення
реконструкції
системи
водовідведення у районі вул. Генерала
Жадова, 21, корп.1, 2, 3
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1
11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2
3
Реконструкція каналізаційного Проектом
передбачено
виготовлення
колектора по вул. Ельворті
проектно-кошторисної документації та
проведення реконструкції каналізаційного
колектора по вул. Ельворті
Реконструкція
греблі Проектом передбачено реконструкцію на
р. Сугоклеї
території греблі р.Сугоклеї
Пріоритет: „Інновації та інфраструктураˮ
Капітальний
ремонт Проектом
передбачено
проведення
автодорожніх
мостів капітального ремонту автодорожніх мостів
міста
міста
(з
виготовленням
проектнокошторисної
документації)
по
вул. Кропивницького та вул. Київській
Капітальний ремонт дороги по Проектом
передбачено
проведення
просп. Інженерів
капітального
ремонту
дороги
по
просп. Інженерів
Капітальний
ремонт Проектом
передбачено
проведення
шляхопроводу
через капітального ремонту шляхопроводу через
залізницю
по залізницю по пров. Об'їзному (коригування)
пров. Об'їзному
з виготовленням проектно-кошторисної
документації
та
поновленням
експлуатаційних якостей елементів даної
споруди
Капітальний
ремонт Проектом
передбачено
проведення
внутрішньодворових доріг
капітального ремонту внутрішньодворових
доріг, у тому числі виготовлення проектнокошторисної документації на 141 об’єкті
Капітальний ремонт доріг та Проектом
передбачено
проведення
вулиць
капітального ремонту доріг та вулиць, у
тому
числі
виготовлення
проектнокошторисної документації на 39 об’єктах,
зокрема:
у 2019 році - 31 об’єкті;
у 2020 році - 4 об’єктах;
у 2021 році - 4 об’єктах
Реконструкція
парку
- Проектом передбачається реконструкція
пам’ятки
садово-паркового парку
пам’ятки
садово-паркового
мистецтва місцевого значення мистецтва місцевого значення „Перемогиˮ з
„Перемогиˮ
виготовленням проектної документації.
Реалізація проекту забезпечить створення
зони відпочинку для мешканців міста,
шляхом проведення благоустрою території
парку, відновлення зовнішнього освітлення,
влаштування пішохідних доріжок
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1
1.

2.

3.

4.

2

3

Пріоритет: „Якісна освітаˮ
Капітальний
ремонт
та Проектом передбачено капітальний ремонт
благоустрій
територій та благоустрій територій дошкільних
дошкільних
навчальних навчальних закладів у м. Кропивницькому:
закладів
ДНЗ (ясла-садок) № 62 "Супутник"
комбінованого типу, вул. Пацаєва, 11-а;
ДНЗ (ясла-садок) № 68 „Золота рибкаˮ
комбінованого
типу,
вул.
Юрія
Коваленка, 15-а
Теплосанація
будівлі Проектом
передбачено
проведення
КЗ
„Навчально-виховне енергозберігаючих заходів та санації будівлі
об'єднання „Загальноосвітній КЗ
„Навчально-виховне
об’єднання
навчальний
заклад
І-ІІІ „Загальноосвітній
навчальний
заклад
ступенів № 31 з гімназійними І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними класами,
класами, центр дитячої та центр дитячої та юнацької творчості
юнацької творчості „Сузір’яˮ
„Сузір’яˮ, вул. Космонавта Попова, 11-а
Відкриття
інклюзивно- Проектом
передбачено
відкриття
ресурсних
центрів
та інклюзивно-ресурсних
центрів
та
інклюзивних груп
інклюзивних
груп,
які
будуть
укомплектовані навчальним обладнанням та
комп’ютерною технікою для забезпечення
прав дітей з особливими освітніми
потребами
Проведення ремонтних робіт у Проектом
передбачено
проведення
закладах освіти
капітального ремонту:
приміщень учбово-побутового корпусу
КЗ
„Навчально-виховне
об'єднання
І-ІІІ ступенів „Мріяˮ;
спортивних залів КЗ „Навчально-виховне
об’єднання № 35 „Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів, позашкільний центр та
КЗ
„НВО
„Загальноосвітня
школа
-ІІ ступенів - ліцей № 19 - позашкільний
центрˮ;
сантехнічних вузлів КЗ „Навчальновиховне
об"єднання
І-ІІІ
ступенів
„Науковий ліцей Міської ради міста
Кропивницького Кіровоградської областіˮ;
їдальні та покрівлі КЗ „Козацька гімназія
Міської ради міста Кропивницькогоˮ,
вул. Берегова, 18;
20 об’єктів дошкільної освіти
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1

1.

2.

3.

2
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Пріоритет: „Якісна та доступна медицинаˮ
Реконструкції
господарчого Проектом
передбачається
проведення
блоку пологового будинку по реконструкції двоповерхового господарчого
вул. Олени Журливої, 1 під блоку пологового будинку № 1 під житловий
житловий будинок
будинок з надбудовою третього поверху.
У результаті реалізації проекту буде
забезпечено квартирами 21 сім’ю для
тимчасового проживання.
Основні заходи проекту:
демонтаж існуючих конструкцій;
монтаж стін, горищного перекриття, даху;
заміна вікон, дверей;
оздоблювальні роботи;
внутрішні сантехнічні та електромонтажні
роботи;
зовнішнє оздоблення;
благоустрій території
Ремонтно-реставраційні
Проектом передбачено:
роботи будівлі основного
створення
терапевтичного,
корпусу КЗ „Міська лікарня фізіотерапевтичного
та
діагностичного
№2
ім.
Святої
Анни відділень;
м. Кропивницькогоˮ
виготовлення
проектно-кошторисної
документації
та
початок
виконання
ремонтно-реставраційних
робіт
терапевтичного відділення (на 30 ліжок),
фізіотерапевтичного
та
діагностичного
відділень КЗ „Міська лікарня № 2 ім. Святої
Анни м. Кропивницькогоˮ. Для забезпечення
роботи
терапевтичного
відділення
передбачається розміщення 30 хворих у
одно-,
двота
тримісних
палатах.
У кожному відділенні буде свій власний вхід
та вихід, обладнаний пандусами для
інвалідних візків
Втілення
другого
етапу Передбачається:
медичної реформи у закладах
забезпечення діяльності комунальних
охорони
здоров'я
міста некомерційних підприємств;
вторинної ланки
комп’ютеризація та інформатизація
закладів вторинної ланки;
підключення до системи e-Health;
підписання угод з Національною
службою здоров’я України;
реалізація
Урядової
програми
„Безкоштовна
діагностикаˮ
(54 безкоштовних обстежень у поліклініках
міста)
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1
4.

2

3
Проектом передбачено створення сучасних
відділень (приймального, лікувальних,
діагностичних, операційного блоку тощо)

Капітальний
ремонт
хірургічного
відділення
КЗ „Кіровоградська міська
лікарня швидкої медичної
допомогиˮ
теплосанація Проектом
передбачено
реалізацію
5. Комплексна
будівель закладів охорони механізму енергосервісу.
здоров’я
Укладання енергосервісних договорів по
6 будівлях закладів охорони здоров’я,
зокрема:
у 2019 році - 2 будівлі;
у 2020 році - 2 будівлі;
у 2021 році - 2 будівлі
Пріоритет: „ Місто рівних можливостейˮ
передбачено
реалізацію
1. Реалізація політики рівних Проектом
прав і рівних можливостей політики
рівних
прав
і
рівних
жінок і чоловіків
можливостей жінок і чоловіків.
Розробка Плану дій для досягнення такої
рівності,
яким
будуть
визначені
пріоритети, дії та ресурси для їх
реалізації.
Проведення
демографічного
аналізу
населення міста з врахуванням ґендерносегрегованих даних.
Створення спільно з громадськими
організаціями Гендерного портрету міста.

Директор департаменту – начальник
управління економіки департаменту
з питань економічного розвитку, торгівлі
та інвестицій

М.МОРКВА

доопрацьований 25.07.2019

Проект № 3130

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від „____ˮ_________ 2019 року

№ _____

Про затвердження Плану
перспективного розвитку
міста Кропивницького
на 2019-2021 роки
Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 25 Закону
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, рішенням Ради
регіонального розвитку області від 01 березня 2019 року № 1 „Про План
перспективного розвитку Кіровоградської області на 2019-2021 рокиˮ, Міська
рада міста Кропивницького
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити План перспективного розвитку міста Кропивницького на
2019-2021 роки (далі - План), що додається.
2. Виконавчим органам Міської ради міста Кропивницького вжити
необхідних заходів щодо виконання Плану та врахування пріоритетів і
проектів розвитку міста, визначених Планом, під час формування програмних
документів із розвитку галузей (сфер діяльності), переліків проектів, які
пропонуються до фінансування за рахунок коштів державного бюджету та
бюджету міста Кропивницького.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та
соціально-економічного розвитку та заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради А.Паливоду.

Міський голова

Наталія Селіванова 24 13 26

А.РАЙКОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Міської ради міста Кропивницького
від „___” ____________2019 року № _____

ПЛАН
перспективного розвитку міста Кропивницького на 2019-2021 роки

2019 рік

І . Природно-ресурсний потенціал міста
Місто має усі необхідні передумови для забезпечення сталого розвитку
реального сектора економіки, підвищення потенціалу спроможності громади,
розвитку людського капіталу та розбудови сучасної соціально-дорожньої
інфраструктури міста Кропивницького.
Місто поділено на дві адміністративні одиниці: Фортечний та
Подільський райони.
Людські ресурси
Чисельність наявного населення складає 237175 осіб (25% від загальної
чисельності населення області).
Щільність населення: 2303 особи на 1 квадратний кілометр.
Економічно активне населення (15-60 років) становить понад
146 тис. осіб.
Природні ресурси
Площа міста складає 10,33 тис. га, що становить 0,4 % території
області.
Земельні ресурси розподіляються за функціональним призначенням:
6,36 тис. га – під забудовами;
2,76 тис. га – представлені сільськогосподарськими угіддями;
0,74 тис. га – ліси та інші вкриті лісом землі;
0,41 тис. га – землі водного фонду;
0,06 тис. га – інші землі.
Корисні копалини на території і в околицях Кропивницького
представлені, перш за все, будівельною сировиною. Відомими є
Кропивницьке родовище вогнетривких глин і гранітне родовище, розташоване
на правому березі річки Сугоклея. Енергетичні запаси надр міста представлені
покладами бурого вугілля та урану. Є поклади високоякісного піску,
придатного для виробництва скла.
Кропивницький лежить на рівнинах, обабіч річки Інгулу. Місто також
перетинають притоки Інгулу, Сугоклеї та Біянки, низка струмків.
Зведено Кіровоградське (260 га) та Лелеківське водосховища.
ІІ. Точки зростання міста Кропивницького:
2.1. Харчова промисловість і машинобудування
Провідною галуззю економіки є промисловість, яка характеризується
багатогалузевим укладом.
У промисловості створюється основна частка національного доходу, що
сприяє підвищенню надходжень до бюджетів усіх рівнів та є передумовою
збільшення рівня зайнятості населення і поліпшення соціальної ситуації у
місті.
Основну частку промислового комплексу міста Кропивницького
становлять підприємства харчової промисловості та машинобудування, які
динамічно розвиваються.
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Харчова промисловість залучена в забезпеченні продовольчої безпеки
нашої держави, формуванні її експортного потенціалу й здатна позитивно
впливати на динаміку економічного зростання України.
Машинобудування включає цілий комплекс галузей обробної
промисловості. Для нього характерне розмаїття знарядь виробництва та
номенклатури
продукції:
верстати,
транспорт,
енергетичне,
сільськогосподарське устаткування, устаткування для атомної промисловості,
тобто кожне виробництво має свої специфічні технології.
В обсязі переробної промисловості левову частку складає галузь
виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (50,4 %).
Провідні підприємства галузі харчових продуктів:
ПрАТ
„Кропивницький
ОЕЗˮ,
ТОВ
„ОЕЗ
ГРАДОЛІЯˮ,
ТОВ „Придніпровський олійноекстракційний заводˮ, ТОВ „Аграрні інвестиції
2012ˮ – спеціалізуються на виробництві олії. ТДВ „М'ЯСОКОМБІНАТ
„ЯТРАНЬˮ – одне з провідних підприємств харчової промисловості України,
виробляє близько 200 найменувань продукції (ковбаси і копченості, м'ясні
продукти і напівфабрикати, риба, пельмені та вареники).
ПОГ „Фірма Ласкаˮ ГО „Асоціації підтримки вітчизняного
товаровиробникаˮ – провідний виробник морозива в Україні (понад
100 видів), має розгалужену дилерську мережу у багатьох регіонах України та
експортує свою продукцію до низки країн колишнього СНД та у США.
ТОВ „Кіровоградхліб 2014ˮ - місцевий виробник хлібобулочної
продукції.
Підприємства машинобудування, крім ремонту, монтажу машин і
устаткування забезпечують 32,6 % загального обсягу реалізованої продукції
міста Кропивницького.
Основні
підприємства
Кропивницького
машинобудування:
ПАТ „НВП „Радійˮ — провідне підприємство з проектування, розробки та
виготовлення високотехнологічної продукції в галузі автоматизованих систем
управління і захисту об’єктів атомної і теплової енергетики.
У 2018 році була підписана Угода про стратегічне партнерство між
компаніями „Radics LLCˮ (Україна) і „Curtiss-Wright Corporationˮ (Сполучені
Штати Америки).
Компанія „Curtiss-Wright Corporationˮ поставлятиме продукцію,
вироблену на базі платформи RadICS для атомних станцій, дослідницьких
ядерних установок, національних лабораторій Міністерства енергетики США,
надаватиме підтримку та супровід для кінцевого користувача.
Також
підприємство
випускає
світлодіодні
енергозберігаючі
світильники для освітлення автомобільних доріг всіх категорій, площ,
прибудинкових територій, парковок і АЗС, промислових територій і цехів,
залізничних перонів і платформ, автовокзалів тощо.
АТ „Ельвортіˮ є флагманом і одним із найстаріших підприємств галузі,
було засноване англійськими підприємцями братами Ельворті ще у 1874 році.
Завод виготовляє посівну, ґрунтообробну та збиральну техніку для
агропромислового комплексу.
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АТ „Гідросилаˮ виготовляє гідроагрегати для гідросистем комбайнів,
тракторів, будівельно-дорожніх та інших мобільних машин.
Найбільш актуальним і важливим завданням, від вирішення якого
залежить забезпечення зростання обсягів виробництва та реалізації
промислової продукції, залишається випуск якісної, конкурентоспроможної
продукції та впровадження інновацій на промислових підприємствах міста.
Обсяг капітальних інвестицій, освоєних протягом 2014-2018 років, склав
10,44 млрд грн, які використано на придбання нового обладнання, сучасної
техніки, будівництво нових та модернізацію і реконструкцію наявних
виробничих потужностей.
2.2. Альтернативна енергетика
Стратегічним документом, що визначає довгострокові завдання нашої
громади, спрямовані на подолання глобальних проблем зі зміни клімату
шляхом скорочення викидів у атмосферу вуглекислого газу, є План дій
сталого енергетичного розвитку міста Кропивницького на період до 2020 року
(далі – План дій).
У рамках заходів Плану дій з 2017 року місто отримало:
19 енергоаудитів (з них 10 будівель бюджетних установ, 9 будівель
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків) та 31 енергосканування
будівель бюджетних установ (за рахунок міжнародної технічної допомоги, в
рамках проекту USAID „Муніципальна енергетична реформа в Україніˮ);
22 енергоаудити будівель бюджетних установ разом з енергопаспортами
до них, виконано проектно-кошторисну документацію на дві будівлі закладів
освіти, на решті будівель проведено експрес-аудити.
З метою залучення інвестицій у термомодернізацію закладів бюджетної
сфери активно впроваджується ЕСКО-механізм (енергосервіс). Це забезпечує
комфортні умови перебування в закладах, скорочення споживання паливноенергетичних ресурсів та збільшення притоку інвестицій.
Протягом 2018 року укладено 15 енергосервісних договорів на загальну
суму 10,4 млн грн (15 закладів освіти). З початку 2019 року підписано ще
9 енергосервісних договорів на загальну суму 47,5 млн грн (8 закладів освіти,
1 – охорони здоров’я).
В місті продовжується робота із провадження проекту з дегазації
полігону побутових відходів.
З вилученого біогазу можна буде
генерувати електричну енергію, яка в подальшому буде реалізовівуватися за
«зеленим» тарифом.
Проект здійснюється ТОВ „ЛНКˮ. Уже виконано роботи з буріння
48 свердловин, прокладено 2 км магістральних труб. Загальний розмір
інвестицій становить близько 1,5 млн євро. Станом на 01 квітня 2019 року
спільно з ПрАТ „Кіровоградобленергоˮ розроблено технічні умови на
будівництво ліній повітряних електромереж та надалі підключення до міської
лінії електромереж.
Реалізація проекту дозволить зменшити викиди парникових газів в
атмосферу, надати нові робочі місця, знизити ризик виникнення на полігоні
пожеж, покращити екологічну ситуацію та стан здоров’я мешканців міста та
прилеглих населених пунктів.
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2.3. Впровадження інновацій
Найбільш актуальним і важливим завданням, від вирішення якого
залежить забезпечення зростання обсягів виробництва та реалізації
промислової продукції, залишається випуск якісної, конкурентоспроможної
продукції та впровадження інновацій на промислових підприємствах міста.
На сьогодні у місті налічується 19 інноваційних підприємств. Серед них
ПрАТ „Швейна фабрика „Зорянкаˮ, ТОВ „Друкмаш-центрˮ, АТ „Ельвортіˮ,
АТ „Гідросилаˮ, ТОВ „КІЗ „ЛЕЗОˮ, ПрАТ „Металитˮ, ПАТ „НВП „Радійˮ,
ТДВ „Кіровоградський завод дозуючих автоматівˮ, ТДВ „МʼЯСОКОМБІНАТ
„ЯТРАНЬˮ;
2.4. Підтримка малого і середнього бізнесу
У м. Кропивницькому станом на 01.01.2019 зареєстровано
26489 суб’єктів господарювання, в тому числі 12573 юридичні особи та
13916 фізичних осіб - підприємців.
Протягом 2018 року суб’єктами господарювання м. Кропивницького
сплачено 139,2 млн грн, що на 17,5%, або на 20,7 млн грн більше, ніж за
2017 рік.
Розбудовується інфраструктура підтримки бізнесу:
налагоджена
співпраця
з
регіональним
фондом
підтримки
підприємництва у Кіровоградській області;
діє порядок використання коштів на фінансово-кредитну та
інвестиційну
підтримку
суб’єктів
підприємницької
діяльності
м. Кропивницького щодо часткової компенсації відсотків за кредитами, які
отримані в банківських установах на реалізацію інвестиційних проектів.
Фінансова підтримка направлена на розширення сфери діяльності
суб’єктів господарювання міста та створення нових робочих місць.
ІІІ. Пріоритети розвитку міста на 2019-2021 роки
Пріоритет: „Сталий розвиток міста та високі соціальні стандартиˮ
Протягом 2019-2021 років продовжиться системна робота щодо
забезпечення комфортного середовища для населення міста Кропивницького.
З метою наближення адміністративних послуг до громадян,
забезпечення
доступності
та
покращення
умов
їх
отримання
здійснюватиметься
завершальний
етап
реконструкції
будівлі
по
вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення і функціонування центру
надання адміністративних послуг у форматі „Прозорий офісˮ, який до кінця
2019 року розпочне свою роботу. Така модель надання послуг забезпечить
якісний сучасний рівень надання послуг без черг, із впровадженням нових
інформаційних систем та технологій без паперової роботи.
Продовжиться робота щодо створення об'єднань співвласників
багатоквартирних житлових будинків.
Введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку по
вул. Генерала Жадова, м. Кропивницький, 102-ий мікрорайон, позиція 28.
Проводитимуться роботи з ремонту, реконструкції об'єктів житлового
фонду та
впровадження в них енергозберігаючих заходів, зокрема
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передбачається:
ремонт покрівель в понад 80 житлових будинках;
ремонт та відновлення ліфтового господарства у 100 житлових
будинках.
Здійснюватиметься модернізація та розбудова мереж вуличного
освітлення. У результаті буде відремонтовано понад 150 об’єктів вуличного
освітлення, встановлено (замінено) біля 3-х тис. од. світлоточок, переважно
енергозберігаючих.
Буде впроваджуватися проект щодо реконструкції системи
теплопостачання
міста
з
урахуванням
введення
ефективних
теплоенергетичних джерел і теплових мереж, поєднання централізованих та
автономних систем теплопостачання, а також виведення з експлуатації
застарілого обладнання. На реалізацію проекту передбачається залучення
ресурсів міжнародних, фінансових організацій.
Протягом 2019-2021 років планується:
встановлення нових модульних котелень та модернізація діючих;
запровадження механізму енергосервісу. За три роки планується укласти
45 енергосервісних договорів.
Здійснюватимуться заходи щодо реалізації проекту з дегазації
сміттєзвалища, який передбачає зменшення шкідливих викидів в атмосферу,
шляхом перетворення газів, що утворюються в товщі відходів полігону, в
електроенергію.
Проводитиметься
реалізація
проектів
з
розбудови
мережі:
дозвільно-рекреаційних об'єктів (дитячі майданчики, ігрові майданчики
спортивно-оздоровчих об'єктів). Саме реконструкція стадіону „Юністьˮ
сприятиме розвитку різних видів спорту, в тому числі залученню школярів,
молоді та дорослих до занять спортом, сприятиме розвитку соціальноекономічного і культурного життя та дозвілля місцевих жителів, створенню
позитивного іміджу м. Кропивницького в Україні як туристичного та
спортивного центру. Продовжиться робота з приведення у належний стан
закладів культури та впровадження в них енергозберігаючих заходів.
Пріоритет: „Інновації та інфраструктураˮ
Протягом наступних трьох років буде проводитися робота з покращення
транспортно-експлуатаційного стану доріг, що матиме позитивний вплив на
розвиток інвестиційного клімату міста, забезпечення швидкого, комфортного,
економічного та безпечного перевезення пасажирів і вантажів.
Основні зусилля і ресурси будуть зосереджені на приведення у
належний стан міських доріг.
За 2019-2021 роки буде проведено:
капітальний ремонт 30 км доріг;
поточний ремонт 90 км доріг.
У 2019 році буде проведено:
капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю по пров. Об’їзному
в м. Кропивницькому;
реконструкцію проїжджої частини вул. Ельворті, вул. Миколи
Левитського (Колгоспної) в м. Кропивницькому (І черга об'єкта будівництва);
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реконструкцію набережної р. Інгулу, від вул. Михайлівської до
вул. Київської;
реконструкцію парку - пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого
значення „Перемогиˮ, скверів ім. Хмельницького та ім. Шевченка;
придбання тролейбусів з автономним ходом.
Пріоритет: „Якісна освітаˮ
У 2019-2021 роках буде впроваджено роботи щодо:
капітального ремонту 24-х закладів загальної середньої освіти та 20-х
закладів дошкільної освіти, а саме капітальні ремонти спортивних залів,
харчоблоків, їдалень, покрівель, заміни вікон, сантехнічних вузлів, системи
опалення, огорожі та благоустрій прилеглої території;
заходів з енергозбереження (здійснення енергосервісів), спрямованих на
комплекс технічних, організаційних енергозберігаючих заходів для
скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів та витрат на оплату
енерготестів;
термомодернізації в рамках програми енергозбереження НЕФКО;
встановлення
багатофункціонального
спортивного
майданчика,
6 сучасних спортивних майданчиків,1 дитячого майданчика.
В рамках проекту „НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛАˮ для 40 закладів
загальної середньої освіти буде придбано комплекти одномісних шкільних
парт, комп’ютерну техніку (комплекти комп’ютерного обладнання,
інтерактивні дошки, проектори, ноутбуки, планшети, принтери, допоміжні
навчальні приладдя та пристрої для всіх освітніх галузей).
З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами
буде відкрито інклюзивно-ресурсний центр № 3 та забезпечено навчальним
обладнанням
для
оснащення
корекційно-розвиткового
комплексу
технологічним обладнанням та комп’ютерною технікою.
Рівень охоплення дітей віком від 3 до 5 років всіма формами дошкільної
освіти складе 99 % до кінця 2021 року, у тому числі дітей 5-річного віку
збережеться на рівні 100 %.
Пріоритет: „Якісна та доступна медицинаˮ
Протягом 2019-2021 років продовжиться реформування системи
охорони здоров’я, удосконалення спеціалізованої медичної допомоги та
підвищення якості її надання населенню міста.
Для поліпшення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних
закладів міста будуть виконані роботи з капітального ремонту та
реконструкції будівель і приміщень в міських медичних закладах.
Будуть вживатися заходи щодо залучення та закріплення молодих
спеціалістів для роботи в медичних закладах міста шляхом створення
належних умов для їх праці та забезпечення житлом.
Пріоритет: „Місто рівних можливстейˮ
Рівність жінок і чоловіків є фундаментальним правом для всіх і є
важливою цінністю, закріпленою в Конституції України.
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Міська рада м. Кропивницького долучилась до підписання
Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад, тим
самим визнала свою відданість ідеям рівності жінок і чоловіків на місцевому
рівні.
Проведення політики, при формуванні якої враховуються відмінності
між жінками і чоловіками, метою якої є забезпечення рівних прав і
можливостей всіх мешканців міста сприятиме розвитку кожної особи і
відповідатиме конкретним потребам людини.
Увага – перше, що потребує кожна людина в місті, увага до її проблем і
потреб призведе до покращення якості життя в місті.
Реалізація політики рівних прав і рівних можливостей є шляхом до
забезпечення рівності і справедливості в суспільстві.
Протягом двох років буде розроблений План дій для досягнення такої
рівності, яким будуть визначені пріоритети, дії та ресурси для їх реалізації.
Першим кроком в роботі над Планом буде проведення демографічного
аналізу населення міста з врахуванням ґендерно-сегрегованих даних,
створення спільно з Громадськими організаціями Гендерного портрету
міста.

IV. Найбільш вагомі проекти розвитку на 2019-2021роки
Пріоритет: „Сталий розвиток міста та високі соціальні стандартиˮ
Реконструкція будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для
створення і функціонування центру надання адміністративних послуг у
форматі „Прозорий офісˮ
Проектом
передбачається
реконструкція будівлі по вул. Архітектора
Паученка,
41/26
для
створення
і
функціонування
центру
надання
адміністративних
послуг
у
форматі
„Прозорий офісˮ, який стане доступним для
осіб з інвалідністю.
Даним проектом запланована повна
реконструкція будівлі, заміна фасаду,
покрівлі, комунікацій та облаштування
прилеглої території.
Приміщення буде максимально відповідати вимогам вільного доступу,
зокрема заплановано добудову двох панорамних ліфтів. Вхід в один з них буде
передбачений з рівня землі, в тому числі для осіб з інвалідністю.
В дизайні приміщення першого поверху обрана концепція кольорових
зон та ліній. Кожна лінія спрямовує до певного блоку послуг, а кожен колір
відповідатиме певній зоні послуг.
У великих комфортних холах можлива організація соціальнокультурних, інформаційних кампаній.
Термін реалізації проекту - 2019 рік.
Загальна вартість проекту - 49,9 млн грн за рахунок коштів державного
та міського бюджетів.
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Будівництво
багатоквартирного
житлового
будинку
по
вул. Генерала Жадова, м. Кропивницький, 102-ий мікрорайон, позиція 28
Проектом передбачається будівництво
9-поверхового однопідʼїздного житлового
будинку з
улаштуванням
озеленення
прилеглої території. У результаті реалізації
проекту
житлом
будуть
забезпечені
54
сім’ї
з
числа
мешканців
м. Кропивницького, які перебувають на
черзі, у тому числі пільгові категорії
громадян.
Термін
реалізації
проекту
2016-2019 роки.
Загальна вартість проекту – 37,8 млн грн за рахунок коштів міського
бюджету та інших джерел.
Реставрація
будівлі
художньо-меморіального
музею
ім. О. Осмьоркіна, вул. Архітектора Паученка, 89
Проектом передбачається виконання ремонтно-реставраційних робіт.
Результатом реалізації проекту є
збереження історико-культурних цінностей
та забезпечення в місті доступності до
культурної спадщини і, як наслідок, розвиток
туризму та формування позитивного іміджу
регіону.
Термін
реалізації
проекту
2019-2021 роки.
Вартість проекту – 3,3 млн грн за
рахунок коштів міського бюджету.
Реставрація будівлі музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза міста
Кропивницького по вул. Віктора Чміленка, 65
Проектом передбачається виконання ремонтно-реставраційних робіт,
збереження об’єкта нерухомої культурної спадщини області - пам’ятки
містобудування та архітектури місцевого значення „Колишній будинок
Мейтусаˮ.
Будинок, в якому на даний час
знаходиться музична школа, збудований
наприкінці ХІХ – початку ХХ століття за
проектом відомого на той час архітектора
Якова Паученка. Будинок є унікальним твором
зодчого мистецтва, збудований у стилі
еклектики
з
переважальними
ементами
англійської неоготики, що є рідкісним явищем
для нашого міста. На сьогодні автентичність
споруди становить 80 %.
Термін реалізації проекту - 2019-2020 роки.
Загальна вартість проекту - 3,2 млн грн за рахунок коштів міського бюджету.
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Реконструкція
стадіону
„Юністьˮ
комунального
закладу
„Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2 міської радиˮ
Проектом передбачається:
будівництво футбольного поля зі штучним покриттям, розміром
90х110 м та футбольного майданчика зі штучним покриттям, розміром
24х42 м для навчально-тренувальних занять;
будівництво спортивного ядра з доріжкою і секторами;
будівництво та реконструкція адміністративних приміщень з
роздягальнями, душовими та іншими приміщеннями для спортсменів;
монтаж систем водопостачання та водовідведення;
укладання спеціального спортивного покриття, облаштування проїздів
та площадок;
монтаж прожекторного освітлення спортивного ядра з опорами;
установлення трибуни;
забезпечення зв'язком та сигналізацією, сучасними системами
кондиціонування, опалення та вентиляції з улаштуванням каналізаційного
колектора та системи водопостачання;
установлення світло-інформаційного табло;
забезпечення можливості відвідування стадіону відвідувачам з
інвалідністю;
проведення комплексного благоустрою прилеглої до стадіону території;
влаштування освітлення прилеглої до стадіону території;
встановлення огорожі навколо території стадіону.
Термін реалізації проекту - 2019-2020 роки.
Загальна вартість робіт - 48,8 млн грн за рахунок коштів державного та
міського бюджетів.
Пріоритет: „Інновації та інфраструктураˮ
Капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю на провулку
Об’їзному в м. Кропивницькому
Проектом передбачається проведення
капітального ремонту з поновленням
службових якостей елементів споруди, що
забезпечить їх надійність та довговічність і
сприятиме
безпечним
умовам
руху
автотранспорту, пішоходів та залізничного
транспорту.
Термін
реалізації
проекту
2019-2020 роки.
Загальна вартість робіт відповідно до
розробленої
проектної
документації
становить 12,6 млн грн за рахунок коштів міського бюджету.
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Реконструкція проїжджої частини вул. Ельворті, вул. Миколи
Левитського
(Колгоспної)
в
м. Кропивницькому
Проектом
передбачається
здійснення реконструкції проїжджої
частини вул. Ельворті, вул. Миколи
Левитського.
Реалізація
проекту
забезпечить транспортне сполучення
між північною частиною та центром
міста.
Поліпшення руху автомобільного
транспорту міського значення та загальнодержавного сполучення
„Кропивницький – Київˮ, також з іншими регіонами.
Створення безперебійного руху автотранспорту, що сприятиме
запобіганню
можливості
виникнення
аварійних
ситуацій
при
односторонньому русі, скороченню часу поїздок.
Термін реалізації проекту - 2019 рік.
Загальна вартість проекту – 53,6 млн грн за рахунок коштів міського
бюджету.
Реконструкція набережної р. Інгулу, від вул. Михайлівської
до вул. Вокзальної
Проектом
передбачається
створення
місць
для
відпочинку
мешканців
міста
Кропивницького
шляхом з реконструкції набережної
р. Інгул, від вул. Михайлівської до
вул. Вокзальної.
Передбачається:
створення інсталяції із 5 кованих
скульптур „Жага до життяˮ;
проведення озеленення набережної
шляхом висадження газонної трави, квітів та декоративних дерев;
створення „Кованого кварталуˮ;
створення ативандальної системи освітлення:
встановлення відеоспостереження.
Термін реалізації проекту - 2019-2020 роки.
Загальна вартість робіт - 1598,1 тис. грн за рахунок коштів міського
бюджету.
Реконструкція парку - памʼятки садово-паркового мистецтва
місцевого значення „Перемогиˮ
Проектом передбачається реконструкція парку - пам’ятки садовопаркового мистецтва місцевого значення „Перемогиˮ з виготовленням
проектної документації.
Реалізація проекту забезпечить створення зони відпочинку для
мешканців міста, шляхом проведення благоустрою території парку,
відновлення зовнішнього освітлення, влаштування пішохідних доріжок.
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Термін реалізації - 2019-2020 роки.
Загальна вартість робіт становить майже 30 млн грн за рахунок коштів
державного і міського бюджетів.
Пріоритет: „Якісна освітаˮ
Проведення санації (капітальний ремонт) будівлі КЗ „Навчальновиховне об’єднання – Спеціальна загальноосвітня школа I-II ступенів
№ 1 – дошкільний навчальний заклад міської радиˮ, вул. Волкова, 26-а
Проектом передбачається проведення енергозберігаючих заходів проведення санації будівлі, що
зменшить витрати на комунальні
платежі
(на
30-80%),
суттєво
осучаснить зовнішній вигляд закладу,
підвищить якість повсякденного
перебування персоналу та учнів.
Термін реалізації проекту –
2020 рік.
Загальна вартість проекту –
7,1 млн грн за рахунок коштів
державного та міського бюджетів.
Теплосанація будівлі КЗ „Навчально виховне об'єднання
„Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними
класами, центр дитячої та юнацької творчості „Сузір’яˮ
Проектом передбачається теплосанація та
ремонт будівлі комунального закладу.
Передбачаються наступні будівельні роботи:
заміна вікон та дверей;
облаштування ґанків;
улаштування козирків;
підшивка стелі (переходу) профнастилом
з утеплювачем;
утеплення
стіни
з
облицюванням
декоративною штукатуркою;
утеплення цоколю з облицюванням декоративною плиткою (керамогранітом).
Пріоритет: „Якісна та доступна медицинаˮ
Реконструкція (капітальний ремонт) хірургічного відділення та
адміністративної будівлі КЗ „Кіровоградська міська лікарня швидкої
медичної допомогиˮ, вул. Короленка, 56
Проектом передбачається створення сучасних відділень (приймального,
лікувальних, діагностичних, операційного блоку тощо).
Термін реалізації - 2019-2020 роки.
Загальна вартість робіт становить 150,0 млн грн, з якої 133,2 млн грн кошти державного бюджету та 16,8 млн грн - міського бюджету.
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Ремонтно-реставраційні роботи будівлі (основний корпус)
КЗ „Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни м. Кропивницькогоˮ з
пристосуванням приміщень під сучасні умови використання, вул. Ганни
Дмитрян, 1
Проектом
передбачається
створення
терапевтичного,
фізіотерапевтичного та діагностичного
відділень.
На
2019
рік
планується
виготовлення проектно-кошторисної
документації та початок виконання
ремонтно–реставраційних
робіт
терапевтичного
відділення
(на 30 ліжок), фізіотерапевтичного та діагностичного відділень комунального
закладу „Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни м. Кропивницькогоˮ, які
розташовані в старій будівлі та входять до переліку пам’яток культурної
спадщини місцевого значення з назвою „Комплекс лікарні Святої Анниˮ головний корпус лікарні, охоронний № 21-Кв/1. У підвальному приміщенні
будівлі планується розмістити приймальне відділення для пацієнтів
терапевтичного профілю.
Для забезпечення роботи терапевтичного відділення передбачається
розміщення 30 хворих у одно-, дво- та тримісних палатах.
У кожному відділенні буде свій власний вхід та вихід, обладнаний
пандусами для вільного переміщення людей з інвалідністю.
Термін реалізації проекту - 2019-2021роки.
Загальна вартість проекту складає приблизно 60,0 млн грн за рахунок
коштів державного та міського бюджетів.
Реконструкція господарчого блоку пологового будинку по
вул. Олени Журливої, 1 під житловий будинок, м. Кропивницький
Проектом передбачається здійснити реконструкцію двоповерхового
господарчого блоку пологового будинку № 1 під житловий будинок з
надбудовою третього поверху.
В результаті реалізації проекту квартирами для тимчасового
проживання буде забезпечено 21 сім’ю.
Термін реалізації проекту - 2019-2020 роки.
Вартість проекту 14,2 млн грн, кошти державного та міського бюджетів.

13

V. Перелік проектів, реалізація яких буде здійснюватися у рамках
Плану
перспективного
розвитку
міста
Кропивницького
на 2019-2021 роки

№
з/п Назва проекту/об’єкта та
його місцезнаходження

1

1.

2.

3.

4.

2

Короткий опис проекту
3

Пріоритет: „Сталий розвиток міста та високі соціальні стандартиˮ
Проведення
реконструкції Проектом запланована повна реконструкція
будівлі по вул. Архітектора будівлі, заміна фасаду, покрівлі, комунікацій та
Паученка,
41/26
для облаштування прилеглої території.
створення і функціонування Приміщення буде максимально відповідати
центру
надання вимогам вільного доступу, зокрема заплановано
адміністративних послуг у добудову двох панорамних ліфтів. Вхід в один з
форматі „Прозорий офісˮ
них буде передбачений з рівня землі, в тому
числі для осіб з інвалідністю
Проведення ремонтних робіт Проектом передбачено:
і реставрації у закладах
проведення ремонтно-реставраційних робіт
культури
будівлі 1 корпусу музичної школи № 1
ім. Г.Г.Нейгауза;
будівлі КЗ „Художньо-меморіальний музей
О.О.Осмьоркінаˮ;
проведення капітальних ремонтів:
музичної школи № 4;
музичної школи № 3;
дитячої школи мистецтв міста Кропивницького;
будинку культури Масляниківки
Закінчення
будівництва Проектом
передбачається
закінчення
багатоквартирного
будівництва 9-поверхового однопідʼїздного
житлового
будинку
по житлового будинку з улаштуванням озеленення
вул.
Генерала
Жадова, прилеглої території
м. Кропивницький, 102-ий
мікрорайон, позиція 28
Капітальний ремонт мереж Проектом передбачено капітальний ремонт
зовнішнього освітлення
мереж
зовнішнього
освітлення
у
м. Кропивницькому по 332 вулицях, зокрема:
2019 рік – 132 вулиці;
2020 рік – 100 вулиць;
2021 рік – 100 вулиць
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1
5.

2
Реконструкція
стадіону
„Юність”
КЗ
„Комплексна
дитячо-юнацька
спортивна
школа № 2 міської радиˮ

6.

Реконструкція
системи
теплопостачання
міста
та
запровадження
енергоефективних технологій

7.

Приведення в належний стан
об'єктів благоустрою та садовопаркового мистецтва

8.

Придбання
тролейбусів
автономним ходом

9.

Нове
будівництво
госппобутової каналізації

з

10. Реконструкція
системи
водовідведення
у
районі
вул. Генерала Жадова, 21,
корп.1,
2,
3
у
місті
Кропивницькому, у тому числі
виготовлення
проектнокошторисної документації

3
Проектом передбачається:
будівництво футбольного поля зі
штучним покриттям, розміром 90х110 м та
футбольного майданчика зі штучним
покриттям, розміром 24х42 м для
навчально-тренувальних занять;
будівництво спортивного ядра з
доріжкою і секторами;
будівництво
та
реконструкція
адміністративних
приміщень
з
роздягальнями, душовими та іншими
приміщеннями для спортсменів
Проектом передбачається:
введення ефективних теплоенергетичних
джерел і теплових мереж;
виведення з експлуатації застарілого
обладнання;
встановлення нових модульних котелень
та модернізація діючих
Проектом
передбачено
проведення
реконструкції (з виготовленням проектнокошторисної документації):
набережної
р.Інгулу,
від
вул. Михайлівської до вул. Вокзальної;
парку-пам’ятки
садово-паркового
мистецтва місцевого значення „Перемогиˮ;
скверів
ім.
Хмельницького
та
ім. Шевченка
Проектом
передбачається
придбання
тролейбусів з автономним ходом для
упорядкування мережі та покращення якості
міських пасажирських перевезень в місті
Проектом передбачено нове будівництво
госппобутової
каналізації
в
м. Кропивницькому по вулицях Лесі
Українки, Дарвіна, Кільцевій
Проектом
передбачено
виготовлення
проектно-кошторисної документації та
проведення
реконструкції
системи
водовідведення у районі вул. Генерала
Жадова, 21, корп.1, 2, 3
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1
11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2
3
Реконструкція каналізаційного Проектом
передбачено
виготовлення
колектора по вул. Ельворті
проектно-кошторисної документації та
проведення реконструкції каналізаційного
колектора по вул. Ельворті
Реконструкція
греблі Проектом передбачено реконструкцію на
р. Сугоклеї
території греблі р.Сугоклеї
Пріоритет: „Інновації та інфраструктураˮ
Капітальний
ремонт Проектом
передбачено
проведення
автодорожніх
мостів капітального ремонту автодорожніх мостів
міста
міста
(з
виготовленням
проектнокошторисної
документації)
по
вул. Кропивницького та вул. Київській
Капітальний ремонт дороги по Проектом
передбачено
проведення
просп. Інженерів
капітального
ремонту
дороги
по
просп. Інженерів
Капітальний
ремонт Проектом
передбачено
проведення
шляхопроводу
через капітального ремонту шляхопроводу через
залізницю
по залізницю по пров. Об'їзному (коригування)
пров. Об'їзному
з виготовленням проектно-кошторисної
документації
та
поновленням
експлуатаційних якостей елементів даної
споруди
Капітальний
ремонт Проектом
передбачено
проведення
внутрішньодворових доріг
капітального ремонту внутрішньодворових
доріг, у тому числі виготовлення проектнокошторисної документації на 141 об’єкті
Капітальний ремонт доріг та Проектом
передбачено
проведення
вулиць
капітального ремонту доріг та вулиць, у
тому
числі
виготовлення
проектнокошторисної документації на 39 об’єктах,
зокрема:
у 2019 році - 31 об’єкті;
у 2020 році - 4 об’єктах;
у 2021 році - 4 об’єктах
Реконструкція
парку
- Проектом передбачається реконструкція
пам’ятки
садово-паркового парку
пам’ятки
садово-паркового
мистецтва місцевого значення мистецтва місцевого значення „Перемогиˮ з
„Перемогиˮ
виготовленням проектної документації.
Реалізація проекту забезпечить створення
зони відпочинку для мешканців міста,
шляхом проведення благоустрою території
парку, відновлення зовнішнього освітлення,
влаштування пішохідних доріжок
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1
1.

2.

3.

4.

2

3

Пріоритет: „Якісна освітаˮ
Капітальний
ремонт
та Проектом передбачено капітальний ремонт
благоустрій
територій та благоустрій територій дошкільних
дошкільних
навчальних навчальних закладів у м. Кропивницькому:
закладів
ДНЗ (ясла-садок) № 62 "Супутник"
комбінованого типу, вул. Пацаєва, 11-а;
ДНЗ (ясла-садок) № 68 „Золота рибкаˮ
комбінованого
типу,
вул.
Юрія
Коваленка, 15-а
Теплосанація
будівлі Проектом
передбачено
проведення
КЗ
„Навчально-виховне енергозберігаючих заходів та санації будівлі
об'єднання „Загальноосвітній КЗ
„Навчально-виховне
об’єднання
навчальний
заклад
І-ІІІ „Загальноосвітній
навчальний
заклад
ступенів № 31 з гімназійними І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними класами,
класами, центр дитячої та центр дитячої та юнацької творчості
юнацької творчості „Сузір’яˮ
„Сузір’яˮ, вул. Космонавта Попова, 11-а
Відкриття
інклюзивно- Проектом
передбачено
відкриття
ресурсних
центрів
та інклюзивно-ресурсних
центрів
та
інклюзивних груп
інклюзивних
груп,
які
будуть
укомплектовані навчальним обладнанням та
комп’ютерною технікою для забезпечення
прав дітей з особливими освітніми
потребами
Проведення ремонтних робіт у Проектом
передбачено
проведення
закладах освіти
капітального ремонту:
приміщень учбово-побутового корпусу
КЗ
„Навчально-виховне
об'єднання
І-ІІІ ступенів „Мріяˮ;
спортивних залів КЗ „Навчально-виховне
об’єднання № 35 „Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів, позашкільний центр та
КЗ
„НВО
„Загальноосвітня
школа
-ІІ ступенів - ліцей № 19 - позашкільний
центрˮ;
сантехнічних вузлів КЗ „Навчальновиховне
об"єднання
І-ІІІ
ступенів
„Науковий ліцей Міської ради міста
Кропивницького Кіровоградської областіˮ;
їдальні та покрівлі КЗ „Козацька гімназія
Міської ради міста Кропивницькогоˮ,
вул. Берегова, 18;
20 об’єктів дошкільної освіти
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2.
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Пріоритет: „Якісна та доступна медицинаˮ
Реконструкції
господарчого Проектом
передбачається
проведення
блоку пологового будинку по реконструкції двоповерхового господарчого
вул. Олени Журливої, 1 під блоку пологового будинку № 1 під житловий
житловий будинок
будинок з надбудовою третього поверху.
У результаті реалізації проекту буде
забезпечено квартирами 21 сім’ю для
тимчасового проживання.
Основні заходи проекту:
демонтаж існуючих конструкцій;
монтаж стін, горищного перекриття, даху;
заміна вікон, дверей;
оздоблювальні роботи;
внутрішні сантехнічні та електромонтажні
роботи;
зовнішнє оздоблення;
благоустрій території
Ремонтно-реставраційні
Проектом передбачено:
роботи будівлі основного
створення
терапевтичного,
корпусу КЗ „Міська лікарня фізіотерапевтичного
та
діагностичного
№2
ім.
Святої
Анни відділень;
м. Кропивницькогоˮ
виготовлення
проектно-кошторисної
документації
та
початок
виконання
ремонтно-реставраційних
робіт
терапевтичного відділення (на 30 ліжок),
фізіотерапевтичного
та
діагностичного
відділень КЗ „Міська лікарня № 2 ім. Святої
Анни м. Кропивницькогоˮ. Для забезпечення
роботи
терапевтичного
відділення
передбачається розміщення 30 хворих у
одно-,
двота
тримісних
палатах.
У кожному відділенні буде свій власний вхід
та вихід, обладнаний пандусами для
інвалідних візків
Втілення
другого
етапу Передбачається:
медичної реформи у закладах
забезпечення діяльності комунальних
охорони
здоров'я
міста некомерційних підприємств;
вторинної ланки
комп’ютеризація та інформатизація
закладів вторинної ланки;
підключення до системи e-Health;
підписання угод з Національною
службою здоров’я України;
реалізація
Урядової
програми
„Безкоштовна
діагностикаˮ
(54 безкоштовних обстежень у поліклініках
міста)
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2
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Проектом передбачено створення сучасних
відділень (приймального, лікувальних,
діагностичних, операційного блоку тощо)

Капітальний
ремонт
хірургічного
відділення
КЗ „Кіровоградська міська
лікарня швидкої медичної
допомогиˮ
теплосанація Проектом
передбачено
реалізацію
5. Комплексна
будівель закладів охорони механізму енергосервісу.
здоров’я
Укладання енергосервісних договорів по
6 будівлях закладів охорони здоров’я,
зокрема:
у 2019 році - 2 будівлі;
у 2020 році - 2 будівлі;
у 2021 році - 2 будівлі
Пріоритет: „ Місто рівних можливостейˮ
передбачено
реалізацію
1. Реалізація політики рівних Проектом
прав і рівних можливостей політики
рівних
прав
і
рівних
жінок і чоловіків
можливостей жінок і чоловіків.
Розробка Плану дій для досягнення такої
рівності,
яким
будуть
визначені
пріоритети, дії та ресурси для їх
реалізації.
Проведення
демографічного
аналізу
населення міста з врахуванням ґендерносегрегованих даних.
Створення спільно з громадськими
організаціями Гендерного портрету міста.

В. о. директора департаменту – начальника
управління економіки департаменту
з питань економічного розвитку, торгівлі
та інвестицій
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