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Україні», заслухавши  інформацію про  підсумки  роботи господарського 
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      В И Р І Ш И В: 
 
 1. Інформацію управління економіки Кіровоградської міської ради про 
підсумки роботи господарського комплексу м.Кіровограда                                
за 2013 рік та виконання Програми економічного і соціального розвитку 
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соціальне страхування. 

3. Керівникам виконавчих органів Кіровоградської міської ради за 
галузевим принципом  забезпечити системну роботу з підприємствами-
боржниками із виплати заробітної плати з метою зменшення та  ліквідації 
наявної заборгованості. 
 4. Контроль  за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Василенка І.М. 
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Інформація про  підсумки роботи господарського  

комплексу міста Кіровограда за 2013 рік та виконання 
Програми економічного і соціального розвитку міста на 2013 рік 

 
 У рамках виконання  програмних документів та інших завдань Уряду 

України забезпечено вирішення ряду важливих питань та проблем 
регіонального і галузевого розвитку.  

За січень-грудень 2013 року промисловими підприємствами міста 
виготовлено продукції, виконано робіт та надано послуг на суму               
4332,0 млн. грн., або на 7,6 % більше ніж за відповідний період минулого 
року.  
 З приростом спрацювали підприємства  переробної промисловості,             
зокрема:  
 виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 
(109,3%); 
 оброблення деревини та виробництва виробів з деревини, крім меблів 
(102,9%); 

целюлозно-паперового виробництва (169,9%); 
хімічної промисловості (104,1%); 

 Не вийшли на рівень минулого року підприємства переробної 
промисловості, а саме: 
 машинобудування (99,4%);  

виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції (79,3 %); 
металургійного виробництва та виробництва готових металевих  

виробів (82,2%); 
легкої промисловості (76,0  %). 

       Зниження обсягів виробництва  відбулося на підприємствах добувної 
промисловості. Індекс промислового виробництва у добувній промисловості  
становив 80,1%. 
  За 2013 рік підприємствами м. Кіровограда реалізовано промислової 
продукції (товарів, послуг) на суму 9329,3 млн. грн., що становило 64,9% 
загального обсягу реалізованої продукції по області.    
 На переробну промисловість міста припадало 81,2% реалізованої 
продукції. В обсязі реалізації харчових продуктів та напоїв найбільша питома 
вага припадала на виробництво олії та тваринних жирів (82,7%); 
машинобудування (крім ремонту і монтажу машин і устатковання) – 
виробництво машин і устаткування загального призначення (45,6%).  
На кожного мешканця міста в середньому припадало 38354,7 грн. 
реалізованої промислової продукції, що в 2,7 раза більше ніж в середньому 
по області.  
  Забезпечено виконання завдання по збільшенню обсягів зовнішньої 
торгівлі.   
 З метою розвитку міжрегіонального співробітництва міста з регіонами 
країн Європейського Союзу та реалізації євроінтеграційної політики держави 
на регіональному рівні відбувся візит до міста Надзвичайного і 
Повноважного Посла Республіки Польща в Україні Генрика Літвіна та 
першого радника, керівника Консульського відділу Посольства Республіка 
Польща  в     Україні   Рафала Вольскі.  За результатами   зустрічі    досягнуто  
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попередніх домовленостей щодо сприяння з боку польської сторони у 
відновленні будинку Кароля Шимановського і створення  на його базі музею 
видатного  композитора, а у перспективі, за всебічної підтримки Республіки 
Польща, Центру польської культури. 
 Здійснено організаційні заходи щодо забезпечення участі підприємств 
міста у виставково-ярмаркових заходах в Україні та за кордоном. 
 У травні 2013 року на території НК “Експоцентр України” відбулася 
ХХV   Міжнародна    агропромислова     виставка “Агро-2013”, в    якій  свою 
продукцію представили підприємства міста Кіровограда: ПАТ “Червона 
зірка”, ПГ “Креатив”, ТОВ “Три Стар” та інші. 
 ПАТ “Червона зірка”  презентувало  свою продукцію у міжнародних 
спеціалізованих виставках “Золота нива” (м.Усть-Лабінськ, Краснодарський 
край). 
 ПАТ “Гідросила” брало участь у спеціалізованій виставці “Будівельна 
виставка та технології 2013” (м. Москва, Російська Федерація). 
 Продукція підприємств міста Кіровограда була представлена на 
загальнодержавній виставковій акції “Барвиста Україна-2013” (м.Київ,              
НК “Експоцентр України”). Експозицію представляли: ПрАТ “Креатив”, 
ПАТ НВО “Радій”, ТОВ “Інтер-ресурси”, видавництво “Імекс”, ТОВ “Три 
Стар”, ПАТ “Зорянка” та інші. 
 Виданий та розповсюджений через торгово-промислові палати            
27  країн буклет “Кіровоград: Інвестиційні пропозиції”. Крім того, зазначена 
інформація розміщена на сайті Кіровоградської міської ради та постійно 
оновлюється. 
 За січень-грудень 2013 року: 
 експорт продукції збільшився у 1,8 раза і становив                                      
724,6 млн.дол. США; 
  імпорт  зменшився на 11,7% та складав 179,8 млн.дол. США. 
 Сальдо зовнішньоторговельної діяльності становитиме                             
544,8 млн.дол. США. 
 Зовнішньоторговельні операції здійснювались з 92 країнами світу. 
Основними ринками збуту продукції були країни Азії, Європейського Союзу 
та СНД. 
 Основу експорту товарів склали жири та олії тваринного або 
рослинного походження, готові харчові продукти, машини, обладнання та 
механізми.  
 Імпорт в основному складався з машин, обладнання та механізмів, 
засобів наземного транспорту та продуктів тваринного походження.                                      
 У січні–грудні 2013 року будівельниками міста виконано робіт на 
суму 294,0 млн. грн., що становило 60,3% від загального обсягу будівельних 
робіт по області.   
 У м. Кіровограді прийнято в експлуатацію 307 квартир загальною 
площею 44,6 тис. кв. м, що на 7,8% менше ніж за 2012 рік (по області – на 
15,8%). Індивідуальними забудовниками збудовано 95,5% житла по місту.  
 Серед    інших  об’єктів  соціальної    сфери прийнято в експлуатацію 
амбулаторно-поліклінічний заклад на 10 відвідувань за зміну, скейт-
майданчик площею 495 кв. м та спортивний майданчик площею 765 кв. м. 
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 Завершено будівництво та прийнято в експлуатацію лінії 
електропередачі, місцеві трубопроводи для транспортування газу, місцеві 
водопровідні мережі, потужності з виробництва олії нерафінованої та пива, 
склади, холодильник, елеватор, критий ринок, магазини, кафе, бар, 
адміністративні будівлі, церкву, перукарню, технічний центр обслуговування 
автомобілів, котельні та інші об’єкти.  
 Замовниками усіх форм власності за рахунок усіх джерел фінансування 
в економіку міста залучено 1400,3 млн. грн. капітальних інвестицій, що 
становило 46,1% загальнообласного обсягу. 
 На кожного мешканця міста в середньому припало 5844 грн. 
капітальних інвестицій, що в 1,9 раза більше ніж у середньому по області.   
 Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій були власні 
кошти підприємств та організацій. 
 Капітальні інвестиції у житлові будівлі склали 145,1 млн. грн., що 
становило 10,4% від загального обсягу капіталовкладень по місту. 

Значна увага приділялася залученню іноземних інвестицій в 
економіку міста, обсяг яких на 01.01.2014 становив в сумі 41,9 млн.дол.США. 
Свій капітал вклали інвестори 20 країн світу, серед яких провідні партнери: 
Нідерланди, Велика Британія та Кіпр. 
 З початку інвестування прямі іноземні інвестиції отримали                           
56 підприємств міста. Найбільші  обсяги  інвестицій вкладені в підприємства 
промисловості, організації, що здійснюють операції з нерухомим майном, 
підприємства торгівлі, ремонту автотранспортних засобів.  
  Серед  важливих результатів економічного зростання  є збільшення 
доходів населення. 

Середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована одному 
штатному працівникові м. Кіровограда (по підприємствах, установах, 
організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих 
працівників 10 і більше осіб) за 2013 рік порівняно з 2012 роком збільшилася 
на 8,1% і склала 2679 грн. 

Рівень заробітної плати по місту перевищив середній показник по 
Кіровоградській області на 2,7%.  
 Підвищення реальної заробітної плати забезпечено за рахунок 
зростання рівня мінімальної заробітної плати та легалізації відносин у сфері 
зайнятості населення та оплати праці. Протягом січня-грудня 2013 року 
легалізовано 146 робочих місць. 

У рамках реалізації завдань щодо поліпшення ситуації у сфері 
зайнятості населення спостерігається зменшення на 7,8% загальної 
пропозиції робочої сили на зареєстрованому ринку праці, що налічує            
10,7 тисяч осіб, з яких 54,8% молодь віком до 35 років. 

Кількість безробітних становить 8438 осіб, що перевищує відповідний 
минулорічний показник на 5,4%. Рівень зареєстрованого безробіття                
на 01.01.2014 року становив 1,44% від працездатного населення, який у 
порівнянні з початком 2013 року зменшився на 0,06%.   

 Працевлаштовано на нові робочі місця 4736 осіб, з яких: 
 22,8%, або 1081 особа -  юридичними особами; 
 18,7%, або 885 осіб - фізичними особами-підприємцями; 
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 58,5%, або 2770 осіб  шляхом реєстрації фізичних осіб-підприємців. 
Через центр зайнятості працевлаштовано на вільні робочі місця               

4246 осіб. На жаль, це лише 73,1% від працевлаштованих у 2012 році.  
Чисельність безробітних, які проходили професійне навчання, склала 

1439 осіб, що на 12,9% менше ніж протягом 2012 року.  
Залучено 1262 безробітні до участі у громадських роботах, що більше 

на 75,3% ніж протягом 2012 року.    
 Проводилася робота  по виконанню завдань  щодо розвитку 
внутрішнього споживчого ринку та послуг. 
 За 2013 рік  обсяг товарообороту роздрібної торгівлі складатиме в сумі  
3474,7 млн.грн., або 106,0% виконання показника 2012 року. 
 Одним із чинників, які вплинули на результати  роботи галузі торгівлі, 
стала  реалізація проекту «Купуй Кіровоградське», в якому беруть участь             
30 суб’єктів господарювання, які здійснювали продаж продукції                    
35 товаровиробників міста та області зі 136 торгових об’єктів, у тому числі  
на 2 ринках підприємства «Кооперативний ринок Кіровоградської 
облспоживспілки (Центральний та Колгоспний).  
  З метою забезпечення максимально прозорої та доброзичливої  
системи взаємодії влади та  бізнесу (спрощення  дозвільних  процедур) 
проводилася робота по вдосконаленню роботи Центру надання 
адміністративних послуг, в якому беруть участь 18 територіальних 
дозвільних органів, 11 виконавчих органів Кіровоградської міської ради та 
надається 122 адміністративні послуги (у т.ч. 55 документів дозвільного 
характеру). 
 Протягом 2013 року Центром прийнято біля 50 тисяч відвідувачів та 
прийнято 30 тисяч заяв. 
 За період дії (2012-2014 роки) Центр відвідало біля 149 тисячі 
відвідувачів, яким розглянуто 83 600 заяв. 
 У 2014 році планується залучити до роботи Центру: 
 -Державну міграційну службу; 
 - Державну реєстраційну службу; 
 - Державних кадастрових реєстраторів управління Держземагентства. 
 Також у поточному році планується створення єдиної електронної 
системи документообігу, що дасть можливість оперативніше розглядати 
звернення громадян. Кіровоградська міська рада перша в області впровадить 
таку електронну систему. 

Одним із головних завдань міської влади є реформування та 
підвищення ефективності житлово-комунального господарства. 

У 2013 році: 
проведено ремонт 72 ліфтів на суму  1320,6 тис. грн.; 
виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний 

ремонт покрівель 34 житлових будинків з проходженням експертизи;  
 проведені роботи по капітальному ремонту 30 покрівель на суму 
3481,79 тис. грн.; 

виконано капітальний ремонт 11 внутрішньодворових доріг на суму 
948,349 тис. грн.; 

виконано поточний та капітальний ремонт доріг на вулицях міста 
обсягом 48,62 тис.кв.м на суму 10641,031 тис. грн.;  
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проведено капітальних та поточних ремонтів тротуарного покриття на 

суму 199,3 тис. грн.; 
нанесено дорожньої розмітки протяжністю 19,5 км та пішохідної 

розмітки площею 5076 кв. м на загальну суму 396,6 тис. грн.;    
встановлено 456 дорожніх знаків на суму 229,00 тис. грн.;  
встановлено 26 нових лавок та облаштовано 5 зупинок громадського 

транспорту; 
виконано роботи по технічному обслуговуванню та утриманню у 

належному стані 270,07 км  мереж зовнішнього освітлення на загальну суму 
2737,00 тис. грн.; 

відремонтовано 48 діючих світлофорних об”єктів на суму                        
845,0 тис. грн.; 

виконано комплексне утримання вулично-дорожньої мережі на суму 
6236,86 тис. грн.; 

виконано робіт по утриманню зелених насаджень на 5496,30 тис. грн.; 
 збудовано 1,9 км водопроводу;  

 Здійснюється реформування транспортної галузі міста.  
 У 2013 році : 
 затверджена мережа автобусних маршрутів загального користування 
м.Кіровограда; 

проведено конкурс з перевезення пасажирів на міських автобусних 
маршрутах загального користування; 

впроваджено автобуси середньої та великої місткості на маршрутах 
№100 та 101; 

оновлено рухомий склад автобусів, що працюють на міських 
автобусних маршрутах (придбано 15 автобусів на маршрут “Центральний”);  

здійснюється розбудова інфраструктури транспорту загального 
користування: встановлено 15 зупиночних комплексів, в тому числі за 
рахунок інвесторів — 10. 

У лікувально-поліклінічних закладах комунальної власності міста  
диспансерний огляд пройшло 84,3%  від всього населення міста.  

З метою підвищення якості і доступності медичних послуг затверджено 
План заходів щодо удосконалення галузі охорони здоров'я у місті 
Кіровограді на 2013-2015 роки. З метою розмежування первинного і 
вторинного рівнів медичної допомоги на базі існуючої мережі закладів 
охорони здоров'я комунальної власності міста створено 2 центри первинної 
медико-санітарної допомоги, а саме: 

комунальний заклад "Центр первинної медико-санітарної допомоги           
№ 1 м. Кіровограда" за адресою: вул. Кропивницького, 22; 

комунальний заклад "Центр первинної медико-санітарної допомоги             
№ 2  м. Кіровограда" за адресою: вул. Космонавта   Попова, 9 – б.  
 Для покращення кадрового забезпечення первинної медичної допомоги 
управлінням охорони   здоров’я затверджено   програму «Місцевих стимулів 
для медичних працівників», якою передбачено забезпечення (насамперед 
молодих спеціалістів) належними умовами праці, житлом, введення місцевих 
надбавок до заробітної плати та інших стимулюючих заходів. 

Для лікувально-профілактичних закладів міста закуплено діагностичне 
та медичне обладнання на суму 2747,9 тис. грн. 
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У 2013 році в рамках акції «Здорові жителі – здорове місто» 

продовжувалась практика проведення профілактичних оглядів жителів міста. 
Всі хворі з вперше виявленими захворюваннями взяті на диспансерний облік. 

Забезпечено лікарськими засобами та продуктами харчування ветеранів  
Великої Вітчизняної війни при амбулаторному та стаціонарному лікуваннях. 
 У рамках реалізації завдань  щодо поліпшення  якості  надання  
освітніх послуг. 

Управлінням освіти відповідно до завдань Програми проводились 
заходи з покращення освітнього процесу. Додатково відкрито 9 груп 
дошкільного відділення на базі НВО ЗОШ №15 (3 групи), НВО ЗОШ №33    
(1 група), ДНЗ №60 (1 група), НВО “Школа з вадами слуху” (1 група) та   у 
дитячому будинку “Барвінок” (3 групи). На сьогодні рівень охоплення дітей 
дошкільними навчальними закладами складає 96,0%.  

За рахунок коштів міського бюджету для загальноосвітніх шкіл міста 
придбано: 

270 комплектів парт на суму 145,8 тис. грн.; 
закуплено техобладнання для НВО спецшкола №1, НВО №15, 16,  

ЗОШ №6, ЗОШ “Мрія” ДНЗ 4, 17, 24, 29 на суму 59,2 тис. грн.; 
 117 комп”ютерів на суму 441,0 тис. грн.  

Вживалися заходи щодо  реалізації сімейної та  молодіжної політики, 
а саме: 

 організовано формування учнівських загонів  дітей та молоді віком             
14-17 років на громадські роботи під час літніх канікул. До роботи було 
залучено 10 трудових загонів, 224 особи, виділені кошти з міського бюджету 
в сумі 108, 927 тис. грн. 

проведено оздоровлення дітей: з 27 травня по 12 червня 2013 року при 
загальноосвітніх навчальних закладах міста Кіровограда функціонував             
41 дитячий заклад відпочинку, оздоровленням та відпочинком було охоплено 
12903 дитини шкільного віку. Від управління охорони здоров'я отримано          
136 путівок на санаторно-курортне лікування, з них: 43 путівки надано дітям 
– інвалідам, 93 - дітям, які знаходяться на диспансерному обліку. 
 У відділенні відновлювального лікування дитячої міської поліклініки 
№1 оздоровлено 3534  дитини, у тому числі: дітей-сиріт – 4, дітей-інвалідів – 
127, дітей з багатодітних сімей – 46, дітей, які постраждали внаслідок аварії 
на ЧАЕС – 25. 

Кіровоградським міським  центром соціальних служб для сім’ ї, дітей та 
молоді проведено 9 рейдів, метою яких було фіксування продажу 
алкогольних та тютюнових виробів неповнолітнім. Зафіксовано 18 фактів, 
складені адмінпротоколи. 

Службою у справах дітей проведено 141 профілактичний рейд. В ході 
рейдів    виявлено 30 безпритульних дітей, з них: 20 осіб влаштовано до         
КЗ “Центр соціально – психологічної реабілітації для дітей з притулковими 
групами“ Кіровоградської міської ради, 9 осіб – до медичних закладів,           
1 дитину повернуто в сім'ю. Також виявлено 56 дітей, що залишилися без 
піклування  батьків, з них:  42 дитини залучені до сімейних форм виховання, 
3 -    тимчасово    влаштовано     в     сім'ї     родичів, 1 — в     школу-інтернат, 
2 - усиновлено, 2 - до     комунального    закладу “Кіровоградський обласний  
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Будинок дитини”, 5 - до комунального закладу “Дитячий будинок “Наш дім“ 
та 1 дитина перебуває в дитячій обласній лікарні. 

Забезпечувалося розширення альтернативних форм сімейного 
виховання дітей, які позбавлені батьківського піклування.  

Протягом року:   
 55 дітей влаштовано під опіку; 
 39 - усиновлено, з них 9 з первинного обліку; 
 утворено 1 дитячий будинок сімейного типу, до якого влаштовано             
5 дітей; 

функціонує 3 дитячі будинки сімейного типу, де виховуються  20 дітей, 
та 36 прийомних сімей, в яких перебувають 52 дитини. 

 У двох дитячих будинках “Наш дім” виховується 21 дитина. За час 
існування дитячого будинку “Наш дім“ в ньому виховувалось  70 дітей, з 
них: 8 дітей – повернуті до біологічних сімей; 14 – усиновлено; 12 – 
направлено в ПС та ДБСТ; 23 випускники набули самостійності. 

У галузі  культури забезпечено проведення культурно-мистецьких 
заходів та акцій загальнодержавного, всеукраїнського    та міського значення,                    
серед яких - заходи для жителів міста до загальнодержавних свят. Протягом 
2013 року проведено  128 загальноміських заходів за участю творчих спілок і 
центрів культур національних меншин, виготовлено сувенірну продукцію з 
нагоди 125-річчя з дня народження видатного піаніста-педагога Г.Г.Нейгауза: 
буклети, настінні календарі, сувенірні календарі. 

У травні 2013 року у Києві проведено конкурс на кращу писанку. 
Кіровоградські писанкарі зайняли 3 місце серед 18 міст України. 24 серпня 
2013 року делегація м. Кіровограда взяла участь у Всеукраїнському параді 
вишиванок. Кіровоградський “Диво-птах” отримав приз громадських 
симпатій та грошову винагороду 25,0 тис.грн. 

Придбано музичні інструменти та музичне обладнання на суму                              
83,5 тис. грн. Для закладів культури придбано оргтехніки на суму                         
57,6 тис. грн.  

Крім того, міська централізована бібліотечна система стала 
переможцем  конкурсу (гранту) «Організація нових бібліотечних послуг з 
використанням вільного доступу до Інтернету» у рамках програми 
«Бібліоміст». В 5 бібліотеках - філіях встановлено  10 комп'ютерів,                    
5 багатофункціональних приладів оргтехніки, ліцензійне забезпечення та 
забезпечено безкоштовний доступ до мережі ІНТЕРНЕТ. 

У 2013 році проведено капітальні ремонти приміщень дитячої 
художньої школи ім. О. О. Осмьоркіна, будівлі міського літературно-
меморіального музею ім. І. К. Карпенка-Карого, будівлі музичної школи №1 
ім. Г. Г. Нейгауза. 
 Вжито ряд заходів  щодо виконання завдань Програми у частині  
розвитку фізичної культури і спорту. 

У дитячо-юнацьких клубах проведено 19 профілактичних заходів 
(бесіди, лекції, зустрічі з дітьми), якими охоплено біля 270 дітей. 

У  2013 році Кіровоградським міським центром фізичного здоров”я 
населення “Спорт для всіх” спільно з відділом фізичної культури та спорту, 
фізкультурно-спортивними     товариствами,      спортивними           клубами в                                      
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м. Кіровограді, проведено 305 змагань, 70 фізкультурно-оздоровчих і 
спортивно-масових заходів, у яких взяли участь 20298 осіб. 

З початку року в місті збудовано 20 та реконструйовано 10 спортивних 
майданчиків. На ці цілі використано з міського бюджету 69,6 тис. грн., а 
також позабюджетні кошти. 

Крім того, у парку “Перемоги” відкрито першу в області велосипедну 
доріжку, у парку культури і відпочинку 50-річчя Жовтня за кошти меценатів 
збудовано доріжку для катання на роликових ковзанах, на території            
ТОВ  «Енерго-Спорт»   (вул. Велика Пермська, 7)  відбулося урочисте 
відкриття універсального спортивного майданчика зі штучним покриттям для 
занять футболом, баскетболом, волейболом, гандболом, тенісом.   
 Ключовими соціально-економічними проблемами є наявність 
заборгованості із заробітної плати та  податкової заборгованості.  
  З метою виконання програмних показників щодо скорочення 
заборгованості із заробітної плати організовано і проведено протягом року  
15 засідань  міської комісії  з  питань погашення заборгованості із виплати 
заробітної плати та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування, на яких заслухано 244 керівники підприємств-
боржників.  
  За результатами роботи станом на 01 січня 2014 року заборгованість із 
заробітної плати по підприємствах міста зменшилася у порівнянні з початком 
2013 року на 35,0 % (або 3,2 млн. грн.) і склала 6006,9 тис. грн. 

15,8 % загальної суми налічують 2 економічно неактивні підприємства 
(953,1 тис. грн.). У порівнянні з початком 2013 року сума боргу по даній 
категорії боржників знижена на 75,2 тис. грн., або на 7,3 %. 

34,7 % (2081,6 тис. грн.) від суми заборгованості із виплати зарплати в 
місті складають 6 підприємств, щодо яких провадиться процедура 
банкрутства, тобто менше у порівнянні з 2012 роком на 1,1 млн. грн., або   
34,5 %.  

2972,2 тис. грн., або 49,5 % від загальної суми боргу по місту, 
заборгували своїм працівникам 11 економічно активних підприємств, а це на 
2,1 млн. грн. менше ніж на 01.01.13. Більше 40 % боргів економічно активних 
підприємств міста, або 1190,3 тис. грн., налічують підприємства державного 
сектора економіки. 
  Станом на 01 січня 2014 року податковий борг  до  місцевого 
бюджету склав 35096,3 тис. грн., що на  8129,7 тис. грн., або 30,1% більше 
ніж на початок 2013 року.      
 Податковий борг по основних податках складає: податок на прибуток – 
10429,5 тис. грн.; плата за землю — 12759,5 тис. грн.;  податок з доходів 
фізичних осіб – 8364,0 тис. грн., податок з власників транспорту –                
555,8 тис. грн. збір за провадження торговельної діяльності  – 294,6 тис. грн., 
плата за користування надрами – 1880,1 тис. грн.,  єдиний податок –                 
522,8 тис. грн.,  частина прибутку — 5,7 тис. грн., екологічний податок –                 
422,2 тис. грн.,  місцеві податки і збори – 24,1 тис. грн., інші надходження  –  
305,4 тис. грн. 
 Із загальної суми податкового боргу до місцевих бюджетів  належать: 
 6316,6 тис. грн. (18,0%) - СПД на різних стадіях процесу банкрутства; 
 13006,9 тис. грн. (37,1%) – комунальним підприємствам; 



 9 
 1869,9   тис. грн. (5,3%) – державним підприємствам; 
 7137,7 тис. грн. (20,3%) - підприємствам з відсутніми джерелами 
стягнення; 
 6765,2 тис. грн. (19,3 %) – фізичним особам.  
 Найбільша сума податкового боргу  до місцевих бюджетів належить          
КП «Кіровоградводоканал» - 3152,7 тис. грн., ОКВП “Дніпро-Кіровоград” - 
1238,3 тис. грн., ТОВ «КРМЗ ім. Таратути» - 1372,7 тис. грн.,                                 
КП “Теплоенергетик” - 8132,4 тис. грн., ДП “КРЗ” - 1504,2 тис.грн. 
 З метою  вивчення причин виникнення податкової недоїмки протягом 
січня-грудня   2013 року  управлінням   економіки   Кіровоградської  міської 
ради     організовано      та     проведено     14 засідань міської комісії з питань  
забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та ефективного 
використання     бюджетних      коштів.     За    пропозицією    Кіровоградської   
об’єднаної  державної податкової  інспекції була розглянута податкова 
заборгованість  біля 135 підприємств-боржників. 
 Виходячи із вищевикладеного, можна зробити висновки, що у 
соціально-економічному розвитку міста мали такі тенденції: 
 зростання  індексу промислового виробництва, обсягу товарообороту 
роздрібної торгівлі, обсягу експорту продукції;  
 підвищення рівня заробітної плати;  
 наявність заборгованості із заробітної плати, 
 збільшення податкової заборгованості.  
   Враховуючи  дані  тенденції,  пропонується:  
 керівникам виконавчих органів Кіровоградської міської ради за 
галузевим принципом  забезпечити системну роботу із підприємствами-
боржниками із виплати заробітної плати з метою зменшення та  ліквідації 
наявної заборгованості; 
  рекомендувати Кіровоградській об’єднаній державній податковій 
інспекції головного управління Міндоходів у Кіровоградській області вжити 
дієвих заходів щодо зменшення  недоїмки по податках та зборах до бюджетів 
усіх рівнів.   
 
 
 
 
Начальник управління економіки                                                     О. Осауленко 
 
 
 
 
 
 
 

  


