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Моя робота на посаді міського голови насамперед 
була зосереджена на впровадженні заходів результат, від 
реалізація яких, надає можливість підвищити рівень 
економічного добробуту та комфортного життя 
кропивничан. Ключові заходи перекликаються з             
10 пріоритетними напрямами моєї передвиборчої 
програми. Відтак докладніше. 
МІСТО БЕЗ КОРУПЦІЇ 

Започатковано онлайн–трансляції 
засідань постійних комісій та пленарних 
засідань сесій міськради; 

перше запроваджено на офіційному 
веб-порталі міської ради електронні 

ресурси: «Єдина система місцевих петицій», 
«Електронні петиції 
від громадських 
організацій, що 
знаходяться на 

розгляді міської ради»; 
− започаткована практика розгляду електронних петицій 
на постійних комісіях міської ради, розглянуто                          
16 електронних петицій (велоінфраструктура; новий 
Регламент міської ради; ліквідація сміттєзвалища в 
Арнаутовому (біля кладовища) та розчищення недіючих 
кладовищ; заборона “добровільних” внесків в дитячих 
садках, школах та медичних закладах міста; збільшення 
урн; встановлення світлофору та автобусних зупинок; 
автобусне сполучення з селищем 
Гірничим деяких мікрорайонів 
міста); 
− відкрито сервісний центр 
муніципальних послуг та створено 
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«гарячу» лінію міського голови; 
− оновлено офіційний сайт міської ради, на якому буде 
персональна електронна сторінка кожного депутата (триває 
інформаційне заповнення). 

З квітня працює Громадська рада. До складу якої 
увійшли представники 73 інститутів громадянського 
суспільства. Нею проведено 3 засідання на яких розглянуто 
24 питання. 

Здійснено знакову акцію «не мовчи». 
Виконавчі органи міської ради та підпорядковані їм 

комунальні підприємства, бюджетні установи, організації 
підключено до системи електронних закупівель 
PROZORRO (з початку року установами проведено більше 
20 процедур електронних закупівель на загальну суму                  
81 110 тис.грн, зекономлено 1211,1 тис.грн бюджетних 
коштів). 

 
МІСЬКИЙ БЮДЖЕТ 
Позитивом в бюджетній і податковій реформі є 

зростання надходжень до міського бюджету. За 9 місяців 
2016 року до міського бюджету надійшло 1 310,0 млн.грн, що 
на 43,2 %, або майже 400,0 млн грн більше надходжень за 
відповідний період 2015 року. 

Внаслідок одержання додаткових надходжень вдалось 
забезпечити проведення видатків в сумі 1 135,6 млн.грн.  

Освіта профінансована на 324,0 млн грн:                         
школи – 142 млн.грн, дошкільних та позашкільних закладів –                 
106,6 млн грн; ПТУ – 36,4 млн грн; додатково- 39,0 млн грн 
(зарплата, безкоштовне харчування учнів 1-4 класів, енергоносії 
та капремонти). 

Охорона здоров'я -143,7 млн грн (21,0 %), з них за 
рахунок медичної субвенції – 117,2 млн грн., додатково –                    
22,8 млн грн (зарплата, енергоносії, лікування та харчування 



Річний звіт міського голови Райковича А.П. перед  
територіальною громадою міста Кропивницького 

  

 

учасників АТО, вакцинація та придбання медикаментів для 
безкоштовних медоглядів).  

 
 
 
Фізична культура та спорт – 8,9 млн грн; 
Соціальний захист населення - 11,7 млн грн, з них на 

виконання Комплексної програми підтримки учасників АТО та 
членів їх сімей – 3,5 млн грн, на реалізацію програми 
соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій 
населення – 2,4 млн грн, на програми у галузі сім' ї, дітей та 
молоді та утримання установ соціального захисту направлено               
5,8 млн грн.  

ЖКГ- 58,9 млн грн, що на 20,6 % більше минулого року, 
у тому числі: належний санітарний стан міста, озеленення, 
освітлення - 24,6 млн грн; 

фінансова допомога -15,5 млн грн ( з них                            
КП «Теплоенергетик» – 9,9 млн грн, КП «Аварійно-диспетчерська 
служба» – 2,6 млн грн, КП по утриманню шляхів -1,5 млн грн та 
КП «Трест зеленого господарства» - 1,4 млн грн.); 

на капітальний ремонт житлового фонду (дахи, ліфти   
будинки, дороги) спрямовано - 16,7 млн грн та на освітлення – 
2,0 млн грн. 

Утримання та ремонт доріг -12,6 млн грн. 
Пільговий проїзд - 8,7 млн грн.  
Пільги з послуг зв’язку -  1,2 млн грн. 
 

МІСТО ІНВЕСТИЦІЇ: 
Проведено перший муніципальний 

інвестиційний форум «Time to invest»; 
− розроблено інвестиційний буклет 
«Час інвестицій»; 
− вперше у вересні в місті проведено 

Всеукраїнську спеціалізовану виставку: 
“Енергоефективність. Енергозбереження” (в арепорту); 
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− розроблено перший інвестиційний проект по 
модернізація системи зовнішнього освітлення міста та 
здійснення енергозберігаючих заходів у ЗОШ №31                  
із загальним обсягом інвестицій 12 млн.грн та подано на 
розгляд НЕФКО; 
− міська рада була співорганізатором 
у проведенні наймаштабнішої в Україні  
виставки AGROEXPO – 2016; 
− підключено виконавчі органи 
Кіровоградської міської ради та 
підпорядковані їм комунальні підприємства, бюджетні 
установи, організації до системи електронних закупівель 
товарів, робіт та послуг PROZORRO (з початку року 
вищезазначеними установами проведено більше 20 
процедур електронних закупівель на загальну суму 81 110 
тис.грн). 
 

МІСТО НОВОБУДОВ 
Розпочато будівництво 9-поверхового 54 –квартирного 

житлового будинку по вул. Генерала Жадова, 102 
мікрорайон; 
− розробка ПКД для будівництва багатоквартирного 
житлового будинку по вул. Героїв України, 26, корпус 1; 
−  виділено кошти з міського бюджету в сумі                
1 млн.грн на розробку ПКД для будівництва військового 

містечка на 1200 сімей по                         
вулиці Лєваневського; 
− проведено реконструкцію дамби по 
вулиці Михайлівській ( 4,0 млн.грн). 
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РОЗУМНЕ МІСТО 

Реалізовано проект «Освітня карта 
Кропивницького» (електронна база даних закладів 
освіти); 
− реалізовано проект «Здобуваймо найкращу освіту -
2017» (консультації, дистанційне навчання, on-line курси, 
платні освітні послуги з предметів ЗНО -2017); 
− придбано комп’ютерну техніку на загальну             
суму 2 291,8 тис.грн (147 комплектів комп’ютерного 
обладнання, 6 інтерактивних дошок, 6 проекторів                        
25 ноутбуків, 112 планшетів), що на 76 % більше ніж у  
попередньому році; 
− капітальний ремонт 28 закладах освіти на загальну 
суму 11 513,7 тис.грн у, що на 35% більше минулоріч;  
− реалізовано програму “ШКІЛЬНА ПАРТА”  
(придбано 476 парт на суму 609,208 тис. грн), що на 89 % 
більше тогоріч; 
− ініціативою міського голови 
призначено стипендії переможцям 
Всеукраїнських олімпіад в 2016 році, а 
педагогам, які підготували переможців, 
щорічну надбавку до заробітної плати в 
розмірі 50%; 
− призначено додаткові стипендії для обдарованої і 
талановитої молоді студентам вищих навчальних закладів 
міста; 
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− організовано курси з покращення знання англійської 
мови біля 200 працівників органів місцевого 
самоврядування та виконавчої влади.  
 
 
 
КОМФОРТНЕ МІСТО 

Створено комунальне підприємство 
«Електротранс»; 
− вперше за 25 років закуплено                     
20 нових тролейбусів марки „ДНІПРО-
Т103” великої місткості, з низьким рівнем 
підлоги та відкидним трапом, тобто  

пристосовані для пасажирів з обмеженими можливостями. 
З міського бюджету виділено 80,0 млн грн; 
− поновлено автобусний маршрут №111-б;  
− реалізовано проект «Соціальна 
картка» у партнерстві з мережами 
магазинів «Ятрань» та «Копілка».                
Карткою користуються 26,5 тисяч 
кропивничан; 

−   проведено 10 ярмарків з 
продажу продовольчих товарів, що       
в 5 раз більше попереднього року.  
Запроваджено практику проведення 
ярмаркових заходів по мікрорайонах 
міста (Новоолексіївка, Космонавта 

Попова, вул. Братиславська, біля заводу «Гідросила) та 
тематичних ярмарок наприклад Шкільних, Різдвяних, 
Великодніх тощо;  
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− реалізовано проект «Муніципальний патруль», в 
рамках якого проведено 103 рейди, за результатами яких  
складено 176 адміністративних протоколів; 
− з метою упорядкування торгівлі на вулицях міста 
здійснюються заходи по переведенню торгівців на діючі та 
новостворені ринки (по вул. Братиславській, біля заводу 
«Гідросила» та по вул. Терешковій біля ринку                   
«Ідеал-Плюс» ). 

 
СПОРТИВНЕ МІСТО 

Вперше лише за 1 рік реконструйовано                        
7 спортивних залів закладів освіти, а саме:  
НВО № 6 та № 8, ЗОШ «Мрія»,                  
ЗОШ № 23, № 4, №17 гімназія                                
ім. Т. Шевченка; 

− вперше призерам Літніх 
Параолімпійських ігор 2016 року та їх  
тренерам виплачена одноразова грошова 
винагорода на загальну суму сумі 550 тис.грн; 
− відкрито ДЮСШ № 4; 
− виділено 1,0 млн.грн на дитячі спортивні 
майданчики. 

  
ЗДОРОВЕ МІСТО 

Вперше у м. Кропивницькому відкрито паліативне 
відділення у КЗ «Центральної міська лікарня». 

Відкрито медичний факультет №2 
Донецького медичного університету           
ім. М.Горького в місті Кропивницькому. 

Відремонтовано 
приміщення дитячого 

інфекційного відділення у                           
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Центральній міській лікарні,  пологового будинку №1, 
амбулаторії         № 4 комунального закладу ЦПМСД           
№ 2, амбулаторій №8 ЦПМСД №1; 
− розпочато капітальний ремонт   
відділення гострої судинної патології 
(гострі інсульти) в ЛШМД; 
−  підписано договори з компанією 
Фрезеніус Медікал Кер Україна щодо 
створення (на території міської лікарні № 2 ім. Святої 
Анни) відділення гемодіалізу за рахунок інвестора; 
− розроблено Комплексну програму підтримки 
учасників антитерористичної операції в східних областях 

України та членів їх сімей – жителів 
м. Кіровограда у 2016 році. Активна 
реалізація програми вивела 
Кропивницький в лідери по 
забезпеченню соціального захисту 
даної категорії громадян; 
−  матеріальна допомога 

учасникам АТО та членам сімей загиблих склала -              
4079,24 тис. грн;  
− надано учасникам АТО та членам сімей загиблих                
дозволів на розроблення 939 проектів землеустрою, із них 
у власність передано 639 земельних ділянок; 
− на фасадах 12 кропивницьких шкіл встановлені               
18 меморіальних дощок на честь учасники АТО, які 
загинули на сході України. 
 

КУЛЬТУРНЕ МІСТО: 
проведено Перший благодійний 

марафон «Серця, опалені війною» до Дня 
захисника України; 
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− відремонтовано другий корпус музичної школи №1 
імені Г.Нейгауза (1,3 млн грн.); 
− вперше 18 закладів культури отримали ресурс            
(777,7 тис. грн) на поточні ремонти (заміна систем 
опалення, енергоефективні вікна, пожежної та охоронної 
сигналізації; 

вперше виділено кошти бібліотекам на періодичні 
видання; 

відремонтовано 4 бібліотечні філії; 
придбано музичні інструменти для всіх музичних 

шкіл і духового оркестру ( 150 тис. грн); 
придбано комп'ютерний клас, телевізор для дитячої 

художньої школи ім.О. О. Осмьоркіна; 
відновлено програму книговидання (200 тис. грн.); 
видано: «Туристичний довідник міста», 

«Порятунок» (поезія Н. Нічишиної), «Відродження до 
пекла» (С. Колєсніков), «Поема про місто, фотоальбом». 

Вперше проведено фестиваль «Рушник єдиної 
родини»; 

відновлено проект «Мистецькі вихідні»; 
за підтримки міського голови хор «Согласіє» музичної 

школи №2 ім. Ю.С. Мейтуса взяв участь у Міжнародному 
пісенному конкурсі. 

Започатковано проект «Місто моєї мрії» (до Дня 
міста). 

На розвиток культури і туризму у 2016 році з міського 
бюджету витрачено на 54 % більше порівняно з                      
2015 роком. 
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Завершено реконструкцію приміщення міського 
літературно-меморіального музею Т.К.Карпенка-Карого; 

− споруджено 
пам’ятний знак 
Жертвам Голодомору; 

− облаштовано 
пам`ятник жертвам 
політичних репресій; 

−  облаштовано Алею слави на 
Рівненському кладовищі; 
−  перейменовано 142 об'єкти 
топоніміки (134 вулиці, проспекти, 
провулки, 8 сквери та парки), в тому 
числі перейменовано 34 вулиці на честь загиблих на 
сході Україні бійців в АТО.  

Змінені назви районів: Ленінський район 
перейменовано на Подільський, Кіровський — на 
Фортечний. 

  

ЗАТИШНЕ МІСТО 
− розпочаті заходи по реконструкції парку пам’ятки 
садово-паркового мистецтва місцевого 
значення «Перемога»; 
− демонтовано 37 МАФів та                  
77 об’єктів реклами. 

В сфері житлово-комунального 
господарства проведено: 
−  капітальний ремонт 11 будинків 
виконано на суму 6 813,14 тис. грн, в роботі 36; 
−  капітальний ремонт 106 ліфтів на суму                      
3 073,940 тис. грн., що на 16 % більше ніж у 2015 році; 
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−  капітальний ремонтів 7 внутрішньодворових доріг   
на суму 6 596,013 тис. грн, в роботі перебуває 28 доріг; 
− встановлено 13 приладів обліку холодної води на 
суму 11,3 тис. грн; 
− створено 45 ОСББ, в той час як за минулі роки було 
створено тільки 21; 
− капітальний ремонт дороги площею 4,198 тис. м² на 
загальну суму 1 637,747 тис.грн; 
− поточний ремонт доріг на 34 вулицях обсягом               
28,882 тис. м² на суму 7 561,442 тис.грн; 
− реалізовано проект “Світле місто”( відновлено мережі  
зовнішнього освітлення на 49 об’єктах). Вперше освітлено  
околиці районів Завадівки, Лелеківки, ст. Балашівки; 

−  проведені перевірки 
дотримання Правил благоустрою 
міста Кропивницького (складено                           
1305 протоколів про 
адміністративні правопорушення 

та 1721 попереджень, після яких зауваження були 
усунені); 
− введено в дію нову 
сміттєсортувальну лінію на 
міському сміттєзвалищі (за добу в 
три зміни сортують до 150 тонн 
сміття); 
− прийнято програму по регулюванню чисельності 
безпритульних тварин (стерилізація собак). В рамка даної 
програми виділено приміщення «Щасливий пес». 

 
КВАРТИРНЕ ПИТАННЯ  
На квартирному обліку в місті перебуває 2977 сімей. 

Перша сім’я перебуває на обліку з 1979 року. У 
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комунальну власність повернуто 5 квартир. Громадянам 
міста, які тривалий час перебували на квартирному обліку 
надано ордери на 8 квартир та 14 квартир учасникам 
АТО. Надано 68 ордерів на жилі приміщення: 
12 -  отримали кімнати у гуртожитках; 
50 – житлові приміщення в будинках; 
6- службові квартири. 

 

БЕЗПЕЧНЕ МІСТО 
  Патрульну поліцію міста 
Кропивницького забезпечено                          
110 шинами літньої гуми, які були 
закуплені за кошти міського бюджету; 
− активізовано роботу Соціального 

патруля»; 
− реалізовано програму по протидії тероризму на заходи 
якої з міського бюджету виділено 2,2 млн.грн; 
− виділено 100,0 тис.грн на утримання ізолятору 
тимчасового утримання.  

 
В результаті впроваджених заходів цьогоріч в 

остаточному рейтингу, оприлюдненого Асоціацією міст 
України, місто Кропивницький увійшов у топ - 10 міст, які 
відповідають європейським стандартам відкритості, 
прозорості та підзвітності міської влади. 

 

 


