
   
 У К Р А Ї Н А 

 

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
КІРОВОГРАДСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
від  27 листопада 2017 року    №   103 

 
м. Кропивницький 

 

 
 

Про    організацію      розроблення 

проекту   Програми   економічного і  

соціального розвитку м. Кропивницького 

на 2018 рік та основних напрямів  

розвитку на 2019 - 2020 роки 

 

Керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року              

№ 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і 

соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», 

постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 року № 411 «Про 

схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на                     

2018-2020 роки» та з метою організації розроблення проекту Програми 

економічного і соціального розвитку м. Кропивницького на 2018 рік та 

основних напрямів розвитку на 2019-2020 роки: 
 

1. Створити робочу групу з питання розроблення проекту Програми 

економічного і соціального розвитку м. Кропивницького на 2018 рік та 

основних напрямів розвитку на 2019 - 2020 роки у складі згідно з додатком 1. 

2. Затвердити орієнтовну загальну структуру та структуру розділів 

проекту Програми економічного і соціального розвитку м. Кропивницького на 

2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019-2020 роки (далі - проект 

Програми) згідно з додатками 2, 3.  
3. Виконавчим органам Кіровоградської міської ради опрацювати 

прогнозні показники, завдання та заходи розвитку відповідної галузі (сфери 
діяльності) на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 - 2020 роки з 
підвідомчими підприємствами, установами та організаціями                                     
м. Кропивницького та надати до 01.12.2017 року управлінню економіки 
Кіровоградської міської ради проекти розділів Програми відповідно до 
орієнтовної загальної структури та структури розділів проекту Програми, 
погоджені із секретарем Кіровоградської міської ради, заступниками міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючим справами 
виконавчого комітету відповідно до розподілу обов’язків. 
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4. Робочій групі опрацювати проект Програми та рекомендувати 

управлінню економіки Кіровоградської міської ради внести його на розгляд 

Кіровоградської міської ради. 

5. Функцію координації роботи учасників розроблення проекту 

Програми покласти на управління економіки Кіровоградської міської ради. 

6.  Контроль за виконання даного розпорядження покласти на 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Грабенка  О.В.  

 

 

 

Міський голова         А. Райкович 

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селіванова 24 13 26 



 Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

27 листопада 2017 

№ 103 

Склад 

робочої групи з питання розроблення проекту Програми економічного і 

соціального розвитку м. Кропивницького на 2018 рік та основних 

напрямів розвитку на 2019-2020 роки 

 

Керівник робочої групи 

Табалов  

Андрій Олександрович 

 

 -   секретар Кіровоградської міської ради  

 

 

Заступники керівника робочої групи 

Грабенко 

Олександр Володимирович 

 -   заступник   міського   голови   з   питань 

    діяльності виконавчих органів ради 

   

Паливода  

Андрій Анатолійович 

 

 -   начальник   управління     економіки 

    Кіровоградської міської ради 

Секретар робочої групи 

Селіванова  

Наталія Олександрівна              

 -   заступник начальника відділу економічного 

    розвитку  та   регуляторної     політики 

    управління  економіки  Кіровоградської 

  міської ради 

   

Члени робочої групи: 

Бабаєва         

Оксана Вікторівна 

 

Бєжан  

Михайло Михайлович 

 

 

 

Бочкова  

Любов Тимофіївна 

 

Волков  

Ігор Вікторович 

 

 

 

Вергун    

Олександр Сергійович 

 

 

 

 

 -  начальник відділу інформаційно-комп’ютерного 

   забезпечення Кіровоградської міської ради 

  

-  голова постійної комісії з питань промисловості, 

   транспорту,  зв’язку,  торгівлі,   сфери   послуг,  

   захисту прав споживачів Кіровоградської 

   міської ради (за згодою) 

 

-   начальник       фінансового         управління 

    Кіровоградської міської ради 

 

-   голова   постійної  комісії  з  питань   бюджету,  

    податків,  фінансів,  планування  та  соціально- 

    економічного  розвитку     Кіровоградської  

    міської ради  (за згодою) 

 

-   начальник управління розвитку транспорту та 

    зв’язку Кіровоградської міської ради 
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Владов       

Родіон  Петрович  

 

 

Гамальчук  

Микола Павлович 

 

 

 

Горбовський  

Сергій Володимирович 

 

 

Дорохіна   

Людмила Володимирівна 

 

Зайченко  

Володимир Васильович 

 

 

 

Запорожан     

Сергій Віталійович 

 

Колодяжний  

Сергій Олександрович   

 

Ксеніч  

Віктор Миколайович 

 

Кухаренко          

Віктор Іванович 

 

 

Колюка            

Олег Сергійович 

 

Краснокутський   

Олег Володимирович 

 

Коваленко  

Сергій Миколайович 

 

 

Костенко        

Лариса Давидівна 

 

 

 

-   начальник управління земельних відносин та 

    охорони навколишнього природного 

    середовища Кіровоградської міської ради 

      

-   голова   постійної   комісії  з  питань   охорони 

    здоров’я,  освіти,  культури,  молоді  і  спорту та 

    соціальної політики Кіровоградської міської  

    ради   (за згодою) 

 

-   начальник управління по сприянню розвитку 

    торгівлі   та    побутового     обслуговування  

    населення   Кіровоградської   міської     ради 

 

-   начальник   відділу   сім’ї   та     молоді 

    Кіровоградської  міської ради 

 

 -  голова постійної комісії  з питань   житлово- 

    комунального господарства, енергозбереження 

    та комунальної власності Кіровоградської  

    міської ради (за згодою) 

 

-   начальник    відділу    з    питань    внутрішньої 

    політики Кіровоградської міської ради 

 

-   начальник відділу фізичної культури та спорту 

    Кіровоградської міської ради 

 

-   начальник управління капітального будівництва  

    Кіровоградської міської ради 

 

-   начальник   Головного  управління    житлово –   

    комунального господарства Кіровоградської    

    міської ради 

 

-   начальник управління комунальної власності 

    Кіровоградської міської ради 

 

-   директор    Кропивницького    міського центру  

    соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

  

-   начальник управління з питань надзвичайних 

    ситуацій та цивільного захисту населення  

    Кіровоградської міської ради 

  
-   начальник управління освіти  Кіровоградської 

    міської ради 

 

 



 

 

Лєвашов  

Віктор Володимирович 
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-   завідувач   сектора  мобілізаційної роботи та  

    територіальної оборони Кіровоградської міської  

    ради 

     

Линченко  

Максим Дмитрович 

 

 

 

 

 

 

Макарук  

Оксана Олександрівна 

 

Масло       

Людмила Яківна 

 

Мездрін  

Вадим Миколайович  

 

Назарець    

Анна Федорівна 

 

Тимоховська  

Тетяна Миколаївна 

 

Шамардін  

Олександр Сергійович 

 

 

 

 

Шевченко  

Антон Олександрович 

 

Шишко  

Олександр Миколайович 

 

 

 -   голова   постійної   комісії з  питань  діяльності    

    ради, депутатської етики, Регламенту міської  

    ради,  відзначення   нагородами,  забезпечення 

    законності, релігії, засобів масової інформації, 

    регуляторної політики, підприємництва, 

    інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності  

    Кіровоградської міської ради (за згодою) 

 

-   начальник   управління     охорони     здоров’я 

    Кіровоградської міської ради 

 

-   начальник управління апарату Кіровоградської 

    міської ради 

 

-   начальник   управління   містобудування     та 

    архітектури Кіровоградської міської ради 

 

-   начальник   відділу    культури    і     туризму 

    Кіровоградської міської ради 

 

-   начальник    служби   у    справах      дітей  

    Кіровоградської  міської ради 

 

 -   голова постійної комісії з питань архітектури, 

      будівництва, реклами, регулювання земельних 

     відносин    та     охорони       навколишнього 

     природного  середовища   Кіровоградської 

     міської ради ( за згодою) 

 

-    начальник   управління    адміністративних 

     послуг  Кіровоградської  міської  ради 

 

 -   завідувач    сектора     з   питань запобігання   і 

     виявлення      корупції    та    взаємодії      з     

     правоохоронними      та      контролюючими    

     органами 

 

Начальник управління економіки                                                        А. Паливода  

 

 

 

 

 



                                                                      Додаток  2 

до розпорядження міського голови 

27 листопада 2017  

№ 103 
 

 Орієнтовна загальна  структура  проекту Програми економічного і 

соціального розвитку м. Кропивницького на 2018 рік та основних 

напрямів розвитку на 2019 - 2020 роки 

 

№ 

з/п 
Розділи Програми 

Відповідальні 

за підготовку 

1 2 3 

Розділ І: РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ 

1.1 
Стале функціонування 

промисловості 

Управління економіки  

Кіровоградської міської ради 

1.2 
Енергозбереження          та 

енергоефективність 

Виконавчі органи Кіровоградської 

міської ради, управління економіки  

Кіровоградської міської ради 

 

Розділ ІІ: РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ 

2.1. 
Транспорт та розвиток 

автомобільних доріг 

Управління розвитку транспорту 

та зв’язку Кіровоградської міської 

ради, Головне управління житлово-

комунального господарства 

Кіровоградської міської ради 

2.2. 
Розвиток інформатизації, зв’язку та 

системи електронних послуг 

Відділ інформаційно-

комп’ютерного забезпечення 

Кіровоградської міської ради, 

управління адміністративних 

послуг Кіровоградської міської 

ради 

 

2.3. 
Розбудова громадянського 

суспільства 

Відділ з питань внутрішньої 

політики Кіровоградської міської 

ради, управління апарату 

Кіровоградської міської ради, 

відділ кадрової роботи  

 

Розділ ІІІ. МОБІЛІЗАЦІЙНА ПІДГОТОВКА ТА ОХОРОНА 

ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ 

3.1 Здійснення комплексу заходів з 

мобілізаційної  підготовки та 

охорони громадського порядку 

Сектор  мобілізаційної   роботи та 

територіальної   оборони,  сектор  з 

питань    запобігання   і  виявлення 

корупції         та        взаємодії       з 

правоохоронними            та 

контролюючими органами 
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Продовження  додатка 2 

1 2 3 

Розділ ІV. СТАНДАРТИ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ 

4.1 
Забезпечення підтримки дітей, сім'ї 

та молоді 

Служба у справах дітей 

Кіровоградської  міської ради, 

відділ сім’ї та молоді 

Кіровоградської міської ради, 

Кропивницький міський центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді 
 

4.2. Доходи населення. Соціальний 

захист населення 

Управління економіки 

Кіровоградської міської ради, 

відділ соціальної підтримки 

населення Кіровоградської міської 

ради 

 

 4. 3. 

Підтримка армії та захист 

військовослужбовців, населення, 

яке постраждало від окупації та 

проведення антитерористичної 

операції 

Виконавчі органи Кіровоградської 

міської ради 

4.4. Охорона здоров’я 

Управління охорони здоров’я 

Кіровоградської міської ради 

 

4.5. Освіта та наука 

Управління освіти  

Кіровоградської міської ради 

 

4.6. 
Культурний простір та збереження 

культурної спадщини 

Відділ культури і туризму 

Кіровоградської міської ради 

 

4.7. Фізична культура і спорт 

Відділ фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради 

 

4.8. 
Споживчий ринок та захист прав 

споживачів 

Управління по сприянню розвитку 

торгівлі та побутового 

обслуговування населення 

Кіровоградської міської ради 

 

4.9. Будівництво та житлова політика 

Управління економіки 

Кіровоградської міської ради, 

управління містобудування  та 

архітектури Кіровоградської 

міської ради, управління 

капітального будівництва 

Кіровоградської міської ради  
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Продовження  додатка 2 

1 2 3 

4.10. 
Екологічна та техногенна ситуація, 

використання природних ресурсів 

Управління земельних відносин та 

охорони навколишнього 

природного середовища 

Кіровоградської міської ради,  

управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту 

населення Кіровоградської міської 

ради 

4.11. Житлово-комунальне господарство 

Головне управління житлово – 

комунального господарства 

Кіровоградської міської ради 

Розділ V. ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО І 

СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА 

5.1. 

Створення сприятливих умов для 

надходження інвестицій 

 

Виконавчі органи Кіровоградської 

міської ради 

 

5.2. 

Посилення фінансової основи 

місцевих бюджетів та підвищення 

ефективності використання 

бюджетних коштів 

Фінансове управління 

Кіровоградської міської ради 

 

Розділ VІ. УПРАВЛІННЯ  КОМУНАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ 

6.1. 
Реалізація заходів щодо управління         

комунальною власністю 

Управління комунальної власності 

Кіровоградської міської ради 

Розділ VІІ. ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА 

7.1. 
Регуляторна політика та розвиток 

підприємництва 

Виконавчі органи Кіровоградської 

міської ради 

Розділ VІІІ. ДОДАТКИ 

8.1. 

Основні показники розвитку 

відповідних галузей (сфер 

діяльності) на 2018-2020 роки 

Управління економіки 

Кіровоградської міської ради 

8.2. 

Заходи щодо реалізації  Програми 

економічного і соціального розвитку  

м. Кропивницького на 2018-2020 роки 

Виконавчі органи Кіровоградської 

міської ради 

8.3. 

Перелік міських цільових 

(комплексних) програм по галузях, 

фінансування яких   

здійснюватиметься за рахунок коштів 

міського бюджету та інших джерел 

фінансування 

Виконавчі органи Кіровоградської    

міської ради 

 

 

 

Начальник управління економіки                                                    А. Паливода 

 

 



                                                                      Додаток  3 

до розпорядження міського голови 

27 листопада 2017  

№ 103 

 

 

Структура  

розділів проекту Програми економічного і соціального розвитку                         

м. Кропивницького  на 2018 рік та основні напрями розвитку  

на 2019-2020 роки 

1. Аналіз існуючої динаміки, тенденцій розвитку галузі (сфери 

діяльності),  чинників, що їх зумовлюють у 2017 році (до 1 сторінки).  

2. Проблемні питання 

3. Цілі та основні ключові завдання розвитку галузі (сфери діяльності) у 

2018 році 

4. Шляхи розв’язання  головних проблем та досягнення поставлених цілей у 

2018 році 

5. Кількісні та якісні показники ефективності реалізації (у формі 

таблиці) 

6. Очікувані результати 

7. Цілі та пріоритети розвитку з визначенням завдань, спрямованих на їх 

досягнення, на 2019-2020 роки (окремо по роках) 

8. Заходи щодо реалізації основних завдань розвитку галузі (сфери 

діяльності) на 2018 рік з обов’язковим визначенням обсягів та джерел 

фінансування, відповідальних виконавців, термінів виконання, очікуваних 

результатів (індикатори ефективності та результативності) 

9. Перелік міських цільових (комплексних) програм відповідної галузі, 

що будуть реалізовуватись у 2018 році (із зазначенням термінів реалізації, 

обсягів та джерел фінансування та очікуваних результатів впровадження). 

10. Основні показники проекту Програми економічного і соціального 

розвитку м. Кропивницького за 2017 рік (очікувані) та прогнозні на                      

2018-2020 роки.  

Відповідальним виконавцям підготовлені розділи проекту Програми 

надавати управлінню економіки Кіровоградської міської ради на паперових та 

електронних носіях у форматі текстового файлу Word, шрифт – Тimes New 

Roman, розмір шрифту – 14.  

Не приймаються до розгляду матеріали, підготовлені без 

вищезазначених вимог.  

 

 

 

Начальник управління економіки                                                   А. Паливода  


	Орієнтовна загальна  структура  проекту Програми економічного і соціального розвитку м. Кропивницького на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 - 2020 роки

