
 

 

 

ПРОЄКТ № 1436 

 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від " __" ________ 2022 року                                                                                   № ______ 

 

Про внесення змін до рішення 

Кропивницької міської ради  

від 25 березня 2021 року № 173 

"Про затвердження Програми  

економічного і соціального 

розвитку міста Кропивницького на 

2021 рік та основних напрямів 

розвитку на 2022 і 2023 роки" 

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 26 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України  

"Про правовий режим воєнного стану", Указом Президента України  

від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" 

(зі змінами), Законом України "Про захист інтересів суб’єктів подання звітності 

та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни", постановою 

Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 "Про затвердження 

Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в 

особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами), Кропивницька 

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

Внести зміни до рішення Кропивницької міської ради від 25 березня  

2021 року № 173 "Про затвердження Програми економічного та соціального 

розвитку міста Кропивницького на 2021 рік та основних напрямів розвитку на 

2022 і 2023 роки" та викласти у новій редакції додатки 1, 2, 3 до Програми 

економічного і соціального розвитку міста Кропивницького на 2021 рік та 

основних напрямів розвитку на 2022 і 2023 роки згідно з додатками 1, 2, 3. 

 
 

 

Секретар міської ради                                                             Олег КОЛЮКА  
 

 

Тетяна Ковпак 35 61 55 
 

 



 

 

 

Додаток 1 

до рішення Кропивницької міської ради  

"___"_________ 2022 року №____ 

Основні показники 

економічного і соціального розвитку 

міста Кропивницького на 2021-2023 роки 

  

№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 
2021 рік 2022 рік 2023 рік 

1. Обсяг реалізації 

промислової 

продукції по 

обліковому колу 

млрд грн 20,3 * * 

% 118,7 * * 

2. Обсяг реалізованої 

промислової 

продукції на одну 

особу населення 

тис. грн 87,3 * * 

3. Темп зростання 

роздрібного 

товарообороту 

підприємств – 

юридичних осіб 

% 113,2 * * 

4. Обсяг експорту 

товарів 

млн дол. 

США 
517,5 400,0 500,0 

% 106,2 77,3 125,0 

5. Середньомісячна 

заробітна плата 

одного штатного 

працівника 

грн 11777,0** 12 800 13 100,0 

 

* - прогнозування об’єктивних показників є неможливим через припинення подання статистичної звітності 

суб’єктами господарювання та не оприлюднення статистичних даних органами Державної служби статистики у 

зв’язку із введенням воєнного стану та прийняттям Закону України "Про захист інтересів суб’єктів подання 
звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни"; 

** - дані Головного управління ПФУ в Кіровоградській області. 

 

 

Директор департаменту  

з питань економічного розвитку                                                Ніна РАХУБА 

 

 
 

  

 

 

 



Додаток 2 

до рішення Кропивницької міської ради  

"___"__________2022 року №______ 

 

 

Перелік галузевих (цільових) програм, які будуть діяти у 2021-2023 роках  

(у новій редакції) 

 

№ 

з/п 
Назва програми Виконавці 

Рішення міської ради, 

дата, номер 
Очікуваний результат 

 

1 2 3 4 5 

Ціль 1. Конкурентоспроможна економіка громади 

1. Програма формування позитивного 

міжнародного та інвестиційного іміджу                

м. Кропивницького на 2021-2023 роки  

(зі змінами) 

Департамент з питань 

економічного розвитку 

Рішення міської ради 

від 02.02.2021 № 98 

 

Формування позитивного міжнародного та 

інвестиційного іміджу м. Кропивницького. 

Активізація інвестиційної та 

зовнішньоекономічної діяльності 

2. Програма відшкодування частини суми 

(тіла) кредитів, залучених ОСББ, ЖБК міста 

Кропивницького на впровадження 

енергоефективних заходів у 

багатоквартирних житлових будинках на 

2019-2022 роки 

Головне управління 

житлово-комунального 

господарства 

Рішення міської ради від 

07.05.2019 № 2496 

Впровадження заходів з енергозбереження у 

багатоквартирних будинках на підставі 

рекомендацій енергоаудиторів 

3. Програма розвитку малого і середнього 

підприємництва у місті  Кропивницькому 

на 2021-2023 роки (зі змінами) 

Департамент з питань 

економічного розвитку 

Рішення міської ради  

від 02.02.2021 № 97 

Врахування громадської думки при підготовці 

нормативних актів. 

Забезпечення інформаційно-консультативними 

послугами малого бізнесу 

4. 

 

 

4.1 

Програма розвитку туристичної галузі  

міста Кропивницького на 2020-2022 роки 

 

Програма розвитку туристичної галузі  

міста Кропивницького на 2023-2025 роки 

 

Управління культури  

і туризму 

Рішення міської ради 

від 14.02.2020 № 3121 

 

Проєкт рішення 

Збільшення туристичних потоків до міста 

Кропивницького. 

Розбудова туристичної інфраструктури міста, 

створення нових туристично привабливих 

об'єктів 
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Ціль 2. Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя населення 

1. Програма зайнятості населення  

міста Кропивницького на 2021-2023 роки                          

(зі змінами) 

Департамент з питань 

економічного розвитку 

Рішення міської ради від 

02.02.2021 № 99 

 

Поліпшення ситуації на ринку праці містян. 

Залучення безробітних до громадських робіт 

2. 

 

 

 

 
2.1 

Програма соціального захисту та 

соціальної підтримки окремих категорій 

населення міста на 2017-2022 роки                     

(зі змінами) 

 

Програма соціального захисту та соціальної 

підтримки окремих категорій населення 

Кропивницької міської територіальної 

громади на 2023-2025 роки 
 

Управління соціальної 

підтримки населення 

 

 

 

Департамент  

соціальної політики 

Рішення міської ради від 

17.01.2017 №760 

 

 

 

Проєкт рішення 

Часткове вирішення проблем малозабезпечених 

верств населення міста 

3. 

 

 

 

 

 
 

3.1 

Комплексна програма підтримки учасників  

антитерористичної операції, операції 

Об'єднаних сил в східних областях України 

та членів їх сімей на 2017-2022 роки                   

(зі змінами) 

 

Комплексна програма підтримки учасників  

АТО, ООС, бойових дій у зв'язку з 

військовою агресією Російської Федерації 

проти України, членів їх сімей, сімей 

загиблих (померлих) учасників АТО, ООС, 

бойових дій у зв'язку з військовою агресією 

Російської Федерації проти України та 

вшанування пам'яті загиблих (померлих)  

на 2023-2025 роки 

 

Управління соціальної 

підтримки населення 

 

 

 

 

Департамент 

соціальної  політики 

Рішення міської ради від 

17.01.2017 № 759 

 

 

 

 

Проєкт рішення 

 

Підтримка учасників антитерористичної операції 

в східних областях України та членів їх сімей- 

мешканців міста Кропивницького 

 

 

 

Підтримка учасників АТО, ООС, бойових дій у 

зв'язку з військовою агресією Російської 

Федерації проти України, членів їх сімей, сімей 

загиблих (померлих) учасників АТО, ООС, 

бойових дій та вшанування пам'яті загиблих 

(померлих) 

4. Програма розвитку галузі охорони здоров'я 

м. Кропивницького на 2021-2025 роки  

(із змінами) 

 

Управління охорони 

здоров’я 

Рішення міської ради від 

02.02.2021 № 92 

 

Покращання стану здоров’я населення міста, 

підвищення якості лікування 
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5. Програма розвитку освіти  

міста Кропивницького на 2021-2025 роки 

Управління  освіти Рішення міської ради   

від 02.02.2021 № 95 

Формування інформаційно-навчального 

середовища освіти та входження у світовий 

освітній рівень 

6. Міська програма "Молодь"  

на 2021– 2023  роки (зі змінами) 

Управління молоді 

та  спорту 

Рішення міської ради від 

02.02.2021 № 88 

Соціальна підтримка та організація змістовного 

дозвілля молоді 

7. 

 

 

 

 
7.1 

Програма соціальної підтримки, розвитку 

та становлення, сімей, дітей та молоді            

м. Кропивницького на 2020-2022 роки                

(зі змінами) 

 

Програма соціальної підтримки, розвитку 

та становлення, сімей, дітей та молоді            

м. Кропивницького на 2023-2025 роки 

Кропивницький міський 

центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді 

 

 

Кропивницький міський 

центр соціальних служб 

Рішення міської ради від 

14.02.2020 № 3130 

 

 

 

Проєкт рішення 

Профілактика негативних явищ у дитячому та 

молодіжному середовищі 

 

 

 

Підтримка сімей, дітей та молоді, попередження 

насильства в сім’ї, забезпечення конституційних 

прав та законних інтересів дітей, протидія 

торгівлі людьми 

8. 

 

 

 

 
 

8.1 

Міська програма соціально-правового 

захисту дітей, профілактики 

правопорушень у дитячому середовищі та 

популяризації сімейних форм виховання на 

2020-2022 роки (зі змінами) 
 

Міська програма соціально-правового захисту 

дітей, профілактики правопорушень у дитячому 

середовищі та популяризації сімейних форм 

виховання на 2023-2025 роки 
 

Управління з питань 

захисту прав дітей 

Рішення міської ради від 

14.02.2020 № 3107 

 

 

 

 

Проєкт рішення 

Захист прав, свобод та законних інтересів дітей, 

профілактика дитячої бездоглядності 

9. Міська програма підтримки сімей на 

2021-2023 роки (зі змінами) 

Управління молоді 

та  спорту 

Рішення міської ради від 

02.02.2021 № 89 

Забезпечення житлом молодих сімей 

10. 

 

 

 
 

10.1 

Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа на 2019-                  

2021 роки 
 

Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа на                        

2022-2024 роки (зі змінами) 

Управління з питань 

захисту прав дітей 

Рішення міської ради від 

03.11.2020 № 3719 

 

 
 

Рішення міської ради від 

25.11.2021 № 939 

Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з 

їх числа 

11. Програма відпочинку та оздоровлення 

дітей на 2021-2023 роки (зі змінами) 

Управління молоді 

та спорту 

Рішення міської ради від 

02.02.2021 № 90 

Збільшення кількості дітей, охоплених 

організованими формами оздоровлення 
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12. Програма розвитку фізичної культури і 

спорту в м. Кропивницькому на 2021-

2024 роки (зі змінами) 

 

Управління молоді 

та  спорту 

Рішення міської ради від 

02.02.2021 № 87 

Зміцнення здоров’я дітей, учнів, студентів. 

Залучення дорослого населення до занять 

фізкультурою та спортом 

13. Програма розвитку культури в 

м. Кропивницькому на 2021-2025 роки 

Управління культури  

і туризму 

Рішення міської ради від 

02.02.2021 № 96 

Створення правових та економічних умов для 

подальшого розвитку культурно-мистецької 

галузі міста 

14. 

 

 

 

 
 

14.1 

Програма паспортизації нерухомих 

пам’яток культурної спадщини міста 

Кропивницького на 2018-2022 роки                   

(зі змінами) 

 

Програма паспортизації нерухомих 

пам’яток культурної спадщини міста 

Кропивницького на 2023-2025 роки  

 

Управління 

містобудування та 

архітектури 

Рішення міської ради  

від 15.02.2018 № 1410 

 

 

 

Проєкт рішення 

 

Збереження об'єктів культурної спадщини 

15. 

 

 

 

 
 

15.1 

Програма сприяння розвитку 

громадянського суспільства в місті 

Кропивницькому на 2020-2022 роки 

"Діалог" 

 

Програма сприяння розвитку 

громадянського суспільства "Діалог" на 

2023-2025 роки   

 

Відділ з питань 

внутрішньої політики 

 

 

 

Відділ комунікацій з 

громадськістю 

Рішення міської ради  

від 14.02.2020 № 3125 

 

 

 

Проєкт рішення  

Налагодження взаємодії з інститутами 

громадянського суспільства на партнерських 

засадах, залучення їх до вирішення питань 

місцевого значення 

16. 

 

 

 

16.1 

 

Програма висвітлення діяльності 

Кропивницької міської ради та її 

виконавчого комітету на 2020-2022 роки 

 

Програма висвітлення діяльності 

Кропивницької міської ради та її 

виконавчого комітету на 2023-2025 роки  

Відділ по роботі із 

засобами масової 

інформації 

Рішення міської ради  

від 14.02.2020 № 3113 

 

 

Проєкт рішення 

Висвітлення діяльності Кропивницької міської 

ради та її виконавчого комітету 

Ціль 3. Сталий розвиток міста 

1. Програма реалізації громадського бюджету 

(бюджету участі) у м. Кропивницькому на 

2021-2024 роки (зі змінами) 
 

Департамент з питань 

економічного розвитку 

Рішення міської ради від 

02.02.2021 № 100 

Створення ефективного механізму взаємодії 

виконавчих органів Міської ради міста 

Кропивницького та громадян в бюджетному 

процесі 
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2. 

 

 

 
 

2.1 

Програма розвитку земельних відносин у  

місті Кропивницькому на 2020-2022 роки 

(зі змінами) 

 

Програма розвитку земельних відносин 

Кропивницької міської територіальної 

громади на 2023-2025 роки 
 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Рішення міської ради  

від 14.02.2020 № 3140 

 

 

Проєкт рішення 

 

Збільшення надходжень від плати за землю 

комунальної власності 

3. 

 

 

 
 

3.1 

Програма розвитку міського пасажирського 

транспорту та зв’язку у  м. Кропивницькому 

на 2021–2023 роки 

 

Програма розвитку міського пасажирського 

транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому 

на 2021–2024 роки (в новій редакції) (зі 

змінами)  
 

Управління розвитку 

транспорту та зв’язку 

 

 

Управління транспорту 

та зв’язку 

Рішення міської ради від 

02.02.2021 № 102  

 

 

Рішення міської ради від 

16.12.2021 № 1062 

 

Задоволення потреб  населення  у  перевезеннях 

міським пасажирським транспортом та 

підвищення безпеки дорожнього руху 

 

Задоволення потреб  населення у перевезеннях та 

створення привабливих умов на ринку 

автотранспортних послуг 

4. Комплексна програма розвитку житлово- 

комунального господарства та безпеки 

дорожнього руху в місті Кропивницькому 

на 2021-2025 роки (зі змінами) 

Головне управління 

житлово-комунального 

господарства 

Рішення міської ради  

від 02.02.2021 № 105 

 

Підвищення якості житлово-комунальних послуг, 

забезпечення сталого функціонування житлово- 

комунального господарства, утримання території.  

Підвищення безпеки на дорогах міста, 

покращання стану доріг 

5. 

 

 

 
 

 5.1 

 

 

 5.2 

Програма оптимізації системи 

теплопостачання у місті Кропивницькому 

на 2018-2021 роки (зі змінами) 

 

Програма оптимізації системи 

теплопостачання у місті Кропивницькому на 

2022 рік  

Програма оптимізації системи 

теплопостачання у місті Кропивницькому на 

2023 рік 
 

Головне управління 

житлово-комунального 

господарства 

Рішення міської ради від 

19.12.2017 №1263 

 

 

Рішення виконавчого 

комітету міської ради від 

28.06.2022 № 378 

Планується 

Відключення від системи централізованого 

теплопостачання багатоквартирних житлових 

будинків, у яких переважна більшість квартир 

переведена на систему індивідуального опалення 

6. Міська програма розвитку ярмаркової 

діяльності та ліквідації торгівлі з рук у 

невстановлених місцях на 2019-2021 роки 

Департамент з питань 

економічного розвитку 

Рішення міської ради від 

31.01.2019 № 2277 

Проведення ярмаркових загальноміських 

святкових заходів 
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7. 

 

 

 

 

 

 

7.1 

Програма капітального будівництва, 

реконструкції  та капітального 

ремонту об’єктів комунального 

господарства та соціально-культурного 

призначення  міста Кропивницького на 

2019-2021 роки  (зі змінами) 

 

Програма капітального будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту 

об´єктів комунального господарства і 

соціально-культурного призначення міста 

Кропивницького на 2022-2024 роки                  

(зі змінами) 

Управління капітального 

будівництва 

Рішення міської ради від 

31.01.2019 № 2276 

 

 

 

 

 

Рішення міської ради від 

04.02.2022 № 1096 

Сталий розвиток житлового будівництва.              

Розвиток інженерно-транспортної і соціальної 

інфраструктури міста 

8. Комплексна програма внесення змін до 

генерального плану міста Кіровограда 

(коригування генерального плану міста 

Кіровограда), розроблення картографічних 

матеріалів масштабу 1:5000 в цифровій і 

графічній формі, плану зонування території 

міста Кіровограда та детального плану 

території міста Кіровограда (першочерговість 

розроблення плану червоних ліній 

магістральних вулиць міста Кіровограда та 

планування транспортних вузлів з розв`язкою 

руху в двох рівнях, визначення архітектурно-

планувальних рішень) (зі змінами) 

Управління 

містобудування та 

архітектури 

Рішення міської ради  

від 28.04.2011 № 473 

 

Забезпечення ефективної реалізації містобудівної 

політики міста 
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9. 

 

 

 

 

 
 

9.1 

Програма створення та розвитку 

містобудівного кадастру у складі 

управління містобудування та архітектури 

Кіровоградської міської ради на            

2014-2021 роки (зі змінами) 

 

Програма ведення містобудівного кадастру у 

складі управління містобудування та 

архітектури Кропивницької міської ради на               

2022-2024 роки 

Управління 

містобудування та 

архітектури 

Рішення міської ради  

від 29.01.2014 № 2774 

 

 

 

 

Рішення міської ради 

від 12.10.2021 № 833 

Забезпечення функціонування та ведення 

містобудівного   кадастру 

10. 

 
 

10.1 

Програма управління комунальним майном 
на 2020-2022 роки (зі змінами) 
 
Програма управління комунальним майном 
на 2023-2025 роки 

Управління комунальної 
власності 

Рішення міської ради 
від 14.02.2020 №3128 

 
Проєкт рішення 

Підвищення ефективності управління об’єктами 
комунальної власності 

11. 

 

 

 

 
 

11.1 

Програма запобігання надзвичайним 

ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2019-

2021 роки (зі змінами) 

 

 

Програма запобігання надзвичайним 

ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2022-

2024 роки (зі змінами) 

 

Управління з питань 

надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту 

населення 

 

Відділ з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту 

населення 
 

Рішення міської ради  

від 31.01.2019 № 2275 

 

 

 

Рішення міської ради від 

25.11.2021 № 932 

 

Створення умов для забезпечення безпечної 

життєдіяльності населення міста 

 

 

 

Забезпечення необхідних умов щодо безпечної 

життєдіяльності населення та сталого соціально-

економічного розвитку міста 

12. 

 

 

 

 
 

12.1 

Програма територіальної оборони та 

підтримки постійної мобілізаційної 

готовності міста Кропивницького на            

2019-2021 роки 

 

Програма територіальної оборони та 

підтримання постійної мобілізаційної 

готовності міста Кропивницького на             

2022-2024 роки (зі змінами) 
 

Відділ мобілізаційної 

роботи та територіальної 

оборони 

 

 

Сектор мобілізаційної 

роботи та територіальної 

оборони 

Рішення міської ради  

від 31.01.2019 № 2279 

 

 

 

Рішення міської ради 
від 25.11.2021 № 944 

 

Забезпечення мобілізаційної готовності міста 
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13. Міська програма профілактики та протидії 

злочинності "Безпечне місто" на                  

2021-2023 роки (зі змінами) 

Відділ з питань 

запобігання і виявлення 

корупції та взаємодії з 

правоохоронними та 

контролюючими органами 

 

Управління з питань 

запобігання і виявлення 

корупції 

Рішення міської ради  

від 02.02.2021 № 93 

 

Підвищення ефективності контролю над об’єктами 

з масовим перебуванням людей, а також критично 

важливими об’єктами; 

14. 

 

 

 
 

14.1 

Комплексна програма діяльності міської 

дружини міста Кропивницького на 2019-

2021 роки 

 

Комплексна програма діяльності міської 

дружини міста Кропивницького на 2022–2024 

роки (зі змінами) 

 

Міська дружина міста 

Кропивницького 

Рішення міської ради від 

31.01.2019 № 2281 

 

 

Рішення міської ради від 

16.12.2021 № 1063 

 

Підвищення ефективності реагування на 

надзвичайні ситуації та події, зменшення їх 

негативних наслідків 

 

Підвищення ефективності реагування у разі загрози 

та виникнення надзвичайних ситуацій і подій 

15. 

 

 

 

15.1 

Програма розвитку місцевого електронного 

урядування на 2019-2021 роки (зі змінами) 

 

Програма цифрового розвитку на                 

2022-2024 роки (зі змінами)  

 

Управління 

інформаційних 

технологій 

Рішення міської ради від 

31.012019 № 2285 

 

 

Рішення міської ради від 

04.02. 2022 № 1097 

Забезпечення сучасною обчислювальною та 

комунікаційною технікою органів міської влади 

16. 

 

 

 

16.1 

 

Програма реалізації вимог Закону України 

"Про адміністративні послуги" на 2019-

2021 роки (зі змінами) 

 

Програма реалізації вимог Закону 

України "Про адміністративні послуги" на 

2022-2024 роки (зі змінами) 

 

Управління 

адміністративних послуг 

 

 

Департамент надання 

адміністративних послуг 

Рішення міської ради від 

31.01.2019 № 2280  

 

 

Рішення міської ради від 

25.11.2021 № 941 

 

Забезпечення реалізації державної політики у 

сфері надання адміністративних послуг  

 

 

 

 

 

17. Програма забезпечення умов діяльності 

депутатів міської ради на 2021-2023 роки  

(зі змінами) 

Управління апарату 

міської ради 

Рішення міської ради від 

02.02.2021 № 94 

Забезпечення виконання правового статусу 

депутата міської ради як представника інтересів  

територіальної громади міста 
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18. 

 

 
 

18.1 

Програма з розвитку і управління 
персоналом в Міській раді міста 
Кропивницького на 2020-2022 роки 
 
Програма з розвитку персоналу в 
Кропивницькій міській раді на 2023-              
2025 роки 

Відділ кадрової роботи 
 
 
 

Управління персоналу 

Рішення міської ради від 
14.02.2020 № 3118 

 
 

Проєкт рішення  

Підвищення кваліфікації посадових осіб 
місцевого самоврядування та депутатів міської 
ради 

19. 

 

 

 
 

19.1 

Програма фінансового забезпечення 
нагородження відзнаками міської ради та 
виконавчого комітету на 2019-2021 роки  
(зі змінами) 
 
Програма фінансового забезпечення 
нагородження відзнаками Кропивницької 
міської ради та виконавчого комітету на 
2022-2024 роки (зі змінами) 

Відділ кадрової роботи 
 
 
 
 

Управління персоналу 

Рішення міської ради 
від 31.01.2019 № 2284 

 

 

 
Рішення міської ради 
від 25.11.2021 № 946 

Фінансове забезпечення  відзначення  визначних 
подій 

 

 

 

Фінансове забезпечення  відзначення  визначних 

подій, вшанування громадян і трудових колективів 

підприємств, установ, організацій, громадських 

формувань та нагородження їх відзнаками міської 

ради та виконавчого комітету 

20. Програма здійснення представницьких та 

інших організаційних заходів, пов’язаних із 

діяльністю Кропивницької міської ради, на 

2022-2024 роки 

 

Управління діловодства 

та організаційної роботи 

Рішення міської ради від 

25.11.2021 № 945 

Забезпечення організації проведення заходів 

загальнодержавного та міського значення (в тому 

числі представницькі витрати), пов’язаних із 

відзначенням свят, пам’ятних дат, ювілеїв, 

річниць тощо 

Ціль 4. Поліпшення екології 

1. Програма природоохоронних заходів 

місцевого значення на 2021–2023 роки                

(зі змінами) 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Рішення міської ради 

від 02.02.2021 № 101 

 

Зменшення рівня ґрунтових вод, поліпшення 

екологічних умов, зменшення недостатньо 

очищених скидів у поверхневі джерела водних 

об’єктів 

2. Програма боротьби з амброзією 

полинолистою на території міста 

Кропивницького на 2019-2023 роки 

Головне управління 

житлово-комунального 

господарства 

Рішення міської ради  

від 07.05.2019 № 2499 

Виявлення та ліквідація вогнищ розповсюдження 

амброзії полинолистої; поступове зменшення 

площ засмічення карантинним бур’яном 

 

Директор департаменту  

з питань економічного розвитку                      Ніна РАХУБА 

 

 

 

 



 
 

Додаток 3 

до рішення Кропивницької міської ради  

"___"_________ 2022 року №____ 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК 

інвестиційних та інфраструктурних проєктів м. Кропивницького, для реалізації яких є потреба у залученні коштів з 
державного та обласного бюджетів, інших джерел фінансування 

у 2021-2023 роках* 
 

№ 
з/п 

Назва проєкту (заходу), його 
місцезнаходження 

Термін реалізації 
проєкту: 

Загальна 
вартість, 
тис. грн 

Залишкова 
вартість проєкту 

на початок 
2021 року, 
тис. грн 

Потреба в коштах на: 

дата 
початку 

дата 
закінчення 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

І.Промисловість 

1. Облаштування інженерної інфраструктури 

промислової зони із створенням 

індустріального парку "Ростагропром",  

за адресою: вул. Аджамська, 27,  

м. Кропивницький 

 

2021 2025 59648,53 59648,53 - - 25820,0 

2. Створення та облаштування індустріального 
парку "Радій", за адресою: вул. академіка 
Тамма, 29, м. Кропивницький 
 

2022 2030 150475,9 
 
 

150475,9 
 

- - 20000,0 

ІІ. Охорона здоров'я 

3. Реконструкція будівлі КНП "Дитяча міська 

лікарня  "Кропивницької міської ради, 

вул. Шевченка, 36, м. Кропивницький                         

(із виготовленням ПКД) 

 

2019 2025 158000,0 158000, 0 - - 42100,0 

4. Реконструкція операційного блоку КНП 
"Міська лікарня швидкої медичної 
допомоги" Міської ради міста 
Кропивницького", вул. Короленка, 56 
 

2019 2023 47529,2 46959,2 11891,0 - - 
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5 Придбання медичного обладнання для 

операційного блоку КНП "Міська лікарня 

швидкої медичної допомоги" Кропивницької 

міської ради, вул. Короленка, 56 

2023 2023 35000,0 31000,0 - - 31000,0 

6. Капітальний ремонт приміщення 
КНП "Центральна міська лікарня" Міської 
ради міста Кропивницького", 
 вул. Салганні піски, 14  (із виготовленням 
ПКД)  

2021 2023 124720,5 97283,6 - - 87500,0 

7. Придбання кисневого генератора для КНП 
"Центральна міська лікарня" Міської ради 
міста Кропивницького",                                    
вул. Салганні піски, 14  

2021 2021 5380,0 5380,0 5380,0 - - 

8. Придбання модульних  моніторів пацієнта 
(16 шт), для КНП "Центральна міська  
лікарня" Кропивницької міської ради,                
м. Кропивницький, вул. Архітектора 
Паученка, 45/35  

2021 2021 1708,0 1708,0 1708,0 - - 

9. Придбання реанімаційно-операційного та 
діагностичного обладнання (апарат ШВЛ 
для новонароджених, інкубатор для 
недоношених новонароджених дітей - 
імунохемілюмінісцентний аналізатор) 
для КНП  "Міський пологовий будинок з 
функціями перинатального центру ІІ рівня" 
Міської ради міста Кропивницького" 

2021 2021 638,6 638,6 620,0 - - 

10. Капітальний ремонт будівлі амбулаторій 
загальної практики – сімейної медицини 
№ 5 та № 6 КНП "Центр первинної   
медико-санітарної допомоги № 2  
м. Кропивницького" Міської ради міста 
Кропивницького", вул. Руслана 
Слободянюка, 136 (з виготовленням ПКД) 

2021 2025 27049,7 27049,7 - - 7200,0 
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11. Капітальний ремонт приміщення  
КНП "Територіальне стоматологічне 
об'єднання" Міської ради міста  
Кропивницького",вул. Шевченка, 36 
(з виготовленням ПКД) 
 

2023 2024 43600,0 43600,0 - - 17400,0 

12. Реконструкція будівель інфекційного 

відділення № 1, терапевтичного відділення                

№ 2 для розміщення відділення гострої 

судинної патології гострого мозкового 

інсульту з ліжками реабілітації стаціонару  

№ 1 КНП "Центральна міська лікарня" 

Кропивницької міської ради",  

вул. Ушакова, 3-а , м. Кропивницький (із 

виготовленням ПКД) 

 

2023 2025 40114,7 40114,7 - - 10600,0 

13. Капітальний ремонт приміщення 

поліклінічного відділення № 3 

КНП "Поліклінічного об’єднання» 

Кропивницької міської ради",  

вул. Металургів 25-а, м. Кропивницький  

(із виготовленням ПКД) 

 

2023 2025 30161,0 30161,0 - - 8000,0 

ІІІ. Освіта 

14. 
 

Капітальний ремонт приміщень майстерні 
в  комунальному закладі "Навчально-
виховне об’єднання "Загально-освітній 
навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 – 
дитячий юнацький центр "Лідер", 
Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області" за   адресою: 
пров. Фортечний, 7 

2019 2023 13894,6 13894,6 4025,4 - 9869,2 
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15. Капітальний ремонт харчоблоку в 
комунальному закладі "Навчально-
виховне  об’єднання № 35 
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
позашкільний центр Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області" за 
адресою:                                 вул. Космонавта Попова, 28/20, 
м. Кропивницький 

2020 2023 7785,6 7720,1 - - 7720,1 

16. Капітальний ремонт благоустрою КЗ "НВО 
№33 ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ",  
вул. Микитенка, 35/21, м. Кропивницький  
(із коригуванням ПКД) 
 

2023 2024 27681,46 27681,46 - - 11200,0 

17. Капітальний ремонт та благоустрій 
території комунального закладу 
"Дошкільний навчальний заклад (ясла-
садок) № 62 "Супутник" комбінованого 
типу Кіровоградської міської ради" за 
адресою: вул. Пацаєва,11-а,  
м. Кропивницький 

2019 2023 1957,5 1708,2 - - 1708,2 

18. Капітальний ремонт та благоустрій 
території дошкільного навчального закладу 
(ясла-садок) № 68 "Золота рибка" 
комбінованого типу за адресою: вул. Юрія 
Коваленка, 15 а, м. Кропивницький  

2019 2023 1954,2 1704,3 - - 1704,3 

19. Капітальний ремонт та благоустрій 
території КЗ "Навчально-виховне 
об’єднання І-ІІІ ступенів "Мрія" 
Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області" по вул. Євгена 
Тельнова, 45, в м. Кропивницькому 

2019 2023 1872,6 1560,0 - - 1560,0 
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20. Капітальний ремонт приміщень та  

харчоблоку КЗ "Ліцей науковий" Міської  

ради міста Кропивницького",  

вул. Юрія Коваленка, 9а, м. Кропивницький 

(із коригуванням ПКД)  

2023 2024 40036,2 40036,2 - - 16000,0 

21. Капітальний ремонт КЗ "Навчально- 

виховний комплекс "Спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад  

І-ІІІ ступенів № 26 – дошкільний навчальний 

заклад – дитячий юнацький центр "Зорецвіт" 

Кіровоградської міської ради, бульвар 

Студентський, 21, м. Кропивницький  

(із виготовленням ПКД) 

2023 2024 90004,0 90004,0 - - 36000,0 

22. Реконструкція будівлі ДНЗ (ясла-садок) № 42 

"Ювілейний" вул. Олени Теліги, 77,                                

м. Кропивницький  (із виготовленням ПКД) 

2023 2025 29050,0 29050,0 - - 7700,0 

23. Капітальний ремонт будівлі ДНЗ (ясла- 

садок) № 16 "Дружба" комбінованого типу, 

вул. Металургів, 34а, м. Кропивницький  

(із виготовленням ПКД) 

2023 2025 25985,0 25985,0 - - 7000,0 

24. Капітальний ремонт будівлі ЗОШ ІІ-ІІІ 

ступенів № 10 Кіровоградської міської ради, 

вул. Металургів, 33а,  

м. Кропивницький (із виготовленням ПКД)   

2023 2025 65004,5 65004,5 - - 17300,0 

25. Капітальний ремонт будівлі КЗ "Інноваційна 

гімназія Кропивницької міської ради",                   

вул. Космонавта Попова, 28/20,                                

м. Кропивницький (із виготовленням ПКД)   

2023 2025 73000,0 73000,0 - - 19500,0 

26. Капітальний ремонт (усунення аварійного 
стану перемичок та заміна віконних 
блоків)  гуртожитку КЗ "Навчально-виховне 
об’єднання "Загальноосвітня школа- 
інтернат I-III ступенів, ліцей  
 

2020 2021 1653,4 1549,8 1156,7 - - 
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 "Сокіл", центр позашкільного виховання 
Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області" 
по вул. Короленка, 46 у м. Кропивницькому 

       

27. Капітальний ремонт окремих приміщень в 
навчальному закладі ЗОШ ІІ-ІІІ ступенів  
№ 10 Кіровоградської міської ради,                      
вул. Металургів, 33а, м. Кропивницький   
(із виготовленням ПКД)   

2021 2021 1302,0 1302,0 1302,0 - - 

ІV. Благоустрій території 

28. Реконструкція площі Героїв Майдану 
м. Кропивницький (з виготовленням ПКД)  

2020 2023 90816,0 90014,4 - - 81000,0 

V. Комунальне господарство   

29. Реконструкція системи водопостачання                 

смт Нове м. Кропивницький, в тому числі з 

виготовленням ПКД   

2023 2025 190300,0 190300,0 - - 50700,0 

30. Реконструкція системи водовідведення              

смт Нове м. Кропивницький, в тому числі 

виготовленням ПКД 

2023 2025 198400,0 198400,0 - - 53000,0 

31. Капітальний ремонт теплових мереж по 

вулицях: В’ячеслава Чорновола, Гагаріна та 

Арсенія Тарковського, в тому числі з 

виготовленням ПКД   

2023 2025 168628,0 168628,0 - - 45000,0 

32. Капітальний ремонт теплових мереж по 

просп. Винниченка, в тому числі з 

виготовленням ПКД   

2023 2025 200000,0 200000,0 - - 53000,0 

33. Реконструкція котельні А. Матвієнка, 3- в, 

(Башкирська) з заміною теплових мереж, в 

тому числі з виготовленням ПКД   

2023 2025 200000,0 200000,0 - - 53000,0 

34. Нове будівництво, реконструкція, технічне 

переоснащення теплових пунктів, в тому числі 

виготовлення ПКД   

2022 2025 40500,0 40500,0 - - 10000,0 
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VI. Культура та туризм 

35. Реставрація будівлі Кіровоградського 
міського художньо-меморіального музею 
ім. О.О. Осмьоркіна, вул. Архітектора 
Паученка (Дворцова),  89,                                    
(з коригуванням    ПКД)    

2016 2024 23000,0 23000,0 - - 7900,0 

V11. Житлове будівництво 

36. Нове будівництво багатоквартирного 
житлового будинку по вул. Генерала Жадова, 
м. Кропивницький, 102 мікрорайон,  
позиція   16 (проєктні роботи) 

2023 2024 119648,4 118598,8 - - 46800,0 

37. Реконструкція житлової будівлі для 

тимчасового проживання внутрішньо 

переміщених осіб, вул. Металургів,  15,                   

смт Нове, м. Кропивницький                                     

(із виготовленням ПКД)   

2023 2024 119648,0 119648,0 - - 47800,0 

VIII. Фізична культура та спорт 

38. Реконструкція стадіону "Юність" 
комунального закладу "Комплексна дитячо- 
юнацька спортивна школа № 2  
Міської ради міста Кропивницького" за 
адресою: вул. Курганна, 64      

2018 2025 67148,9 65534,9 - - 10400,0 

IX. Дорожня інфраструктура 

39. Поточний ремонт дороги по вул. Вокзальній, 
м. Кропивницький 

2021 2023 55008,1 50952,8 50000,0 - - 

40. Капітальний ремонт вул. Василя Нікітіна,                 
м. Кропивницький 

2021 2023 14280,0 14136,4 10000,0 - - 

41. Капітальний ремонт вул. Металургів 2021 2023 98928,9 98555,6 - - 98555,6 

42. Капітальний ремонт просп. Промислового 2023 2025 125000,0 125000,0 - - 68198,6 
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43. Капітальний ремонт автодорожнього мосту 
по вул. Київській 

2021 2025 30000,0 30000,0 - - 1000,0 

44. Капітальний ремонт вул. Академіка Тамма 2023 2025 60000,0 60000,0 - - 1000,0 

45. Капітальний ремонт вул. Героїв України 2023 2025 60000,0 60000,0 - - 1000,0 

46. Капітальний ремонт вул. Холодноярської 2023 2025 105000,0 105000,0 - - 1200,0 

47. Капітальний ремонт вул. Руслана 
Слободянюка 

2021 2023 68446,46 68198,6 - - 1200,0 

Х. Охорона навколишнього природного середовища 
48. Заходи з озеленення населених пунктів, 

Кропивницька міська територіальна громада 
2023 2023 500,0 500,0 - - 500,0 

49. Заходи щодо відновлення і підтримання 
сприятливого гідрологічного режиму та 
санітарного стану річок, а також заходи для 
боротьби з шкідливою дією вод 
(уздовж р. Інгул – центральна частина міста 
від мосту по вул. Київська до мосту по 
вул. Михайлівська) 

2023 2023 4421,82 4421,82 - - 4421,82 

ВСЬОГО 3144881,77 3103608,71 86083,10 - 1022557,82 
 

* Перелік інвестиційних та інфраструктурних проєктів, реалізація яких здійснюватиметься за кошти бюджету Кропивницької міської територіальної 
громади в межах граничних обсягів видатків на 2021, 2022, 2023 роки для головних розпорядників коштів, визначено у місцевих галузевих цільових 
програмах на середньостроковий період. 

 

 

 

Директор департаменту 

з питань економічного розвитку Ніна РАХУБА 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  
до проєкту рішення Кропивницької міської ради  

"Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради  

від 25 березня 2021 року № 173 "Про затвердження Програми 

економічного і соціального розвитку міста Кропивницького на 2021 рік 

та основних напрямів розвитку на 2022 і 2023 роки" 
  

 1. Посилання на законодавство 
 Даний проєкт рішення розроблений з урахуванням статей 26, 27 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про захист 

інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії 

воєнного стану або стану війни", постанови Кабінету Міністрів України від 

09 червня 2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання 

повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в 

умовах воєнного стану" (зі змінами). 

 

 2. Обставини необхідності розробки проєкту рішення 
 Програма економічного і соціального розвитку міста Кропивницького 

на 2021 рік та основні напрями розвитку на 2022 і 2023 роки  

(далі – Програма) це комплексний програмний документ, в якому 

сконцентровано основні завдання розвитку усіх галузей і сфер діяльності у 

місті та містить додатки, які на даний час потребують корегування та 

доповнення, а саме: 

1) основні показники економічного і соціального розвитку  

міста Кропивницького на 2021-2023 роки (додаток 1 до Програми); 

2) перелік галузевих цільових програм, заходи яких реалізуватимуться у 

2021-2023 роках (додаток 2 до Програми); 

3) перелік інвестиційних та інфраструктурних проєктів, для реалізації 

яких є потреба у залученні коштів із державного та обласного бюджетів  

(додаток 3 до Програми).  
 

У період реалізації Програми відбулись суттєві зміни умов, переважна 

більшість яких, не залежить від діяльності виконавців Програми та суб’єктів 

господарювання, зокрема: 

1) відбулись зміни в механізмах відстеження основних показників 

органами Державної служби статистики; 

2) запроваджено обмеження у проведенні розрахунків органами  

Державної казначейської служби в умовах воєнного стану; 

3) відсутність фінансування у 2022 році з Державного бюджету України 

на інвестиційні проєкти. 
 

3. Проблеми, які покликані розв'язати розроблений проєкт 
Зміни до Програми дозволять створити умови для: 

реалізації найбільш актуальних проєктів розвитку громади, наявність 

переліку яких в Програмі є важливим критерієм для потенційних інвесторів, 

донорів тощо; 

концентрації зусиль і ресурсів на реалізації найбільш важливих заходів, 

які визначені в галузевих програмах. 
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4. Результат розгляду на постійних комісіях та виконавчим 

комітетом 

Проєкт рішення:  

погоджено Виконавчим комітетом Кропивницької міської ради  

(рішення від 22 листопада 2022 № 818); 

внесено на розгляд постійних комісій Кропивницької міської ради: 

з питань економічного розвитку, промисловості, підприємництва, 

інвестицій та регуляторної політики; 

з питань бюджету та податкової політики. 
 

5. Фінансово-економічне обґрунтування проєкту рішення  
Внесення змін до Програми не потребує додаткових матеріальних і 

фінансових витрат з міського бюджету. 

 

 

 

Директор департаменту  

з питань економічного розвитку                                              Ніна РАХУБА 



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ № 1 

до проєкту рішення Кропивницької міської ради "Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради 

від 25 березня 2021 року № 173 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста Кропивницького на 2021 рік та основних 

напрямів розвитку на 2022 і 2023 роки" (далі - Програма) 
 

Основні показники 

економічного і соціального розвитку 

міста Кропивницького на 2021-2023 роки 
 

* - прогнозування об’єктивних показників пунктів 1-3 (показники нової редакції) є неможливим через зміни в статистичних відстеженнях та відсутністю даних по м. Кропивницькому у 2022 році у зв’язку з припиненням подання статистичної звітності суб’єктами 

господарювання та не оприлюднення статистичних даних органами Державної служби статистики у зв’язку із введенням воєнного стану та прийняттям Закону України "Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або 

стану війни"; 

** - показник пункту 5 (показник нової редакції) дані Головного управління ПФУ в Кіровоградській області;  

*** - показники пункту 6 (показники чинної редакції) визначено у Програмі зайнятості населення міста Кропивницького на 2021-2023 роки, зміни до якої затверджено рішенням міської ради від 15 листопада 2022 року; 

**** - показники пункту 7 (показники чинної редакції)  – є відомчим показником роботи КМРЦЗ і не відображають реальну ситуацію у сфері зайнятості населення та на ринку праці у громаді. 

 

  Чинна редакція 

                                  

 

Директор департаменту 

з питань економічного розвитку  

Нова редакція 

 
                                                                                                                                                                              

Ніна РАХУБА 

№ 

з/п Показники 
Одиниця 

виміру 

2021 рік, 

проєкт 

2022 рік, 

проєкт 

2023 рік, 

проєкт 

1 2 3 4 5 6 

1. Обсяг реалізації 

промислової продукції по 

облікованому колу 

млрд грн 18,8 20,7 23,0 
% 109,5 110,4 110,8 

2. Обсяг реалізованої 

промислової продукції на 

одну особу населення 

 
тис. грн 

 

80,7 

 

89,7 

 

99,8 

3. Темп зростання 

роздрібного товарообороту 

підприємств - юридичних 

осіб 

 
% 

 

109,2 

 

109,5 

 

109,8 

4. Обсяг експорту товарів млн дол.С ША 451,0 436,5 513,5 
% 103,4 105,7 117,6 

5. Середньомісячна заробітна 

плата одного штатного 

працівника 

грн 12 534 13 286 13 964 
% 112,1 106,0 105,1 

6. Працевлаштовано***  

громадян  на нові місця 

осіб 3030 3060 3090 

7. Рівень безробіття**** % 1,6 1,6 1,6 

№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 
2021 рік 2022 рік 2023 рік 

1. Обсяг реалізації 

промислової продукції 

по обліковому колу 

млрд грн 20,3 * * 

% 118,7 * * 

2. Обсяг реалізованої 
промислової продукції 

на одну особу 

населення 

тис. грн 87,3 * * 

3. Темп зростання 
роздрібного 

товарообороту 

підприємств – 
юридичних осіб 

% 113,2 * * 

4. Обсяг експорту товарів млн дол.США 517,5 400,0 500,0 

% 106,2 77,3 125,0 

5. Середньомісячна 
заробітна плата одного 

штатного працівника 

грн 11777,0** 12 800 13 100,0 



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ № 2 

до проєкту рішення Кропивницької міської ради "Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 25 березня 2021 року № 173  

"Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста Кропивницького на 2021 рік та основних напрямів розвитку на 2022 і 2023 роки"  
 

Перелік галузевих (цільових) програм, які будуть діяти у 2021-2023 роках  
 

№ 

з/п 
Назва програми (чинна редакція) № 

з/п 
Назва програми (нова редакція) 

Ціль 1. Конкурентоспроможна економіка громади 

3. Програма оптимізації системи теплопостачання у місті 

Кропивницькому на 2018-2021 роки 

 Перенесено до Цілі 3. Сталий розвиток міста (порядковий №5) 

5. Програма розвитку туристичної галузі міста Кропивницького на 

2020-2022 роки 

4. 

4.1 

Змінено порядковий № програми 

доповнено проєктом: Програма розвитку туристичної галузі міста 

Кропивницького на 2023-2025 роки 

6. Програма розвитку культури в м. Кропивницькому на 2021-2025 роки  Перенесено до Цілі 2. Розвиток людського капіталу та підвищення 

якості життя населення (порядковий №13) 

7. Програма паспортизації нерухомих пам’яток культурної спадщини 

міста Кропивницького на 2018-2022 роки 

 Перенесено до Цілі 2. Розвиток людського капіталу та підвищення 

якості життя населення (порядковий №14) 

8. Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м. 

Кропивницькому на 2021-2024 роки 

 Перенесено до Цілі 3. Сталий розвиток міста (порядковий №1) 

Ціль 2. Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя населення 

2. Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих 

категорій населення міста на 2017-2022 роки 

 

2.1 доповнено проєктом: Програма соціального захисту та соціальної 

підтримки окремих категорій населення Кропивницької міської 

територіальної громади на 2023-2025 роки 

3. Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної 

операції, операції Об'єднаних сил в східних областях України та 

членів їх сімей на 2017-2022 роки 

 

 

3.1 доповнено проєктом: Комплексна програма підтримки учасників АТО, 

ООС, бойових дій у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації 

проти України, членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) учасників  

АТО, ООС, бойових дій у зв'язку з військовою агресією Російської 

Федерації проти України та вшанування пам'яті загиблих (померлих)  

на 2023-2025 роки 

9. Програма розвитку фізичної культури і спорту в м.Кропивницькому 

на 2021-2024 роки  

12. Змінено порядковий № програми 

 

10. Програма сприяння розвитку громадянського суспільства в місті 

Кропивницькому на 2020-2022 роки "Діалог" 

 

15. 

15.1 
Змінено порядковий № програми 

доповнено проєктом: Програма сприяння   розвитку громадянського 

суспільства в місті Кропивницькому на 2023-2025 роки "Діалог" 

11. Міська програма соціально-правового захисту дітей, профілактики 

правопорушень у дитячому середовищі та популяризації сімейних 

форм виховання на 2020-2022 роки 

8. 

8.1 

Змінено порядковий № програми 

Доповнено проєктом: Міська програма соціально-правового захисту дітей, 

профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації 

сімейних форм виховання на 2023-2025 роки 
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       Продовження порівняльної таблиці 2 
  

№ 

з/п 
Назва програми (чинна редакція) № 

з/п 
Назва програми (нова редакція) 

12. Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2019-2021 роки 

 

10. 

10.1 

Змінено порядковий № програми 

Доповнено: Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на                           

2022-2024 роки 

13. Програма соціальної підтримки, розвитку та становлення, сімей, 

дітей та молоді м. Кропивницького на 2020-2022 роки 

7. 

7.1 

Змінено порядковий № програми 

Доповнено проєктом: Програма соціальної підтримки, розвитку та 

становлення, сімей, дітей та молоді м. Кропивницького на 2023-2025 роки  

14. Програма реалізації вимог Закону України "Про адміністративні 

послуги" на 2019-2021 роки  

 Перенесено до Цілі 3. Сталий розвиток міста (порядковий №16) 

15. Програма забезпечення умов діяльності депутатів міської ради на 

2021-2023 роки 

 Перенесено до Цілі 3. Сталий розвиток міста (порядковий №17) 

  13. Перенесено з Цілі 1. Конкурентоспроможна економіка громади 

(порядковий №6) Програма розвитку культури в м. Кропивницькому на 

2021-2025 роки 

  14. Перенесено з Цілі 1. Конкурентоспроможна економіка громади 

(порядковий №7) Програма паспортизації нерухомих пам’яток 

культурної спадщини міста Кропивницького на 2018-2022 роки 

  16. 

 

 

16.1 

Перенесено з Цілі 3. Сталий розвиток міста (порядковий №10) 

Програма висвітлення діяльності Кропивницької міської ради та її 

виконавчого комітету на 2020-2022 роки 

Доповнено проєктом: Програма висвітлення діяльності Кропивницької 

міської ради та її виконавчого комітету на 2023-2025 роки 

Ціль 3. Сталий розвиток міста 

  1. Перенесено з Цілі 1. Конкурентоспроможна економіка громади 

(порядковий №8) Програма реалізації громадського бюджету (бюджету 

участі) у м. Кропивницькому на 2021-2024 роки 

1. Комплексна програма розвитку житлово- комунального 

господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому 

на 2021-2025 роки 

4. Змінено порядковий № програми 

 

  5. 

 

 

5.1 

 

Перенесено з Цілі 1. Конкурентоспроможна економіка громади 

(порядковий №3) Програма оптимізації системи теплопостачання у місті 

Кропивницькому на 2018-2021 роки 

Доповнено: Програма оптимізації системи теплопостачання у місті 

Кропивницькому на 2022 рік 
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       Продовження порівняльної таблиці 2 
  

№ 

з/п 
Назва програми (чинна редакція) № 

з/п 
Назва програми (нова редакція) 

5.2 Планується: Програма оптимізації системи теплопостачання у місті 

Кропивницькому на 2023 рік 

2. Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв’язку у              

м. Кропивницькому на 2021–2023 роки 

 

3. 

3.1 
Змінено порядковий № програми 

Доповнено: Програма розвитку міського пасажирського транспорту та 

зв’язку у м.Кропивницькому на 2021–2024 роки (в новій редакції) 

3. Міська програма розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації 

торгівлі з рук у невстановлених місцях на 2019-2021 роки 

6. Змінено порядковий № програми  (розробка нової не планується) 

4. Програма розвитку місцевого електронного урядування на                                  

2019-2021 роки 

15. 

15.1 

Змінено порядковий № програми 

Доповнено: Програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки  

5. Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального 

ремонту об’єктів комунального господарства та соціально-

культурного призначення  міста Кропивницького на 2019-2021 роки 

7. 

7.1 
Змінено порядковий № програми 

Доповнено: Програма капітального будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту об’єктів комунального господарства та соціально-

культурного призначення  міста Кропивницького на 2022-2024 роки 

6. Програма управління комунальним майном на 2020-2022 роки  
 

10. 

10.1 

Змінено порядковий № програми 

Доповнено проєктом: Програма управління комунальним майном на 

2023-2025 роки 

7. Програма з розвитку і управління персоналом в Міській раді міста 
Кропивницького на 2020-2022 роки 

 

18. 
18.1 

Змінено порядковий № програми 
Доповнено проєктом: Програма з розвитку персоналу в 
Кропивницькій міській раді  на 2023-2025 роки 

8. Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками 
міської ради та виконавчого комітету на 2019-2021 роки 

19. 
19.1 

Змінено порядковий № програми 
Доповнено: Програма фінансового забезпечення нагородження 
відзнаками Кропивницької міської ради та виконавчого комітету на 
2022-2024 роки 

9. Програма розвитку земельних відносин у  місті Кропивницькому 

на 2020-2022 роки  

2. 

2.1 

Змінено порядковий № програми 

Доповнено проєктом: Програма розвитку земельних відносин 

Кропивницької міської територіальної громади  на 2023-2025 роки 

10. Програма висвітлення діяльності Кропивницької міської ради 

та її виконавчого комітету на 2020-2022 роки 

 Перенесено до Цілі 2. Розвиток людського капіталу та підвищення 

якості життя населення (порядковий п.16) 

11. Програма територіальної оборони та підтримки постійної 

мобілізаційної готовності міста Кропивницького на 2019- 2021 роки 

12. 

12.1 
Змінено порядковий № програми 

Доповнено: Програма територіальної оборони та підтримання постійної 

мобілізаційної готовності міста Кропивницького на 2022-2024 роки 

12. Міська програма профілактики та протидії злочинності "Безпечне 

місто" на 2021-2023 роки  

13. Змінено порядковий № програми 
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       Продовження порівняльної таблиці 2 
  

№ 

з/п 
Назва програми (чинна редакція) № 

з/п 
Назва програми (нова редакція) 

13. Комплексна програма внесення змін до генерального плану міста 

Кіровограда (коригування генерального плану міста Кіровограда), 

розроблення картографічних матеріалів масштабу 1:5000 в цифровій і 

графічній формі, плану зонування території міста Кіровограда та 

детального плану території міста Кіровограда (першочерговість 

розроблення плану червоних ліній магістральних вулиць міста 

Кіровограда та планування транспортних вузлів з розв`язкою руху в 

двох рівнях, визначення архітектурно-планувальних рішень) 

8. Змінено порядковий № програми 

 

14. Програма створення та розвитку містобудівного кадастру у складі 

управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської 

ради на 2014-2021 роки 

9. 

9.1 

Змінено порядковий № програми 

Доповнено: Програма ведення містобудівного кадастру у складі 

управління містобудування та архітектури Кропивницької міської ради на               

2022-2024 роки 

15. Комплексна програма діяльності міської дружини міста 
Кропивницького на 2019-2021 роки 

14. 

14.1 

Змінено порядковий № програми 

Доповнено: Комплексна програма діяльності міської дружини міста 

Кропивницького на 2022–2024 роки 

16. Програма запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх 

наслідків на 2019-2021 роки 

 

11. 

11.1 

Змінено порядковий № програми 

Доповнено: Програма запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації 

їх наслідків на 2022-2024 роки 

  

 

16. 

 

 

16.1 

Перенесено з Цілі 2. Розвиток людського капіталу та підвищення 

якості життя населення (порядковий №14) - Програма реалізації вимог 

Закону України "Про адміністративні послуги" на   2019-2021 роки 

Доповнено: Програма реалізації вимог Закону України "Про 

адміністративні послуги" на 2022-2024 роки 

  17. Перенесено з Цілі 2. Розвиток людського капіталу та підвищення 

якості життя населення (порядковий №15) - Програма забезпечення 

умов діяльності депутатів міської ради на 2021-2023 роки 

  20. Доповнено новою: Програма здійснення представницьких та інших 

організаційних заходів, пов’язаних із діяльністю Кропивницької 

міської ради, на 2022-2024 роки 
 

 

 

Директор департаменту  

з питань економічного розвитку                      Ніна РАХУБА 



 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ № 3 
 

до проєкту рішення Кропивницької міської ради "Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради 

від 25 березня 2021 року № 173 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста Кропивницького на 2021 рік та основних напрямів 

розвитку на 2022 і 2023 роки" (далі - Програма) 
 

Чинна редакція Нова редакція   

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК 

інвестиційних та інфраструктурних проєктів м. Кропивницького, для реалізації яких є потреба у залученні коштів з 
державного та обласного бюджетів, інших джерел фінансування 

у 2021-2023 роках* 

Назва інвестиційного проєкту 
Потреба в коштах,  

тис. грн 
Назва інвестиційного проєкту 

Загальна 
вартість, 
тис. грн 

Залишкова  
вартість 
проєкту 

на 
початок 

2021 року, 
тис. грн 

Потреба в коштах на: 

2021 
рік 

2022 
рік 

2023 
рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 

І. Охорона здоров'я ІІ. Охорона здоров'я 

2. Капітальний  ремонт будівлі 
КНП "Клінічна дитяча міська 
поліклініка" Міської ради  
міста Кропивницького", 
 вул. Шевченка, 36  
(з виготовленням ПКД) 

 Загальна вартість - 12000,0 3. Реконструкція  будівлі  

КНП  "Дитяча міська  лікарня" 

Кропивницької  міської  ради,  

вул. Шевченка, 36,  

м. Кропивницький  

(із  виготовленням  ПКД) 

158000,0 158000, 0 - - 42100,0 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 

300,0 11700,0 - 

3. Реконструкція операційного 
блоку КНП "Міська лікарня 
швидкої медичної допомоги" 
Міської ради   
міста Кропивницького",  
вул. Короленка, 56 

Загальна вартість - 47529,2 4. Реконструкція  операційного 
блоку  КНП  "Міська  лікарня 
швидкої  медичної   допомоги" 
Міської  ради міста 
Кропивницького",  
вул. Короленка, 56 

47529,2 46959,2 11891,0 - - 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 

652,5 46306,7 - 

4. Капітальний  ремонт  
приміщення  КНП  "Центральна 
міська  лікарня" Міської ради  міста 
Кропивницького", 
вул. Салганні  піски, 14  
(з виготовленням  ПКД) 

Загальна вартість – 5000,0 6. Капітальний  ремонт  
приміщення  КНП  "Центральна 
міська  лікарня"  Міської ради   
міста Кропивницького",    
вул. Салганні       піски, 14 (із 
виготовленням  ПКД)  

124720,5 97283,6 - - 87500,0  

2021 рік 2022 рік 2023 рік 

200,0 4800,0 - 
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8. Капітальний  ремонт  будівлі 
амбулаторій   загальної  практики – 
сімейної  медицини № 5  та  
№ 6 КНП  "Центр  первинної 
медико-санітарної  допомоги  № 2  
м. Кропивницького"  Міської  ради 
міста     Кропивницького", 
вул. Руслана  Слободянюка, 136 
(з виготовленням  ПКД) 

Загальна вартість – 4000,0 
10. Капітальний  ремонт 
будівлі  амбулаторій загальної 
практики – сімейної  
медицини № 5  та  № 6 КНП 
"Центр  первинної  медико-
санітарної  допомоги  № 2  
м. Кропивницького"  Міської 
ради  міста   Кропивницького", 
вул. Руслана  Слободянюка, 36 
(з виготовленням  ПКД) 

27049,7 27049,7 - - 7200,0 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 

200,0 3800,0 - 

11. Ремонтно-реставраційні 
роботи   терапевтичного 
відділення  КНП  "Центральна 
міська  лікарня"  Міської  ради 
міста  Кропивницького",  
вул. Ушакова, 3-а (розробка ПКД) 
 
 

Загальна вартість – 20000,0 
12. Реконструкція  будівель 

інфекційного  відділення  № 1, 

терапевтичного  відділення  № 2 

для розміщення  відділення  

гострої  судинної  патології 

гострого  мозкового  інсульту  з 

ліжками  реабілітації  стаціонару  

№ 1 КНП  "Центральна  міська 

лікарня"  Кропивницької  міської 

ради", вул. Ушакова, 3-а ,  

м. Кропивницький  

(із виготовленням ПКД) 

40114,7 40114,7 - - 10600,0 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 

90,0 10000,0 9910,0 

ІІ. Освіта ІІІ. Освіта 
12. Капітальний  ремонт 
приміщень  майстерні  в 
комунальному  закладі 
"Навчально-виховне  об’єднання 
"Загальноосвітній  навчальний 
заклад  І-ІІІ  ступенів   
№ 16 – дитячий  юнацький  центр 
"Лідер"  Кіровоградської 
міської  ради  Кіровоградської 
області"  за   адресою:  
пров. Фортечний, 7 

Загальна вартість –7750,5 
14. Капітальний  ремонт 
приміщень  майстерні  в  
комунальному закладі 
"Навчально-виховне  об’єднання 
"Загальноосвітній  навчальний 
заклад  І-ІІІ  ступенів  № 16 – 
дитячий  юнацький  центр 
"Лідер",  Кіровоградської   міської 
ради  Кіровоградської  області"  за   
адресою:  пров. Фортечний, 7 

13894,6 13894,6 4025,4 - 9869,2 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 

- 7591,7 - 
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13. Капітальний  ремонт 
харчоблоку  в  комунальному 
закладі  "Навчально-виховне 
об’єднання  № 35  
"Загальноосвітня  школа   
І-ІІІ ступенів,  позашкільний  
центр   Кіровоградської міської 
ради  Кіровоградської  області" за 
адресою:  вул. Космонавта Попова, 
28/20,  
м. Кропивницький 

Загальна вартість – 6004,0 15. Капітальний  ремонт 
харчоблоку  в  комунальному 
закладі  "Навчально-виховне  
об’єднання  № 35 
"Загальноосвітня  школа 
 І-ІІІ  ступенів,  позашкільний 
центр  Кіровоградської  міської 
ради  Кіровоградської  області" 
за  адресою:             вул. Космонавта 
Попова,  28/20,  
м. Кропивницький 

7785,6 7720,1 - - 7720,1 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 

- 5938,5 - 

26. Капітальний  ремонт  та 
благоустрій  території  
дошкільного  навчального  закладу 
(ясла-садок)  № 68  "Золота рибка" 
комбінованого  типу  за  адресою: 
вул. Юрія  Коваленка, 15 а, 
 м. Кропивницький 

Загальна вартість - 1560,9   
18. Капітальний  ремонт  та 
благоустрій  території               
дошкільного  навчального  закладу 
(ясла-садок) № 68  "Золота  рибка" 
комбінованого  типу  за  адресою: 
вул.  Юрія  Коваленка,  15 а, 
м.  Кропивницький  

1954,2 1704,3 - - 1704,3 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 

- 1311,0 - 

18. Капітальний  ремонт 
харчоблоку  в  комунальному 
закладі  "Навчально-виховний 
комплекс  "Спеціалізований 
загальноосвітній   навчальний 
заклад  І-ІІІ  ступенів № 26 – 
дошкільний  навчальний  заклад – 
дитячий  юнацький  центр 
"Зорецвіт"  Кіровоградської   
міської ради  Кіровоградської 
області"  за  адресою: Студентський 
бульвар, 21, м. Кропивницький 

Загальна вартість -6040,9 21. Капітальний  ремонт 

КЗ  "Навчально-виховний 

комплекс  "Спеціалізований 

загальноосвітній  навчальний 

заклад  І-ІІІ  ступенів  № 26 – 

дошкільний  навчальний  заклад – 

дитячий  юнацький  центр 

"Зорецвіт"  Кіровоградської  

міської ради, бульвар 

Студентський, 21,   

м. Кропивницький    

(із виготовленням ПКД) 

90004,0 90004,0 - - 36000,0 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 

5975,3 
 
 
 

- - 
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24  Капітальний  ремонт 
(усунення  аварійного  стану 
перемичок  та  заміна  віконних 
блоків)   гуртожитку   
КЗ  "Навчально-виховне 
об’єднання  "Загальноосвітня 
школа-інтернат  I-III  ступенів, 
ліцей  "Сокіл",  центр 
позашкільного  виховання 
Кіровоградської  міської  ради 
Кіровоградської  області" 
по  вул. Короленка, 46 у 
 м. Кропивницькому 

Загальна вартість - 1653,4 26. Капітальний  ремонт 
(усунення  аварійного  стану 
перемичок  та  заміна віконних 
блоків)   гуртожитку  
 КЗ  "Навчально-виховне 
об’єднання  "Загальноосвітня 
школа-інтернат  I-III  ступенів, 
ліцей "Сокіл",  центр  
позашкільного  виховання 
Кіровоградської  міської  ради 
Кіровоградської  області" 
по  вул. Короленка,  46   у  
м. Кропивницькому 

1653,4 1549,8 1156,7 - - 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 

1549,8 - - 

ІІІ. Благоустрій території ІV. Благоустрій території 
33. Реконструкція  площі  Героїв 
Майдану  м. Кропивницький 
(з  виготовленням  ПКД) 

Загальна вартість – 69000,0 28. Реконструкція   площі   Героїв 
Майдану  м. Кропивницький 
 (з виготовленням)  ПКД 

90816,0 90014,4 - - 81000,0 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 

700,0 30600,0 37591,0 

IV. Культура та туризм VI. Культура та туризм 
34. Реставрація  будівлі 
Кіровоградського 
міського  художньо-
меморіального  музею ім. О.О. 
Осмьоркіна,  вул. Архітектора 
Паученка  (Дворцова),  89 
(з коригуванням  ПКД) 

Загальна вартість – 23000,0 35. Реставрація  будівлі 
Кіровоградського  міського 
художньо-меморіального 
музею   ім. О.О. Осмьоркіна,  
вул. Архітектора  Паученка 
(Дворцова),  89,  
(з коригуванням     ПКД)     

23000,0 23000,0 - - 7900,0 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 

- 1500,0 7900,0 

V. Житлове будівництво V11. Житлове будівництво 

36. Нове   будівництво 
багатоквартирного 
житлового  будинку  по   
вул. Генерала Жадова,  
м. Кропивницький, 102 
мікрорайон, позиція 16 (проєктні 
роботи) 

Загальна вартість – 55000,0 
36. Нове  будівництво 
багатоквартирного  житлового 
будинку   по  вул. Генерала 
Жадова,  м. Кропивницький,  102 
мікрорайон,  позиція   16 (проєктні 
роботи) 

119648,4 118598,8 - - 46800,0 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 

1000,0 20000,0 20000,0 
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VI. Фізична культура та спорт VIII. Фізична культура та спорт 

37. Реконструкція  стадіону 
"Юність"  комунального  закладу 
"Комплексна  дитячо-юнацька 
спортивна  школа  № 2  Міської 
ради  міста Кропивницького"  за 
адресою: вул. Курганна, 64 

Загальна вартість – 53137,6 38. Реконструкція  стадіону 
"Юність"  комунального закладу 
"Комплексна  дитячо- юнацька 
спортивна  школа  № 2  Міської 
ради  міста  Кропивницького" за 
адресою: вул. Курганна, 64       

67148,9 65534,9 - - 10400,0    

2021 рік 2022 рік 2023 рік 

- 7994,1 26546,7 

VII. Дорожня інфраструктура IX. Дорожня інфраструктура 

50. Поточний  ремонт  дороги  по 
вул. Вокзальній,   
м. Кропивницький 

Загальна вартість –55008,2 39. Поточний  ремонт  дороги  по 
вул. Вокзальній,   
м. Кропивницький 

55008,1 50952,8 50000,0 - - 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 

55008,2 - - 

40. Капітальний  ремонт  
вул. Василя  Нікітіна 

Загальна вартість – 14279,9 40. Капітальний  ремонт  
вул. Василя  Нікітіна,  
м. Кропивницький 

14280,0 14136,4 10000,0 - - 
2021 рік 2022 рік 2023 рік 

- 12175,9 - 
46. Капітальний  ремонт  дороги по 
просп. Промисловому 

Загальна вартість –75000,0 42. Капітальний  ремонт  просп. 
Промислового 

125000,0 125000,0 - - 68198,6 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 

9903,4 32548,3 32548,3 

41. Капітальний  ремонт 
автодорожнього  мосту 
по  вул. Київській 

Загальна вартість –30000,0 43. Капітальний  ремонт 
автодорожнього   мосту 
по вул. Київській 

30000,0 30000,0 - - 1000,0 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 

1000,0 29000,0- - 
42. Капітальний  ремонт  дороги  по 
вул. Акадміка  Тамма,  Героїв 
України 

Загальна вартість –60000,0 44. Капітальний   ремонт  
вул. Академіка  Тамма 

60000,0 60000,0 - - 1000,0 
2021 рік 2022 рік 2023 рік 

500,0 30000,0 29500,0 
43. Капітальний  ремонт  дороги  по 
вул. Холодноярській 

Загальна вартість – 105000,0 46. Капітальний  ремонт  
вул. Холодноярської 

105000,0 105000,0 - - 1200,0 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 

- 52000,0 53000,0 

45. Капітальний  ремонт  дороги  по 
вул. Руслана  Слободянюка 

Загальна вартість –125000,0 47. Капітальний  ремонт   
вул. Руслана Слободянюка 

68446,46 68198,6 - - 1200,0 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 

500,0 62250,0  62250,0 

 

 

 

Директор департаменту  

з питань економічного розвитку                                                                                                                             Ніна РАХУБА 
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