ІНФОРМАЦІЯ
про стан виконання програми економічного і соціального розвитку
Кіровоградської області на 2017 рік за січень-червень 2017 року
Програма економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на
2017 рік затверджена рішенням обласної ради від 23 грудня 2016 року № 196
(далі – Програма).
Програму розміщено на офіційних веб-сайтах обласної ради та
департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації.
З метою організації виконання та контролю за виконанням Програми
видано розпорядження голови облдержадміністрації від 30 січня 2017 року
№ 42-р, яким визначено відповідальних виконавців галузевих розділів
Програми, форми і механізми контролю за станом її виконання і звітності про
хід її реалізації.
Облдержадміністрацією разом із органами місцевого самоврядування
вжито ряд організаційних заходів, спрямованих на забезпечення виконання
основних показників, завдань і проектів, визначених Програмою.
Для забезпечення реалізації завдань Програми:
1) сформовано та затверджено переліки:
інвестиційних проектів, реалізація яких здійснюється за рахунок коштів
Державного фонду регіонального розвитку у 2017 році в області, на суму
63,6 млн.грн.;
об’єктів (заходів), що фінансуються у 2017 році за рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій в області, на суму
39 млн.грн.;
об’єктів (заходів), що фінансуються у 2017 році за рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури
5 об'єднаних територіальних громад, на суму 19,2 млн.грн.;
2) з обласного бюджету:
профінансовано 51,3 млн.грн. на реалізацію заходів 17 обласних цільових
програм (додаток 4);
проведено видатки на реалізацію заходів щодо інвестиційного розвитку
територій на суму 25,5 млн.грн.;
3) залучено близько 4 млн.грн. коштів міжнародної технічної допомоги та
близько 17 млн.грн. кредитних коштів міжнародних фінансових організацій;
4) укладено Меморандум між Державним концерном "Укроборонпром" та
Кіровоградською обласною державною адміністрацією щодо розширення
співробітництва з підприємствами Кіровоградської області у рамках виконання
державного оборонного замовлення та програм соціально-економічного
розвитку;
5) підписано Меморандум про партнерство щодо запровадження систем
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енергетичного менеджменту для підвищення енергетичної ефективності
будівель бюджетних установ між Кіровоградською облдержадміністрацією та
Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України;
4) направлено ряд звернень центральним органам виконавчої влади щодо
сприяння у вирішенні проблемних питань регіонального розвитку;
5) проведено ряд заходів державного і регіонального рівня (додаток 7).
Стан виконання основних завдань галузевих розділів Програми
Розділ І. РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
Підрозділ 1. "Агропромисловий комплекс, як основа сталого
функціонування економіки регіону"
У січні-червні 2017 року за рахунок впровадження сучасних
технологій та застосування селекційного матеріалу в сільському
господарстві вжито комплекс заходів, спрямованих на збільшення обсягу
виробництва:
1) рослинницької продукції, зокрема:
Кіровоградською державною сільськогосподарською дослідною станцією:
закладено науково-інноваційний полігон, де представлено 410 сортів та
гібридів сільськогосподарських культур;
вивчено та оцінено колекційний і підготовлено селекційний матеріал сої
сортів різних груп стиглості та екологогеографічного походження;
проводяться дослідження при використанні ресурсоощадних та
інтенсивних технологій вирощування по різних попередниках: кукурудза,
соняшник, озима пшениця та соя;
реалізовується високоякісне базове та сертифіковане насіння районованих
сортів і гібридів сільськогосподарських культур, а саме пшениці озимої м’якої –
12 сортів, ячменю озимого – 6 сортів, ячменю ярого – 6 сортів, сої – 6 сортів,
кукурудзи – 4 сорти, соняшнику – 2 сорти, картоплі – 4 сорти, по 1 сорту - жита,
вівса, проса, гречки;
здійснюється моніторинг насінницьких посівів озимої пшениці 14 сортів,
ячменю озимого 6 сортів; закладено насінницькі посіви 7 сортів ячменю ярого;
укладено угоди з господарствами області щодо здійснення науковоінноваційного забезпечення вирощування основних сільськогосподарських
культур за ресусозбережними біоадаптивними технологіями в екологічно
збалансованих короткоротаційних сівозмінах на площі близько 7 тис. га.
Станом на 01 липня 2017 року аграріями області:
забезпечено застосування енергозберігаючих та ресурсозберігаючих
технологій у 20% із 5,8 тис. агрогосподарств, а періодична сортозаміна і
сортооновлення – у близько 40 %;
завершено комплекс весняно-польових робіт. За результатами останніх
спостережень в доброму та задовільному стані озимі зернові знаходяться на
площі 257 тис. га (80% площ), озимий ріпак на – 31 тис. га (77% площ).
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До збирання ранніх зернових і зернобобових культур підлягає 410,1 тис. га, з
них 266,9 тис. га пшениці, 120,6 тис. га ячменю, 21,4 тис. га - гороху,
по 0,6 тис. га - вівса та жита; озимого ріпаку - 35,7 тис. га;
заготовлено 81,3 тис. т сіна (61% від потреби) та 14,7 тис. т сінажу (84%);
розпочато жнивну кампанію. Станом на 04 липня 2017 року:
ранні зернові і зернобобові культури зібрано на площі 10,8 тис. га (3% до
прогнозу), одержано валовий збір зерна в обсязі 28,8 тис. т при середній
урожайності 26,6 тис. т;
озимого ячменю обмолочено на площі 7,8 тис. га, намолочено майже
21 тис. тонн при середній урожайності 26,9 ц/га,
озимої пшениці зібрано 2,3 тис. га, намолочено 6,3 тис. т, урожайність
складає 27,8 ц/га,
гороху скошено 0,7 тис. га, намолочено 1,5 тис. т, урожайність становить
19,9 ц/га.
У рамках виконання програмного завдання щодо сприяння
впровадженню інвестиційних проектів у галузі рослинництва та в
інфраструктурі по зберіганню сільськогосподарської продукції та з метою
підвищення дохідності сільського господарства, збільшення продуктивності
галузі:
здійснювалися будівництво та реконструкція 21 зерносховища та складів
для зберігання сільськогосподарських культур, комплексів по сушінню та
очищенню зерна у 14 територій області, з них:
завершено будівництво:
зерносушарки на альтернативних видах палива ТОВ Нива
2010 (Кіровоградський район), освоєно 3,3 млн.грн., створено 6 нових робочих
місць;
зерносховища для зберігання сільськогосподарських культур ПСП ''Еліт''
та критих токів №1, №2, №3 ПОП ім.Гагаріна (Новоархангельський район);
зерносховища потужністю 5 тис.т одночасного зберігання, ТОВ "Згода",
створено 8 робочих місць; зерноочисного комплексу ФГ "Воронова В.А."
(Добровеличківський район);
2 зернозберігаючих комплекси на базі СТОВ "Агролан" потужністю
25 тис.т зерна, створено 15 нових робочих місць та "Капітанівське ЗЗП"
потужністю 53,5 тис.т зерна,
створено 48 нових робочих місць
(Новомиргородський район);
складу для зберігання зерна на 1 тис.т, СТОВ "Родина" с.Синьки
(Благовіщенський район), освоєно 1,45 млн.грн., створено 2 нових робочих
місця;
току ФГ "АЛАН" (Петрівський район), освоєно 1,5 млн.грн.;
складських приміщень (реконструкція) на базі АФ ТОВ "Воля" в с.Таужне
(Гайворонський район), освоєно 1,45 млн.грн.;
додатковий пункт прийому зерна та ємності для зберігання загальною
ємністю 22,0 тис.т, ТДВ "Колос" (Знам'янський район), освоєно всього
26,2 млн.грн.;
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продовжується будівництво:
елеватора на 50 тис.т зерна та млина потужністю 250 т на добу
ПП "СТ-Сервіс" (Новгородківський район);
складу та ангару для зберігання сільськогосподарської продукції у селах
Благодатне та Тарасівка (Бобринецький район);
складських приміщень АФ "Хлібороб" у формі ТОВ, с.Наливайка
(Голованівський район).
Проводилися роботи з підготовки та відновлення зрошувальних
систем до роботи у вегетаційний період 2017 року.
Із 38 сільгоспвиробниками підписано протоколи-наміри щодо проведення
поливів сільськогосподарських культур на площі 3,5 тис.га. Станом на 01 липня
2017 року проведено полив ФГ "Лемко" та ФГ "Фортуна" Новгородківського
району на площі 1,7 тис.га.
У січні-червні 2017 року на краплинне зрошення спрямовано коштів
сільгоспвиробників у сумі 750 тис.грн., за рахунок яких:
влаштовано 2 системи на площі 12,35 га та басейн для води - на площі
28 га;
проведено заміну обладнання;
відремонтовано 14 насосно-силових агрегатів на 9 державних насосних
станціях;
розробляються 2 проекти на улаштування систем краплинного зрошення.
Так, наприклад:
Кропивницьким МУВГ на замовлення ПП НСНФ "Соєвий вік" виконано
роботи по влаштуванню акумулюючого басейну об'ємом 800 м.куб для системи
регулюючого краплинного зрошення у с.Новопавлівка Кіровоградського району.
Протифільтраційний екран басейну влаштований із геомембрани (німецького
виробництва) товщиною 1 мм. Басейн буде наповнюватися водою із
свердловини замовника. Система краплинного зрошення улаштована на площі
28 га для поливу ягідних культур;
завершено будівництво системи крапельного зрошення ФГ "Родина
Неофіти" та зрошувальної системи ФГ "Неофіти" у Добровеличківському
районі.
Для аграріїв області організовано та проведено ряд організаційних
заходів, зокрема:
кущові наради з питань підготовки до весняно-польових робіт у 2017 році
у Знам'янському, Долинському, Гайворонському та Новгороківському районах,
на яких Кіровоградським регіональним відділенням ПАТ "Державна
продовольча зернова компанія України" представлено Програму форвардних
закупівель зернових культур урожаю 2017 року;
круглий стіл на тему: "Нові інструменти розвитку сільськогосподарських
виробників – зовнішньоекономічна діяльність та документарні операції";
семінар на тему: "Бюджетно-податкові новації для аграріїв у 2017 році";
навчальний семінар за програмою САРА – "Сертифікований професійний
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бухгалтер агробізнесу", на тему: "Бюджетна дотація, оподаткування та трудові
відносини в аграрній галузі";
кущові наради з обговоренням в громадах Компаніївського та
Добровеличківського районів питання стосовно необхідності проведення
земельної реформи;
на базі Кіровоградської сільськогосподарської дослідної станції у
с.Сазонівка обласний науково-практичний семінар на тему "Особливості
збирання та підготовка до зберігання врожаю ранніх зернових культур в умовах
2017 року" та традиційний День поля. У рамках заходу відбулося відкриття
меморіальної дошки Заслуженому працівнику сільського господарства
Савранчуку В.В.
Проводиться робота щодо підвищення ефективності використання
коштів обласного бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.
З цією метою підготовлено та внесено зміни до Порядку використання
коштів обласного бюджету, що надходять у порядку відшкодування
вищезазначених втрат (рішення обласної ради від 10 березня 2017 року №233);
Видано розпорядження голови облдержадміністрації від 10 квітня
2017 року №178-р "Про надання субвенцій з обласного бюджету районним
міським (міст обласного значення) бюджетам та міським і сільським бюджетам
об’єднаних територіальних громад на реалізацію заходів програми розвитку
земельних відносин в області, яким надано право на отримання субвенції
об’єднаним територіальним громадам. Наразі відбувається опрацювання
наданої інформації для винесення її на розгляд комісії, що заплановане на
липень 2017 року;
2) тваринницької продукції, а саме:
у рамках виконання програмного завдання щодо проведення
реконструкції тваринницьких комплексів та з метою відновлення потенціалу
тваринництва у 2017 році заплановано реалізацію 9 інвестпроектів на загальну
суму майже 117 млн.грн. Станом на 01 липня 2017 року:
завершено будівництво:
приміщення для забою сільськогосподарських ПП "Андвікс" потужністю
забою 40 голів свиней та 10 голів ВРХ на добу (Світловодський район);
третього корівника для автоматизованого комплексу молочної ферми на
600 голів ВРХ, створено 5 робочих місць, ПОСП АФ "Сагайдацька" с.Докучаєве
(Устинівсьький район). На даний час утримується 409 голів ВРХ;
продовжується:
будівництво корівника на 120 голів (Світловодський район) та
молокопровода на молочно-товарній фермі на 80 корів (Добровеличківський
район);
реконструкція молочно-товарного комплексу на 500 голів (Петрівський
район). Ступінь будівельної готовності - 80%;
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робота щодо поліпшення селекційної роботи у тваринництві у
Петрівському районі (введено в основне стадо 107 голів нетелів на суму
0,5 млн.грн.).
В області функціонує 20 підприємств, які мають всі необхідні виробничі
потужності для експорту харчової продукції (молока та молочної продукції,
м'яса та м'ясопродуктів, меду та продуктів бджільництва, майонезу, соусу,
жирів) та 41 підприємство для експорту неїстівної продукції тваринного
походження (вовна та шкірсировини, пух, перо, корма та кормові добавки). За
січень-квітень 2017 року експортовано продукції на суму 129,5 млн.дол.США.
У загальному експорті області частка аграрної продукції становить 76,4%.
Для сільгосппідприємств області організовано та проведено ряд
організаційних заходів, зокрема:
нараду на тему "Біобезпека господарств та заходи із запобігання
поширенню інфекційних захворювань тварин, зокрема африканської чуми
свиней";
навчання для представників установ ветеринарної медицини в області із
питань оплати праці на базі Державного навчального закладу "Центр
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та
організацій облдержадміністрації".
Вживалися заходи щодо формування високопродуктивного поголів’я
у господарствах всіх форм власності.
Станом на 01 липня 2017 року порівняно з січнем-червнем 2016 року в
суспільному секторі збільшилась чисельність корів на 0,1 тис. голів (на 1%), а в
особистих господарствах населення збільшено поголів’я ВРХ на 1,1 тис. голів
(на 1,1%), овець та кіз - на 0,5 тис. голів (на 1%), птиці – на 242,9 тис. голів
(на 3,7%).
За рахунок утримання високопродуктивних порід птиці за січень-червень
2017 року порівняно з відповідним періодом 2016 року господарствами
населення збільшено виробництво яєць - на 6,5 млн. шт. або на 2,9%
(вироблено – 232,4 млн. шт.).
Для подальшого утримання та розведення ТОВ "Лісова коза"
(Олександрівський район) було закуплено та завезено з Франції 300 голів кіз
та 12 цапів альпійської породи. Господарство планує створити племінний завод
по розведенню зазначеної породи кіз.
Сільгосппідприємствами області забезпечено нарощення виробництва
молока на 0,52тис.т (на 0,7%).
Проте, індекс сільськогосподарської продукції у січні-червні
2017 року склав 98,6%, що обумовлено скороченням обсягів виробництва
продукції рослинництва на 3,1%, тваринництва — на 1,3%.
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Станом на 01 липня 2017 року в аграрних підприємствах окремих
районів допущено:
1) скорочення поголів’я:
ВРХ – у 10 районах, найбільше у Новомиргородському (на 27%) та
Кіровоградському (на 20,2%);
у 3 районах: Бобринецькому, Голованівському, Новоархангельському, інформація є конфіденційною;
у Долинському та Знам'янському районах сільгосппідприємства з
2014 року не займаються вирощуванням ВРХ;
у т.ч. корів – у 7 районах, значне - у Новомиргородському (на 23,5%),
Кіровоградському (на 14,1%);
у
Бобринецькому,
Голованівському,
Новоархангельському
та
Онуфрївському районах - інформація є конфіденційною;
свиней - у 14 районах, значне — у Олександрівському (на 77,3%),
Благовіщенському (58,7%), Кіровоградському (на 40,8%), Світловодському (на
36,8%);
у Голованівському, Онуфріївському та Устинівському районах інформація є конфіденційною;
птиці – у Новоукраїнському районі (на 18,3%). У Бобринецькому,
Гайворонському, Компаніївському, Олександрівському, Петрівському та
Устинівському районах - інформація є конфіденційною.
2) зменшення обсягів виробництва:
м'яса – у 4 районах (Гайворонському,
Знам'янському,
Новоархангельському, Новоукраїнському). У Вільшанському, Долинському,
Кіровоградському, Компаніївському, Маловисківському, Новомиргородському
та Світловодському районах - інформація є конфіденційною;
молока – у 5 районах (Гайворонському, Добровеличківському,
Новомиргородському,
Новоукраїнському,
Олександрівському).
У
Бобринецькому, Голованівському, Новоархангельському та Онуфріївському
районах - інформація є конфіденційною. У Долинському та Знам'янському
районах відсутнє поголів'я корів.
Однією із основних причин скорочення поголів'я свиней є спалахи
африканської чуми свиней (АЧС), які відбулися у 2016 році та на початку
2017 року в окремих районах області. На даний час вживаються заходи із
локалізації та недопущення поширення на території області АЧС.
Крім того, негативний вплив мають:
незацікавленість товаровиробників в утриманні худоби через високу
затратність виробництва тваринницької продукції;
диспаритет цін на вироблену тваринницьку продукцію і цін на
матеріально-технічні ресурси, які використовуються для її виробництва;
недостатність бюджетного фінансування цільових державних програм
розвитку тваринництва.
З метою розвитку сервісних і дорадчих послуг в сільському
господарстві забезпечено функціонування:
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3 дорадчих служб: ГО "Кіровоградська обласна сільськогосподарська
дорадча служба", ГО "Олександрійська районна сільськогосподарська дорадча
служба", ТОВ "Дорадча служба Агро-інформ";
40 сільськогосподарських дорадників та експертів-дорадників.
Дорадчі служби, сільськогосподарські дорадники та експерти-дорадники
сприяють провадженню освітньої діяльності для сільського населення та
сільськогосподарських товаровиробників.
Для надання організаційно-методичної підтримки у створенні
молочарських
та
зернових
кооперативів
на
сайті
департаменту
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації
у
розділі
"Сільськогосподарська кооперація" створено бібліотечку кооператора, де
розміщені
нормативно-правові
документи
з
питань
розвитку
сільськогосподарської кооперації, методичні рекомендації, довідники, зразки
документів тощо. Крім цього, розміщена інформація про проекти міжнародної
технічної допомоги, які підтримують розвиток сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів.
На базі Кіровоградського міжрайонного управління водного господарства
функціонує постійно діючий інформаційно-дорадчий центр облводресурсів.
20-23 березня 2017 року в Дорадчому центрі облводресурсів Державним
інститутом управління та економіки водних ресурсів проведені виїзні навчання
для керівників та фахівців водогосподарських організацій області з питань
інтегрованого управління водними ресурсами.
Підрозділ 2. "Використання земельних ресурсів та удосконалення
земельних відносин"
У рамках виконання завдань програми щодо розвитку земельних
відносин у січні-червні 2017 року проведено відповідну роботу.
Державними кадастровими реєстраторами територіальних органів
Держгеокадастру на території області:
1) здійснено державну реєстрацію 21197 земельних ділянок;
2) надано 21197 відомостей із Державного земельного кадастру у формі
витягу з Державного земельного кадастру;
3) внесено до Державного земельного кадастру – 536 відомостей (змін до
них) та 656 виправлених відомостей.
Головним управлінням Держгеокадастру в області з початку
2017 року:
1) видано 5576 наказів щодо розпорядження землями державної
власності, у тому числі 3063 - учасникам антитерористичної операції; з них:
2670 наказів – про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
(у т.ч. 1652 – учасникам АТО);
2529 наказів – про затвердження проектів землеустрою та надання
земельних ділянок (у т.ч. 1390 – учасникам АТО),
інші – 377;
2) надано адміністративних послуг на суму 2194,8 тис.грн.;
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3) проведено 12 земельних торгів у формі аукціону на яких продано право
на оренду 17 земельних ділянок державної власності площею 318,5 га на суму
1596,3млн. грн.;
4) укладено договори на виконання робіт з виготовлення технічної
документації по нормативній грошовій оцінці земель по 62 населеним пунктам,
з них по 3 населеним пунктам прийнято рішення про затвердження технічної
документації (с.Веселе, с.Паліївка, с.Первомайське Маловисківської міської
ради).
Місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування з початку 2017 року:
1) продано 18 земельних ділянок комунальної та державної власності
несільськогосподарського призначення під об'єктами нерухомого майна
загальною площею 1,6 га на суму 2127,4 тис.грн.;
2) проведено 27 земельних торгів у формі аукціону на яких продано:
право на оренду 34 земельних ділянок загальною площею 446,5 га
загальною ціною продажу річної орендної плати 3439,1тис.грн.;
2
земельні
ділянки
державної
та
комунальної
власності
несільськогосподарського призначення під об’єктами нерухомого майна
загальною загальною площею 0,3 га на суму 0,4 млн.грн.
Державними органами приватизації продано 1 земельну ділянку під
об'єктом державної власності площею 0,3 га ціною продажу 82,2 тис.грн.
До бюджетів усіх рівнів від продажу земельних ділянок (з урахуванням
розстроченого платежу) і прав на земельні ділянки з початку 2017 року
надійшли кошти у сумі 5,9 млн.грн., в т.ч. до місцевого бюджету 5,8 млн.грн. та
до державного бюджету – 82,2 тис.грн.
Підрозділ 3. "Збереження та розвиток лісових ресурсів"
Забезпечено реалізацію заходів регіональної екологічної програми
"Ліси Кіровоградщини" на 2016-2020 роки", у рамках якої протягом січнячервня 2017 року:
створено:
147,5 га нових лісів, що складає 56,1 % до запланованого показника на
2017 рік та на 36,7% менше, ніж за відповідний період 2016 року;
452 км мінералізованих смуг, що на 1,8% більше, ніж за перше півріччя
2016 року і складає 94,2% планового завдання на 2017 рік;
проведено:
догляд за мінералізованими смугами на площі на 2355 км, що складає 80%
від програмного завдання на 2017 рік і на 26,7% більше, ніж за відповідний
період 2016 рік;
лісовідновлення на місцях зрубаних лісів на площі 465 га, що на 5,7%
більше ніж за січень-червень 2016 року і становить 96,9% до програмного
завдання 2017 року;
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в) вирощено садивного матеріалу в лісових розсадниках 4,8 млн.штук,
що на рівні відповідного періоду 2016 року і складає 120 % обсягів,
запланованих на 2017 рік.
г) заготовлено ліквідної деревини:
від усіх видів рубок – 53,1тис. куб.м., що становить 33,9% обсягів,
запланованих на 2017 рік, у т.ч. від рубок головного користування –
19,4тис.куб.м.;
вжито ряд заходів, спрямованих на збереження та захист лісів:
проведено заходи щодо боротьби зі шкідниками лісу - на площі 6,5тис.га,
що майже на рівні відповідного періоду минулого року;
виконано лісогосподарські роботи (догляд, санітарні, реконструктивні,
лісовідновні та інші рубки) - на площі 1352 га, що на 16,6% більше ніж
протягом січня-червня 2016 року;
державною лісовою охороню виявлено 31 випадок незаконних рубок
загальною масою 216 куб.м на суму 1512 тис. грн. Добровільно відшкодовано
79,1 тис. грн. Вживаються заходи щодо повного відшкодування шкоди,
заподіяної лісу;
у рамках проведення роз’яснювальної роботи з громадськістю лісгоспами
області встановлено 198 панно, аншлагів, бігбордів на протипожежну тематику,
проведено 198 виступів у засобах масової інформації та 666 рейдів по
виявленню порушників Правил пожежної безпеки в лісах України.
У результаті вжитих заходів:
загальна кількість правопорушень в порівнянні з попереднім роком
зменшилася на 3%;
у підвідомчих лісах обласного управління лісового та мисливського
господарства за звітний період зафіксовано і локалізовано лише 4 випадки
низових лісових пожеж на площі 0,7 га.
Працівниками лісового господарства області проведено ряд заходів,
приурочених до Дня дикої природи.
Постійно здійснюються заходи щодо запобігання занесенню збудника
африканської чуми свиней (АЧС) у мисливські угіддя області. Щоденні
посилені обстеження мисливських угідь ведуться 200 єгерями користувачів
мисливських угідь.
Збільшено до 38 кількість учнівських лісництв.
21 березня 2017 року розпочалася ініційована Державним агентством
лісових ресурсів України Всеукраїнська акція "Майбутнє лісу у твоїх руках". У
рамках акції лісівники залучали до створення лісових насаджень громадськість,
студентську та учнівську молодь, представників влади та засобів масової
інформації; пропагували важливість дбайливого ставлення до навколишнього
середовища та лісу - зеленого багатства країни; проводили екскурсії для
учнівської молоді та громадськості, майстер-класи з посадки дерев, різноманітні
культурно-пізнавальні заходи для школярів, день профорієнтації для
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старшокласників на своїх підприємств тощо.
Підрозділ 4. "Стале функціонування промисловості"
З метою забезпечення сталого розвитку промислового комплексу у
січні-червні 2017 року місцевими органами виконавчої влади забезпечено
надання практичної допомоги промисловим підприємствам у врегулюванні
проблемних питань, пов'язаних з їх діяльністю на регіональному і державному
рівні.
Облдержадміністрацією вжито ряд організаційних заходів, зокрема:
1) укладено Меморандуми:
щодо розширення співробітництва з підприємствами Кіровоградської
області у рамках виконання державного оборонного замовлення та програм
соціально-економічного розвитку з ДК "Укроборонпром"
(03 березня
2017 року);
про співпрацю і партнерство між Державним підприємством "Східний
гірничо-збагачувальний комбінат", Державним концерном "Ядерне паливо"
Кіровоградською обласною державною адміністрацією та Кіровоградською
обласною радою" (20 червня 2017 року);
2) направлено звернення центральним органам виконавчої влади:
Міністерству енергетики та вугільної промисловості України – щодо
інформування облдержадміністрацію про стан справ, пов’язаний з
будівництвом заводу ПрАТ "Завод з виробництва ядерного палива", у зв’язку з
відсутністю будь-яких позитивних зрушень щодо вирішення даного питання у
2016 році;
ДК "Укроборонпром" - з питання щодо завантаження виробничих
потужностей ДП "Кіровоградський ремонтний завод";
3) розроблено обласну програму впровадження регіональних наукових
досліджень у промислове виробництво Кіровоградської області на 20172020 роки, яку затверджено рішенням обласної ради від 19 травня 2017 року
№283;
4) забезпечено:
а) робочі візити:
17 березня 2017 року - групи народних депутатів у складі Яриніча К.В.,
Хланя С.В. та Жолобецького О.О. на Інгульській шахті ДП "СхідГЗК" з метою
вивчення питань екологічної безпеки регіону та просування законопроекту
щодо затвердження Державної цільової програми радіаційного та соціального
захисту населення Кіровоградської області. Під час зустрічі було досягнуто
порозуміння щодо важливості залучення державних інвестицій у розвиток
підприємства;
22 червня 2017 року - у рамках реалізації домовленостей між
ДК "Ядерне паливо" і China National Nuclear Corporation, спеціалістів компаній
"China National Nuclear Corporation", "China Uranium Resources CO.Ltd" та
"China Nuclear Energy Industry Corporacion" (КНР, м.Пекін) на
Новокостянтинівській шахті ДП "СхідГЗК". Під час зустрічі керівництва
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облдержадміністрації та обласної ради з інвесторами обговорено перспективи
співробітництва у сфері видобутку урану та можливостей інвестування в
розвиток Новокостянтинівської шахти і видобуток урану (близько
150 млн.дол.США);
б) зустріч голови облдержадміністрації Кузьменка С.А. та голови обласної
ради Чорноіваненка О.А. 20 квітня 2017 року - з генеральним директором
Державного концерну "Ядерне паливо" Дроботом С.А. та іншими
представниками концерну з питань:
реалізації проекту щодо збільшення обсягів видобування уранової руди на
Новокостянтинівській шахті у 2017-2020 роках шляхом залучення іноземних
інвестицій (китайської корпорaції China National Nuclear Corporation) у сумі
4 млрд.грн.;
екологічного та безпекового характеру діяльності Інгульської, Смолінської
та Новоконстянтинівської шахт;
вирішення проблеми очищення шахтних стічних вод та розміщення
хвостосховищ відходів;
приведення уранових об’єктів та прилеглих територій в екологічно
безпечний стан;
утримання автодороги загального користування, якою перевозять руду із
Новоконстянтинівської шахти, та перспективи будівництва альтернативної –
залізниці;
5) вжито заходи щодо врегулювання окремих проблемних питань
регіонального і галузевого розвитку, зокрема з питання забезпечення
функціонування Криворізького гірничо-збагачувального комбінату
окислених руд:
а) направлено звернення:
Кабінету Міністрів України, Міністерству економічного розвитку і
торгівлі України та Міністерству фінансів України щодо сприяння
збільшенню фінансування ДП "Дирекція КГЗКОР" на 26,35 млн.грн. під час
внесення змін до Закону України "Про державний бюджет України на 2017 рік";
Міністерству економічного розвитку і торгівлі України - щодо
передбачення фінансування з державного бюджету у сумі близько 70 млн.грн.
для будівництва систем водопостачання та водовідведення, що будуть
незалежними від ДП "Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального
комбінату окислених руд";
Кабінету Міністрів України, Міністерству економічного розвитку і
торгівлі України – стосовно підтримки ініціативи Долинської міської ради
Долинського району щодо передачі з балансу КГЗКОРу об'єктів незавершеного
будівництва (2
багатоповерхових будинків) у комунальну власність
територіальної громади м.Долинська.
Мінекономрозвитку України
звернулося до керуючого санацією
ДП "Дирекція КГЗКОР" з проханням розглянути
можливості передачі
вищезгаданих житлових будинків у комунальну власність м.Долинська з
урахуванням положень міжнародних угод про будівництво КГЗКОРу і норм
законодавства з питань банкрутство та проінформувати міністерство щодо
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шляхів вирішення даного питання;
б) проведено наради:
з відпрацювання шляхів вирішення питання про надання послуг
водопостачання та водовідведення населенню м.Долинська, що будуть
незалежними від функціонування КГЗКОРу;
13 та 21 червня 2017 року - з питання відновлення електропостачання
ДП "КГЗКОР". На комбінаті призначено нового арбітражного керуючого Биковського М.Ю. Завдяки втручанню керівництва облдержадміністрації
відновлено електропостачання об’єктів, що забезпечують водопостачання та
водовідведення у м.Долинська, та не допущено виникнення санітарноепідемічної катастрофи;
в) заступником голови облдержадміністрації Коломійцевим А.О. взято
участь у нараді, яка відбулася у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі
України, стосовно комплексного розгляду питань, пов’язаних з будівництвом
КГЗКОРу, його діяльністю та обсягами фінансування відпрацювання питань,
пов’язаних з закриттям Смолінської шахти та подальшим функціонуванням
хвостосховища у Петрівському районі;
г) спільним розпорядженням голови облдержадміністрації та голови
обласної ради від 03 травня 2017 року № 216-р/116-гр утворено обласну робочу
групу з вирішення питань функціонування структурних підрозділів
ДП "СхідГЗК", що розташовуються на території Кіровоградської області.
Промисловими підприємствами області вживалися заходи щодо
розширення нових ринків збуту, пошуку постачальників комплектуючих
(матеріалів), освоєння випуску нових видів продукції, а саме з початку
2017 року:
1) проведена робота щодо укладення договорів та угод на постачання
продукції:
ТОВ "Електромеханічний завод "Етал" у співпраці з Дніпровським
ракетокосмічним бюро "Південне" опрацьовують наміри на виготовлення
надсучасних лопатів для вітряків та електроніки для управління ними;
ТОВ "Торговий дім "Радій" - виграло тендер на доставку
600 світлодіодних світильників та освітлювальної арматури комунальному
підприємству "Міськсвітло" на 682 тис грн.;
2) впроваджено нові потужності та освоєно нові види продукції:
ТОВ "Світловодський маслосирзавод" – розпочато виробництво молочної
продукції на обладнанні і площах колишнього ПАТ "Світловодський
маслосиркомбінат", яке не працювало 2 роки (створено 200 робочих місць), та
продовжується реконструкція потужностей;
ТОВ "Придніпровський олієекстракційний завод" - з квітня 2017 року
розпочато виробництво на території Кропивницького (з грудня 2016 року
перереєстровані з Полтавської області, створено 232 робочих місця);
ТДВ "М'ясокомбінат "Ятрань" - освоєно нові види продукції: ковбаса
BEEF, варена, в/г; сосиски BEEF, варені, в/г; ковбаски "Братвюрт", з в'яленими

14

томатами та сиром, варені, в/г;
ВК ПАТ "Оболонь" - розпочато виробництво та розширено асортимент
газованої води, планується виробництво алкогольних напоїв (міцністю 8,6%);
ТОВ "Кіровоградський інструментальний завод "Лезо" – придбано та
впроваджено у виробництво новітній електроерозійний верстат з ЧПК CHMER
вартістю 2,1 млн. грн.;
ДП "Межиріцький вітамінний завод" - триває процедура реєстрації
лікарських засобів, досягнуто попередньої згоди на реалізацію продукції з
декількома фармацевтичними підприємствами;
ТОВ "Кіровоградхліб 2014" - освоєно новий вид хліба "Козацький"
формовий з борошна 1 ґатунку та житнього, 750 г;
ПАТ "Зорянка" - освоєно 65 нових видів продукції, працює на
давальницькій сировині відомих іноземних фірм, як "Betty Barklay Group"
(Німеччина) та "Lener Cordier" (Франція). Щоденно виготовляє понад дві тисячі
сучасних модних швейних виробів. У квітні 2017 року відкрито магазин, для
якого розроблено кілька власних моделей верхнього одягу;
ТОВ "Дзеркальник" - розпочало надання нових видів послуг з ремонту та
технічного обслуговування помп та компресорів;
шахтами ДП "СхідГЗК" введено в експлуатацію:
Інгульською - третю чергу блоку "4-1" горизонту 295 м;
Новокостянтинівською - сучасний склад вибухових матеріалів на
горизонті 300 м, що дасть можливість забезпечити шахту вибуховими
матеріалами в повному обсязі та вихід шахти на перший пусковий мінімум
видобутку руди до 0,5 млн.т/рік (обсяг залучених власних коштів складає
9 млн.грн.). Підприємством за власні кошти придбано та змонтовано мобільний
щоковий дробильний комплекс, який призначений для доведення руди до
технологічних нормативів гідрометалургійного заводу продуктивністю
200 т руди на годину. Для обслуговування нового комплексу створюються
додаткові робочі місця;
ТОВ "Елгран" - введено в дію цех по переробці блоків гранітних, які
видобуваються на Капустинському кар’єрі у Новоукраїнському районі;
ТОВ "ПТУ "Віра Сервіс Інтермаш" - виконано замовлення по
виробництву багатофункціональної металоформи протяжністю 18 м (Б 1800)
для виготовлення автодорожніх напружено-армованих балок, та мостового
двохбалочного крану вантажопідіймальністю 5 т і довжиною прольоту 22,5 м;
Проводиться робота щодо реалізації інвестиційних проектів у рамках
Програми, зокрема:
розширено виробничі потужності ТОВ НВО "ОКРОС", м.Олександрія
(оснащено фрезерними станками для виробництва електричних талей),
залучено 2 млн.грн. інвестицій, створено 30 нових робочих місць;
встановлено бункерну установку навантаження автотранспорту
БПП-200х2 і стрічкового конвеєра КЛ-25-800/4600 на заводі по виробництву
камене-щебеневої продукції потужністю 1 млн.т у рік ТОВ "Єврощебінь",
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м.Новоукраїнка, освоєно майже 1 млн.грн. На даний час здійснюється
виготовлення документації;
здійснено платежі на придбання обладнання ПАТ "Ельворті", створено
14 нових робочих місць. Освоєно новий вид продукції - сівалку зернову
"АЛЬФА-6" та реалізовано перший екскаватор "ELEX" в м.Долинська, який
було презентовано на агропромисловій виставці "АгроЕкспо-2015";
завершено:
реконструкцію:
газоочисного обладнання сушарних барабанів №1-2 ТОВ "Побужський
феронікелевий комбінат", Голованівський район, освоєно 0,5 млн.грн.;
адміністративного та виробничо-складських приміщень у хлібопекарню,
СТОВ "Степ-Агро" м.Новоукраїнка. На даний час здійснюється виготовлення
документації;
будівництво цеху з виробництва компектуючих для матраців
ТОВ "ЮНАЙТЕД ДЕВЕЛОПМЕНТ", м.Олександрія, залучено 2 млн.грн.,
створено 50 нових робочих місць;
продовжуються:
будівництво Новокостянтинівської шахти ДП "СхідГЗК", освоєно
12 млн.грн. власних коштів (оперативні дані), з них на капітальне будівництво –
7 млн.грн., модернізацію – 5 млн.грн. (освоєння капітальних вкладень з початку
будівництва складає 13,3% від загальної вартості будівництва);
будівництво заводу по переробці сої ПП "Віктор і К", м.Світловодськ,
потужністю 650 т переробки сої на годину, створення до 600 нових робочих
місць. У звітному періоді освоєно 20,5 млн.грн. (закуплено обладнання для
підготовчого відділення на грануляцію лузги та шроту, здійснює
пусконалагоджувальні роботи окремих цехів нового олійно-екстракційного
заводу по переробці сої;
будівництво цеху екстракції насіння соняшнику ТОВ "Відродження" з
потужністю 800 т/добу, Голованівський район, освоєно 6 млн.грн. (збудовано
корпус, здійснюються внутрішні монтажні роботи приміщень). У стадії
розроблення детальний план території;
будівництво лінії по переробці молочної продукції на базі ПСП "Нива",
Гайворонський район;
роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації, реставрації
приміщень та придбання обладнання по виробництву молочної продукції ТОВ
"Молочна майстерня" потужністю 50 т/на добу, Благовіщенський район,
освоєно 0,5 млн.грн.
реконструкція ІІ черги філії "Кременчуцька ГЕС" ПАТ "Укргідроенерго".
Проведено роботи з реконструкції: щита 20С; установки дизель-генератора;
гідроагрегату №8; ПВР;
роботи з технічного переоснащення ТОВ "Лізава", м.Олександрія,
освоєно 1 млн.грн., створено 10 нових робочих місць.
Забезпечено
проведення
моніторингу
щодо
впровадження
підприємствами області систем управління якістю і механізмів підвищення
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конкурентоспроможності продукції відповідно до вимог національних та
міжнародних стандартів.
У січні-червні 2017 року ДП "Кіровоградстандартметрологія" видано
42 сертифікати відповідності на продукцію та послуги, з них підприємствам
області: ТОВ "Прод-Інвест", Приватна фірма "Інкопмарк-центр", ТОВ "ПАОС
ГРУП" та ТОВ "Златофарба" (м.Кропивницький), ТОВ "Віатекс" та
ПАТ "Оболонь" (м.Олександрія), ПП "Віктор і К", ТОВ "Гідросенд", Завод
КШМБ ТДВ "Об’єднання Дніпроенергобудпром" (м.Світловодськ), ТОВ "Геоїд"
(2 види продукції) та Знам’янський кар’єр філії "Центр управління
промисловістю" ПАТ "Українська залізниця" (м.Знам’янка), ТОВ "Єврощебінь"
(м.Новоукраїнка), ТОВ "Побужський феронікелевий комбінат" (смт Побузьке);
2 сертифікати на системи управління: НАССР - ТОВ "Кіровоградхліб 2014" та
СУЯ - ТОВ "Віатекс" (м.Олександрія).
В області нараховується 69 підприємств, які мають працювати за
системою аналізу небезпечних факторів та контролю в критичних точках
(НАССР) до 20 вересня 2019 року, з них 18 підприємств працюють за даною
системою та 6 - мають перейти до кінця 2017 року.
На ТОВ "Кіровоградхліб 2014" проведено аудит первинної сертифікації
системи управління безпечністю харчових продуктів (СУБХП) стосовно
виробництва хлібобулочних, сухарних та борошняних кондитерських виробів,
та заплановано проведення аудиту для одержання об’єктивних доказів стосовно
відповідності та остаточного оцінювання впровадженої системи управління
безпечністю харчових продуктів.
Основними факторами позитивного впливу на розвиток промисловості
області є продовження відновлення виробництва в окремих галузях,
переорієнтація на інші ринки збуту, насамперед країн Азії та Африки,
підприємств, які традиційно експортували до Російської Федерації.
У результаті комплексу вжитих заходів у промисловості:
1) індекс промислової продукції склав 110,8% порівняно з січнемтравнем 2016 року (програмне завдання - 106%). Приріст забезпечили
підприємства:
добувної промисловості (на 24,3%);
переробної промисловості (на 7,9%), у т. ч. у харчовій промисловості - на
15,5% (програмне завдання - 108%),
з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
(на 3,1%);
2) обсяг реалізованої промислової продукції в області у січні-травні
2017 року склав 10,3 млрд.грн. (у січні-травні 2016 року – 9 млрд.грн.)
(програмне завдання – 22,8 млрд.грн.).
Найбільші обсяги реалізованої промислової продукції забезпечено у
містах обласного значення (75,3% від загального обсягу в області) та
Голованівському, Кіровоградському, Новомиргородському, Світловодському
районах (19,9% від загального обсягу в області).
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Незначні обсяги реалізованої промислової продукції мають 10 районів, з
них найменші
у Благовіщенському, Бобринецькому, Компаніївському,
Маловисківському,
Новгородківському,
Новоархангельському,
Олександрівському, Онуфріївському, Петрівському та Устинівському районах
(від 0,001% до 0,07%).
Підрозділ 5. "Використання мінерально-сировинних ресурсів"
У рамках виконання завдань Програми облдержадміністрацією
проведено певну роботу щодо врегулювання питань, пов’язаних із
використанням природних ресурсів. Зокрема:
1) направлено звернення Державній службі геології та надр України
щодо:
прискорення проведення аукціону з продажу спеціального дозволу на
користування надрами з метою видобування бурого вугілля Миронівського
родовища Костянтинівського вуглерозрізу, розташованого на території
Олександрійського району області;
розгляду питання про надання спеціального дозволу на користування
надрами Інгульської та Смолінської шахт ДП "СхідГЗК", які є основними
постачальниками сировини для атомних електростанцій України;
2) з метою сприяння здійсненню промислової оцінки перспективних
родовищ корисних копалин та наданню гірничих відводів для розробки
родовищ корисних копалин місцевого значення:
а) прийнято 5 рішень з питань надрокористування, а саме:
"Про погодження клопотання ПРАТ "Північний гірничо-збагачувальний
комбінат" щодо внесення змін до спеціального дозволу на користування
надрами Ганнівського родовища залізистих кварцитів" (від 19 травня 2017 року
№ 299);
"Про погодження надання ТОВ "Бобринецький граніт" спеціального
дозволу на користування надрами Бобринецького І родовища гранітів" (від
19 травня 2017 року № 298);
"Про погодження надання ПАТ "Державна акціонерна компанія
"Українські поліметали" спеціального дозволу на користування надрами
Клинцівської ділянки золота" (від 19 травня 2017 року №297).
"Про погодження клопотання Інгульської шахти ДП "СхідГЗК" щодо
отримання гірничого відводу для продовження розробки Східної рудної зони
Центрального родовища уранових руд" (від 23 травня 2017 року №331);
"Про погодження клопотання Інгульської шахти ДП "СхідГЗК" щодо
отримання гірничого відводу для продовження розробки Мічурінського
родовища уранових руд" (від 23 травня 2017 року №330);
б) підготовлено та подано на розгляд чергової сесії обласної ради
3 проекти рішень щодо:
продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами з
метою геологічного вивчення в тому числі дослідно-промислової розробки
Станкувацького родовища та родовища “Надія” Добровеличківського району
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(обидва – літієві руди);
надання спеціального дозволу на користування надрами Лікарівського
родовища титанових руд ТОВ КФ "Велта”;
3) забезпечено оперативний та об’єктивний розгляд клопотань
надрокористувачів щодо погодження отримання спеціальних дозволів на
користування надрами. Обласною радою погоджено матеріали щодо отримання
спеціальних дозволів на користування надрами: ПАТ "Українські поліметали",
ТОВ "Бобринецький граніт", ПРАТ "ПівнічГЗК", та надання гірничих відводів
ДП "СхідГЗК";
4) проведено моніторинг за підприємствами, які отримали спеціальні
дозволи на користування надрами та виконанням угод про умови користування
надрами. На даний час діє 73 спеціальних дозволів на користування надрами, з
них 4 - на геологічне вивчення.
Забезпечено залучення надрокористувачів до участі у розбудові
соціальної та дорожньо-транспортної інфраструктури населених пунктів
області.
З підприємствами, які проводять геологічне вивчення та розробку
родовищ корисних копалин на території області укладено 20 соціальних угод з
них 3 – з облдержадміністрацією та обласною радою, 17 – з місцевими
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
У рамках укладених угод надрокористувачами надавалася допомога
ПАТ "Кіровоградграніт", ТОВ "Ноксен", ПАТ "Кіровоградське рудоуправління",
ПП "Крона-В", ТОВ ВКФ "ВЕЛТА" тощо. Так, наприклад:
ТОВ "Ноксен" – послуги по перевезенню юнаків с.Злинка до
райвійськкомату для проходження медогляду та учасників ліквідації наслідків
аварії на ЧАЕС до Маловисківської ЦРЛ для проходження медогляду;
ТОВ ВКФ "ВЕЛТА" - спонсорська допомога для проведення
міжнародного змагання з розробки комп'ютерних ігор "Global Game Jam
Ukraine", яке відбулось 20-22 січня у місті Кропивницький,
ремонту
центральної площі м.Новомиргород, та придбано cкaнеp вен для відділення
гемaтoлoгії дитячoї oблacнoї лікapні.
Вживаються заходи щодо сприяння ефективній експлуатації діючих,
введенню в експлуатацію нових родовищ корисних копалин і об'єктів їх
збагачення в області. Зокрема, продовжується реалізація інвестиційних проектів
з розробки Бирзулівського родовища ільменіту (Новомиргородський район),
Лозуватського родовища
керамічних пегматитів (Компаніївський район),
Вікненського родовища каолінів (Гайворонський район):
ТОВ ВКФ "ВЕЛТА" – продовжено розробку Бирзулівського родовища
ільменіту та забезпечено вихід підприємства на повну потужність; завершено
геологічне вивчення Лікаревської ділянки титанових руд на території
Новомиргородського району. Підприємством укладено меморандум з
американською компанією CMC Cometals про наміри щодо будівництва
гірничо-збагачувального комплексу у Кіровоградській області для розробки
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Лікарівського родовища;
ТОВ "Сермін" – укладено угоду з виробничим кооперативом "Геолог" на
проведення детальної розвідки Вікненського родовища каолінів (вартість
робіт – 2292 млн.грн.), інвестовано 0,7 млн.грн. Проводяться додаткові геологорозвідувальні роботи запасів каоліну. Отримано дозвіл на укладання договору
оренди земельної ділянки під будівництво кар'єру, яке планується у ІІ півріччі
2017 року. 22 червня 2017 року відбулась зустріч керівництва ТОВ "Сермін" з
начальником ст. Гайворон на предмет використання широкої колії с.Таужне для
відвантаження каоліну.
Підрозділ 6. "Енергозбереження та енергоефективність"
У рамках виконання програмних завдань в області вживаються
заходи щодо підвищення рівня енергоефективності та розвитку
альтернативної енергетики. Зокрема:
1) облдержадміністрацією надано Міністерству економічного розвитку і
торгівлі України:
пропозиції до Дорожньої карти комплексного розвитку вітроенергетики та
машинобудування України;
інформацію
стосовно
земельних
ділянок,
що
відповідають
запропонованим умовам для реалізації проектів будівництва сонячних
електростанцій на полікристалічних панелях;
2) розроблено програму енергоефективності Кіровоградської області на
2017-2020 роки, яка затверджена рішенням обласної ради від 19 травня
2017 року №285;
3) видано розпорядження голови облдержадміністрації від 10 січня
2017 року №18-р "Про стан впровадження в області політики з
енергозбереження" та запроваджено моніторинг його виконання;
4) місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування опрацьовуються питання щодо розробки енергетичних
паспортів районів, міст, селищ, а також запровадження еско-механізму, що
дозволить впровадити нові енергоефективні проекти та ресурсозберігаючі
технології на об’єктах бюджетної сфери за рахунок приватних інвестицій.
У сфері енергозбереження та енергосервісу в області розпочата робота
енергоаудиторів на зазначених об’єктах з метою планування заходів з
енергозбереження через ЕСКО-механізм.
06 квітня 2017 року в облдержадміністрації під головуванням першого
заступника голови облдержадміністрації Коваленка С.П. проведено нараду–
семінар з питань впровадження заходів з енергозбереження та енергосервісу, за
результатами доручено райдержадміністраціям, міськвиконкомам, об’єднаним
територіальним громадам визначити об’єкти, стосовно яких планується
укласти енергосервісні договори у 2017 році.
У програмі енергоефективності Кіровоградської області на 20172020 роки на 2017 рік передбачено 250 тис.грн. на впровадження енергоаудитів

20

на об’єктах обласного підпорядкування. На даний час визначається перелік
об’єктів.
27 квітня 2017 року підписано Меморандум про партнерство щодо
запровадження систем енергетичного менеджменту для підвищення
енергетичної ефективності будівель бюджетних установ між Кіровоградською
облдержадміністрацією та Державним агентством з енергоефективності та
енергозбереження України. Даним документом передбачено створення на рівні
районної державної адміністрації, міської ради, об’єднаної територіальної
громади відділу енергетичного менеджменту; уведення у структурі посад
енергоменеджера.
12 травня 2017 року на базі Центральноукраїнського технічного
університету
проведена
Всеукраїнська
спеціалізована
виставка
"Енергоефективність.
Енергозбереження"
та
галузева
сесія
"Енергоефективність. Енергозбереження" муніципального інвестиційного
форуму "TIME to INVEST";
24 травня 2017 року під головуванням першого заступника голови
облдержадміністрації Коваленка С.П. проведена нарада з питань укладання
договорів з енергосервісу на 5 об’єктах, а саме: Кіровоградський обласний
кардіологічний
диспансер; Кіровоградський обласний центр дитячої та
юнацької творчості; Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Д.И.Чижевського; Кіровоградський психоневрологічний інтернат з
геріатричним відділенням; Олександрійська школа-інтернат. На даний час
розпочата робота енергоаудиторів на зазначених об’єктах з метою планування
заходів з енергозбереження через ескомеханізм;
21 червня 2017 року першим заступником голови облдержадміністрації
Коваленком С.П. затверджено План розвитку об’єктів альтернативної
енергетики (сонячні електростанції, міні-, мікро гідроелектростанції) на
території Кіровоградської області на період до 2020 року;
30 червня 2017 року на базі Кіровоградської регіональної торговопромислової палати проведено семінар щодо впровадження ЕСКО та
енергоменеджменту в бюджетній сфері за участю першого заступника голови
облдержадміністрації Коваленка С.П., представників Державного агентства з
енергоефективності та енергозбереження України та потенційних інвесторівенергосервісних компаній. За результатами семінару райдержадміністраціям,
міськвиконкомам, об′єднаним територіальним громадам доручено оновити базу
об’єктів бюджетної сфери, що потребують енергомодернізації, та активніше
долучитися до роботи з впровадження ескомеханізму на відповідних
територіях.
Рішенням виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від
23 травня 2017 року №258 внесено зміни до Плану дій сталого енергетичного
розвитку м.Кіровограда на період до 2020 року, якими передбачено
фінансування проведення енергоаудитів будівель бюджетних установ ЕСКО
компаніями.
База даних щодо енергоспоживання будівель бюджетних установ для
ЕСКО-механізму оприлюднено на сайті департаменту інфраструктури та
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промисловості
облдержадміністрації
у
розділі
"Енергетика
та
енергозбереження" у рубриці "Об’єкти бюджетної сфери, які потребують
енергомодернізації"
за
посиланням
http://prom.kr-admin.
gov.ua/i_obekti_energomodern.html.
З початку 2017 року суб'єктами господарювання різних форм власності
вживаються заходи щодо здійснення термомодернізації,
впровадження
енергоефективних технологій, введення нових потужностей у сфері
енергозбереження, а саме:
1) об’єктами соціальної сфери здійснено заміну вікон та дверей на
енергоефективні, утеплення будівель та дахів, залучено з різних джерел
фінансування кошти у сумі 27 млн.грн.;
2) проведено енергоаудити: міського комунального лікувальнопрофілактичного закладу "Дитяча міська лікарня" (м.Олександрія); Павлівської
ЗШ І-ІІІ ступенів, Глинського сільського будинку культури та Глинської
амбулаторії загальної практики сімейної медицини, та продовжуються робота з
проведення
енергоаудитів будівель Великоскельовської загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів та Озерського навчально-виховного комплексу
Світловодського району
1) підприємствами та фізичними особами області:
ТОВ "ГЕСС Консалтинг Україна" – розпочато реалізацію проекту з
будівництва сонячної електростанції на території Бобринецької об’єднаної
територіальної громади біля с.Дібрівка на площі майже 30 га;
ФГ "Омельяненко" (Новоукраїнський район) – введено в дію другу
рухому сонячну електростанцію "Іванівка-2" потужністю 0,31 МВт, яка
oснaщенa тpекеpнoю системoю (пaнелі повертаються зa нaпpямом сoнця і
кoефіцієнт їх кopиснoї дії збільшується нa 35-40%) і мaє зaхист від вітpу.
Вартість проекту - 104,8 млн.гpн. У гoдини пік електрoстaнції "Івaнівкa" тa
"Івaнівкa-2" здaтні зaбезпечити нaдхoдження дo електрoмереж близькo
4 тис. кВт екoлoгічнo чистoї сoнячнoї електрoенергії. Створено 5 нових робочих
місць. Підприємство працює по "зеленому тарифу";
ПАТ "Кіровоградський завод дозуючих автоматів" – розроблена та
введена в дію модульна зерносушарка, яка працює на дровах та соломі;
ДП "Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2" Держрезерву
України - планує до кінця 2017 року перейти на використання альтернативних
джерел енергії, встановивши сонячні станції;
ТОВ "Торговий дім "Радій" - виграло тендер на постачання
600 світлодіодних світильників та освітлювальної арматури Комунальному
підприємству "Міськсвітло" (м.Кропивницький) на 682 тис грн.
ПАТ "Кіровоградобленерго" - проводить підготовчі роботи для здійснення
реконструкції повітряних ліній електропередач ПЛ 35кВ Л-345 "Скелева-150В.Скелева" та ПЛ 35кВ Л-347 "Скелева-150-Нікольська" у Світловодському
районі на загальну суму – 9,8 млн.грн.;
гр.Андрійчуком І.Ю. (Голованівський район) - встановлено новітню
сонячну підстанцію (103 сонячні батареї) потужністю 27 кВт на даху власного
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будинку, яку під'єднано до загальної електромережі України. Виробляється
електроенергії - 1200 кВт/місяць.
У рамках Програми проводиться робота щодо реалізації
інвестиційних проектів, зокрема:
ПП "АВКУБІ" (Голованівський район) – завершено будівництво
допоміжних приміщень закривання води Лебединської ГЕС, освоєно
300 тис.грн.;
ТОВ "Рассвет" с.Іванці (Новоукраїнський район) - завершено будівництво
фотоелектричної сонячної електростанції потужністю 630 кВ/год. (встановлено
2420 модулів), вартість проекту - 21 млн.грн.;
ПП АФ "МЮННТ" та ФОП "Застьоба" - встановлено устаткування для
виробництва пеллетів з пожнивних решток, створено по 2 робочих місця,
освоєно 1,1 млн.грн.;
ПрАТ "Рівнянське" с. Рівне (Новоукраїнський район) - знаходиться у
стадії завершення будівництво фотоелектричної сонячної електростанції
потужністю 400 кВ/год., вартість проекту – 17 млн.грн.;
ФГ "Крамар В.О." (Новоархангельський район) – завершується
виготовлення проектно-кошторисної документації для введення в експлуатацію
побудованої в кінці 2016 року сонячної електростанції потужністю 1,2 МВт,
освоєно всього 15 млн.грн.;
СТОВ "Зоря" (м.Новоукраїнка) – здійснюється оформлення документації
на земельну ділянку під будівництво наземної фотоелектричної сонячної
електростанції, освоєно майже 1 млн.грн.;
ТОВ "Відродження" (Голованівський район) – виготовлено технікоекономічні обґрунтування для проектування електростанції на твердому паливі
(відходи соняшника) потужністю до 6 мВт та замовлено проект
ПАТ ПТП "Укренергочермет" (м.Харків).
Програмою енергоефективності передбачається надання відшкодування
на впровадження енергоефективних заходів мешканцям багатоквартирних
будинків ОСББ та ЖБК, на що у 2017 році в обласному бюджеті передбачені
кошти у сумі 1 млн.грн.
Відповідні програми затверджені у Благовіщенському, Вільшанському,
Добровеличківському, Знам'янському, Кіровоградському, Компаніївському,
Маловисківському,
Новомиргородському,
Новоукраїнському,
Олександрівському, Олександрійському, Онуфріївському та Петрівському
районах та містах Кропивницький, Олександрія, Долинська.
Протягом лютого-червня 2017 року видано на впровадження
енергоефективних заходів:
фізичним особам (орієнтовно) - 1603 енергокредит на суму
27,8 млн.грн., з яких: АБ "Укргазбанк" - 270 енергокредитів на суму
6,4 млн.грн., АТ "Ощадбанк" - 926 енергокредитів на суму 16,4 млн.грн.,
ПАТ КБ Приватбанк видано 407 енергокредитів на суму 5 млн.грн.;
ОСББ, ЖБК у містах Олександрія і Світловодську - 6 енергокредитів на

23

суму 622,5 тис.грн. на встановлення вікон з енергозберігаючим склом, LED
ламп, та утеплення даху будинку.
Загалом протягом дії Програми енергокредитами скористались
6070 домогосподарства області на суму 93,4 млн.грн. та 9 ОСББ, ЖБК на суму
805,07 тис.грн.
Розділ ІІ. РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ
Підрозділ 1. "Транспорт та розвиток автомобільних доріг. Розвиток
інформатизації та зв'язку області"
Службі автомобільних доріг в області:
1) доведено скоригований план фінансування дорожніх робіт на 2017 рік
у сумі 601 млн.грн., у тому числі відповідно до розпорядження Кабінету
Міністрів України від 18 січня 2017 року № 14-р (зі змінами), Кіровоградській
області на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг
загального користування передбачено фінансування на суму 259,1 млн.грн.
Станом на 01 липня 2017 року профінансовано:
на поточний середній ремонт – 142,8 млн. грн. (фактично використано
коштів у сумі 57,4 млн.грн або 40,2 % до плану року);
на поточний дрібний ремонт і експлуатаційного утримання доріг –
116,3 млн.грн. (фактично використано коштів у сумі 96,5 млн.грн., або 83 % до
плану року).
2) зі спеціального фонду державного бюджету на експлуатаційне
утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального
користування надійшли кошти у сумі 167,6 млн.грн.;
3) відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня
2017 року № 303 "Деякі питання використання у 2017 році коштів, залучених у
попередні роки під державні гарантії Державним агентством автомобільних
доріг" (за умови співфінансування 10%) виділено кошти у сумі 112,7 млн.грн.
Облдержадміністрацією затверджено перелік об’єктів будівництва,
реконструкції, капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг
загального користування в рамках експерименту з розвитку автомобільних доріг
загального користування на суму 215,4 млн.грн., який погоджений
Міністерством інфраструктури України, Державним агентством автомобільних
доріг України та Комітетом з питань бюджету Верховної Ради України.
Видано розпорядження голови облдержадміністрації від 26 червня
2017 року №297-р "Про затвердження переліку об'єктів, щодо яких проводиться
експеримент з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку
автомобільних доріг загального користування" (затверджено 8 об'єктів на
поточний середній ремонт в рамках експерименту з фінансового забезпечення
реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування у
Кіровоградській області).
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З метою поліпшення технічного стану доріг загального та місцевого
користування підрядними організаціями Служби автомобільних доріг в області
виконано:
ремонтно-експлуатаційні роботи на дорогах загального користування
області на суму 154 млн.грн. (25,6% до плану), у т.ч. з експлуатаційного
утримання автомобільних доріг на суму 93,8 млн.грн., поточного середнього
ремонту - на 57,3 млн.грн.;
роботи з ямкового ремонту (51,3 млн.грн.), зимового утримання
(32,9 млн.грн.), встановлення 600 шт. дорожніх знаків (0,6 млн.грн.) тощо.
У результаті вжитих заходів забезпечено збільшення перевезень за
видами транспорту порівняно з січнем-травнем 2016 року:
вантажів – у 1,7 рази за рахунок залізничного (на 3,3%), автомобільного
транспорту (майже у 3 рази);
пасажирів – на 5,4% за рахунок тролейбусного транспорту (у 2,5 раза).
Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від
03 червня 2016 року № 236-р "Про організацію роботи пункту габаритновагового контролю на автомобільних дорогах загального користування області"
(із змінами) управлінням Укртрансбезпеки у Кіровоградській області за період з
15 лютого по 06 липня 2017 року перевірено 4583 транспортних засобів, які
здійснюють перевезення вантажів автомобільними дорогами загального
користування.
За результатами проведених перевірок складено 445 актів та нараховано
плату за проїзд автомобільними дорогами загального користування у сумі
147,2 тис. євро.
Для забезпечення належного автобусного сполучення з усіма
населеними пунктами області 29 червня 2017 року проведено конкурс на
внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування та
визначено переможця на один внутрішньообласний автобусний маршрут
загального користування Новоукраїнка – Кропивницький через Рівне.
Здійснено комісійне обстеження 20 залізничних переїздів через під’їзні
колії, що призначені для обслуговування підприємств і через які проходить
автобусний рух. За результатами обстеження дозволено автобусний рух на цих
переїздах.
Проводиться робота щодо поліпшення стану доступності транспортних
послуг для осіб з обмеженими фізичними можливостями.
На даний час в області працюють 43 автобуса, пристосованих для
перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями, з них: 9 - на
міжміських автобусних маршрутах та 17 - на приміських (11 - у м.Олександрія,
10 - в Кіровоградському районі, 5 - у м. Кропивницький; 4 - в
Олександрійському районі, по 1 - у м. Світловодськ та Гайворонському,
Петрівському і Світловодському районах).
Крім того, у м.Кропивницький працює 20 тролейбусів, пристосованих для
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перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, обладнані
світловими електронними покажчиками маршрутів і звуковими пристроями
оголошення зупинок.
Для розвитку міського пасажирського транспорту затверджена
Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв’язку у м.
Кропивницькому на 2017 рік, заходами якої передбачено:
1) придбання нових автобусів у кількості 20 одиниць за рахунок коштів
міського бюджету у сумі 65 млн.грн.
15 травня 2017 року у електронній системі "Prozorro" відбувся аукціон,
яким було визначено переможця у тендері на поставку 20 нових автобусів у м.
Кропивницький. Переможцем торгів стало ТОВ "Торговий Дім "ЛІТAН"
(зареєстроване у м. Дніпро), яке виграло тендер з пропозицією 69,8 млн. грн.
Термін постaвки товaру визнaчений до 31 грудня 2017 року, aвтобуси будуть
допрaвлятися у окремими пaртіями;
2) придбання електротранспорту на автономному ходу у сумі
108 млн.грн.
Міськрадою м. Кропивницького подано до:
Європейського банку реконструкції та розвитку: проект "Модернізація
громадського транспорту" (придбання 20 тролейбусів, будівництво 12,5 км
тролейбусних ліній та 4 тягових підстанцій для їх обслуговування);
Фонду регіонального розвитку: проект "Придбання рухомого складу
електротранспорту" (2 тролейбуси), який може реалізуватися за рахунок коштів
державного бюджету, на умовах співфінансування з міського бюджету. Міським
бюджетом на 2017 рік передбачено 800 тис. грн.
З метою сприяння розвитку нових пасажирських транспортних
авіаліній між м.Кропивницький та містами України та інших країн світу:
відкрито Центр безпілотних літальних апаратів за участі першого
заступника Міністра освіти і науки України В.Ковтунця. Презентовано також
Центри аварійно-рятувальної підготовки та підготовки волонтерів, реалізація
інноваційних проектів щодо створення сучасного ІТ-технопарку, запровадження
STEM в освітньому процесі, сучасні мовні проекти Кембріджського
університету і спільного освітнього проекту Льотної академії та авіакомпанії
МАУ (17 лютого 2017 року).
20 квітня 2017 року у рамках спільного проекту між Кіровоградською
льотною академією Національного авіаційного університету (далі - КЛА НАУ)
та університетом Норд (Норвегія) за сприяння Міжнародного фонду соціальної
адаптації (м. Київ) відбувся візит норвезької делегації. На базі КЛА НАУ
проведено семінар-нараду з планування діяльності за проектом та спільні
навчання із запровадженням норвезького досвіду координації різних пошуковорятувальних служб.
В облдержадміністрації під головуванням заступника голови
облдержадміністрації Коломійцева А.О. проведено ряд нарад з обговорення
питань щодо розвитку авіаційної діяльності в області (24, 25 травня 2017 року).
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Для виконання завдань Програми в частині відновлення річкової
інфраструктури на території області видано розпорядження голови
облдержадміністрації від 29 березня 2017 року №149-р "Про відкриття навігації
у 2017 році для маломірних суден на водоймах Кіровоградської області".
З метою розвитку інформатизації та зв'язку області:
рішенням обласної ради від 19 травня 2017 року №284 затверджена
програма
інформатизації
Кіровоградської
області
"Електронна
Кіровоградщина" на 2017-2019 роки, заходами якої передбачено постачання та
впровадження прикладного програмного забезпечення системи електронного
документообігу Кіровоградської обласної державної адміністрації; придбання
техніки для забезпечення реалізації електронного документообігу; придбання
серверу для реалізації електронного документообігу.
29 травня 2017 року в облдержадміністрації відбулася нарада з розгляду
питання про реалізацію заходів Програми;
видано розпорядження голови облдержадміністрації від 08 червня
2017 року №278-р "Про забезпечення збереження кабельних ліній
електрозв'язку від пошкоджень";
08 червня 2017 року у смт Петрове відкрито студійний комплекс радіо
"Голос Петрівщини" на частоті 105,5 FM.
Підрозділ 2. "Розбудова інформаційного простору та громадянського
суспільства"
З метою розвитку регіонального ринку інформаційних та
комунікаційних послуг та задоволення потреб населення в отриманні
об’єктивної інформації про життя в державі та області проведена певна
робота.
У рамках укладених договірних відносин висвітлення діяльності
центральних, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, а також стану реалізації заходів даної програми та програм
економічного і соціального розвитку міст і районів на 2017 рік забезпечують
Філія Національної телекомпанії України "Кіровоградська регіональна
дирекція", обласні газети "Народне слово", "ТРВК "Новий день" (газети "21-й
канал", "Сільське життя плюс"), "Нова газета".
Управління інформаційної діяльності облдержадміністрації систематично
співпрацює із редакціями інформаційних Інтернет-видань, які себе
позиціонують як обласні, так і міські/районні. Налагоджено чіткі засоби
комунікації, як-то оперативне розміщення на офіційному веб-сайті, адресна
розсилки найбільш актуальних новин про діяльність облдержадміністрації.
У січні-червні 2017 року на забезпечення організаційного супроводу
25 робочих поїздок голови облдержадміністрації за участі представників
місцевих засобів масової інформації в містах і районах області з метою
висвітлення стану реалізації місцевих програм економічного і соціального
розвитку територій області з обласного бюджету було профінансовано
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32,4 тис.грн.
Відповідно до рішення координаційної ради з питань підтримки та
розвитку книговидання та книгорозповсюдження в області 16 березня
2017 року забезпечено видання за кошти обласного бюджету (47,3 тис.грн.)
книги "Микола Смоленчук "Степи полинові" тиражем 500 прим.
Обласним відділенням Пошуково-видавничого агентства "Книга Пам’яті
України" здійснюється підготовка наступних томів науково-документальної
серії книг "Реабілітовані історією. Кіровоградська область", до якої увійдуть
матеріали про жертв політичних репресій, які були інкриміновані ВУЧК-ГПУНКВД-КГБ. Крім того, готуються до друку книги "Кременчуцька ГЕС:
зачароване коло", "Голод 1921-1923 років на Кіровоградщині".
У рамках виконання програмного завдання щодо реформування
друкованих засобів масової інформації протягом січня-червня 2017 року:
підготовлено та підписано між ТОВ "Редакція газети "Народне слово" та
обласною державною адміністрацією і обласною радою
угоду про зміну
складу співзасновників редакції газети;
надавалася методична та консультативна допомога районним державним
адміністраціям, виконавчим комітетам міських рад, редакціям комунальних
газет стосовно їх реформування.
На даний час повністю завершено процес реформування – 2 редакцій, у
т.ч. газети "Народне слово", по 9 редакціях – триває процес реформування.
Здійснюється системний моніторинг стану виконання структурними
підрозділами облдержадміністрації Закону України "Про доступ до публічної
інформації".
У січні-червні 2017 року до обласної державної адміністрації надійшло
94 запити на публічну інформацію., із них 85 – задоволено, 4 – частково
задоволено, 3 – відмовлено, 2 – надіслано належному розпоряднику інформації.
Судових позовів про порушення законодавства у сфері доступу до
публічної інформації за звітний період 2017 року до обласної державної
адміністрації не надходило.
Станом на 01 липня 2017 року у системі обліку публічної інформації
облдержадміністрації розміщено 52,3 тис. документів.
Для унеможливлення несанкціонованого доступу до наявної інформації
про особу (осіб) локальні системи "Картка" єдиної державної комп'ютерної
системи "Кадри" структурних підрозділів облдержадміністрації перенесені до
автоматизованого робочого місця спеціальної інформаційно-телекомунікаційної
мережі Національної системи конфіденційного зв’язку.
З метою оприлюднення проектів рішень, що підлягають обговоренню, на
веб-сайті облдержадміністрації у рубриці "Доступ до публічної інформації"
створено підрубрику "Проекти рішень", у якій розміщуються відповідні
документи. Оголошення про внесення на обговорення відповідних рішень
публікуються у газеті обласної ради та обласної державної адміністрації
"Народне слово". За січень-червень 2017 року було оприлюднено 41 проект.
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02 червня 2017 року в обласній державній адміністрації за участі
керівництва облдержадміністрації та обласної ради було проведено урочисті
заходи до Дня журналіста. У рамках урочистих заходів фінансову премію за
2016 рік було вручено: у номінації "Журналістика" – журналісту обласної газети
"Вечірня газета"; у номінації "Телерадіожурналістика" – журналісту ТОВ
"Телерадіокомпанія "Кабельні телевізійні мережі" (м. Олександрія).
У рамках виконання програмних завдань щодо залучення
громадськості та місцевих жителів до вирішення нагальних питань
соціально-економічного розвитку та налагодження дієвого зворотнього
зв'язку місцевих органів влади з громадськістю протягом січня-червня
2017 року:
проведено 67 публічних консультації з громадськістю;
підтримано понад 25 ініціатив громадських організацій.
Здійснювалась реалізація заходів обласної програми сприяння розвитку
громадянського суспільства в Кіровоградській області на 2016-2020 роки, у
рамках якої у січні-червні 2017 року:
управлінням комунікацій з громадськістю облдержадміністрації
розроблено посібник з методичними рекомендації щодо організації
консультацій з громадськістю, сприяння проведенню громадської експертизи,
організації громадських слухань;
здійснено загальну оцінку результатів діяльності місцевих органів
виконавчої влади за напрямком "робота з громадськістю" за 2016 рік;
оголошено проведення обласних конкурсів соціальних проектів
"Громадська перспектива: ідея – дія - результат" у 2017 та у 2018 роках.
організовано підготовку до установчих зборів за участю інститутів
громадянського суспільства з метою формування нового складу Громадської
ради при облдержадміністрації;
27 червня 2017 року проведено форум громадських лідерів "Співпраця
інституту громадянського суспільства з органами влади".
Представники інститутів громадянського суспільства залучалися до
вирішення актуальних завдань соціально-економічного розвитку населених
пунктів та до участі у масових заходах, а саме з нагоди: Дня Соборності
України, Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту, Дня пам'яті Героїв Крут,
Дня українського добровольця, Дня вшанування учасників бойових дій на
території інших держав, Дня Героїв Небесної Сотні, з нагоди 203-ї річниці від
дня народження Т.Г.Шевченка, відзначення Української революції
1917-1921 років – утворення Української Центральної Ради, Дня пам'яті та
примирення тощо.
Підрозділ 3. "Використання потенціалу туристичної та курортнорекреаційної сфери"
У рамках виконання програмних завдань продовжено роботу щодо
благоустрою короткочасних зупинок для туристів, розширення мережі об’єктів
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придорожнього сервісу та встановлення вказівних знаків вздовж автошляхів
загальнодержавного значення: Київ-Дніпропетровськ, Київ-Миколаїв, КиївОдеса, Кіровоград-Умань, що проходять через більшість районів області
поблизу популярних туристичних об’єктів.
Розроблено презентаційні екскурсійно-туристичні маршрути та стежини.
Складено уніфіковану базу даних зазначених маршрутів, що становить
157
напрямків
культурно-пізнавального,
спортивно-оздоровчого,
етнографічного (фестивального, подієвого) та інших видів туризму. Активно
спрацювали відділи культури і туризму Світловодської, Кіровоградської,
Гайворонської, Добровеличківської, Новоукраїнської, Олександрівської,
Олександрійської, Благовіщенської райдержадміністрацій.
З початку 2017 року представлено туристичний потенціал області та
взято участь у:
Раді туристичних міст і регіонів у м. Львів;
у роботі Міжнародної туристичної виставки "UITT’2017" разом з
представниками туристичних підприємств області;
V Центрально-Українському музейно-туристичному фестивалі, який
відбувся у дендропарку м. Кропивницького. У рамках заходу була представлена
міжрегіональна туристична виставки "Кіровоградщина запрошує – 2017",
проведено презентації туристичних маршрутів, заходів подієвого туризму від
районів та міст нашої області, а також інших областей України. Також відбулись
презентації сільських "зелених" садиб Кіровоградщини, ярмарки робіт та
майстер-класи від майстрів декоративно-ужиткового мистецтва.
З метою рекламування та просування регіонального туристичного
продукту постійно наповнюються сторінки в соціальній мережі facebook та на
інтернет-сторінці "Кіровоградщина туристична".
Організовано роботу щодо розміщення та систематичного оновлення
інформації з даного питання на інтернет-сторінці "Кіровоградщина туристична"
офіційного веб-сайту облдержадміністрації http://kr-admin.gov.ua/Tourism/.
Відповідну роботу проведено в усіх районах та містах області.
У районах та містах області проведено роботу щодо розширення послуг
дозвілля та відпочинку у сільській місцевості на відповідному ринку
туристичних послуг. На даний час 42 гостинних оселі у 17 районах готові
задовольнити туристичні потреби різних категорій відпочиваючих.
Розділ ІІІ. МОБІЛІЗАЦІЙНА ПІДГОТОВКА
У рамках виконання програмних завдань зазначеного розділу
протягом звітного періоду:
проведено засідання обласної координаційної ради із здійснення шефства
над військовими частинами Збройних Сил України, Національної гвардії
України, під час якого
розглянуто звернення, які надійшли до
облдержадміністрації від аварійно-рятувального загону спеціального
призначення управління ДСНС України у Кіровоградській області, військової
частини А 1405, військової частини А 1736, Кіровоградського обласного
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військового комісаріату щодо надання допомоги у вирішенні окремих питань
покращення матеріально-технічної бази військових частин, розміщених на
території області, виконання планових завдань із залучення громадян до
проходження військової служби за контрактом, організації територіальної
оборони на території області.
В обласному бюджеті відповідно до рішення обласної ради від 23 грудня
2016 року № 198 "Про обласний бюджет на 2017 рік" (із змінами) передбачені
видатки на надання субвенції з обласного бюджету державному бюджету на
виконання заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації в Кіровоградській
області, надання допомоги військовим частинам Збройних Сил України,
Національної гвардії України.
У січні-червні 2017 року апаратом облдержадміністрації профінансовано
виконання вищевказаних заходів на суму 10,3 млн.грн., а саме:
аварійно-рятувальному загону спеціального призначення управління
ДСНС України у Кіровоградській області – 8635,7 тис. грн. для реставрації
будівлі навчального корпусу на 3 поверхи колишнього юнкерського
кавалерійського училища, розташованої у місті Кропивницький по вул.
Орджонікідзе, 13, (будівля казарми №2/1 по вул. Кавалерійській, 13 у місті
Кіровограді), яка використовується військовою частиною А 0680 на умовах
договору оренди області, та підготовки сил цивільного захисту до своєчасного й
організованого проведення мобілізації, забезпечення безпечної життєдіяльності
населення в умовах особливого періоду. Станом на 01 липня 2017 року
використано 1946,2 тис. грн.;
військовій частині А 1405 - 300 тис.грн. для проведення поточного
ремонту сховищ для зберігання озброєння і військової техніки. Станом на
01 липня 2017 року використано 291,7 тис. грн.;
військовій частині А 1736 - 200 тис. грн. для придбання матеріальнотехнічних засобів для проведення тактичної, стрілецької та спеціальної
підготовки військовослужбовців;
військовій частині 3011 – 260 тис. грн. для вирішення окремих питань
покращення матеріально-технічної бази військовослужбовців;
військовій частині 2269 – 199,4 тис. грн. для проведення поточного
ремонту плацу військового містечка № 1;
Кіровоградському обласному військовому комісаріату – 700 тис. грн. для
забезпечення перевезення відібраних кандидатів для проходження військової
служби за контрактом до навчальних центрів та військових частин, придбання
предметів та матеріалів, оплата послуг, пов'язаних з підготовкою та
проведенням навчань з територіальної оборони на території Кіровоградської
області. Станом на 01 липня 2017 року використано 275,5 тис. грн.
Розділ V. СТАНДАРТИ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
Підрозділ 1. "Забезпечення підтримки дітей, сім'ї та молоді"
З метою запобігання негативним проявам у молодіжному середовищі
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протягом січня-червня 2017 року проведено 1149 профілактичних рейдів "Діти
вулиці", "Вокзал", у результаті яких: виявлено 190 дітей, які потребували
захисту з боку держави; вилучено 74 дитини з несприятливого середовища,
вжито заходів щодо їх влаштування.
Вжито заходи щодо сприяння розвитку сімейних форм виховання дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі через
розширення в області мережі прийомних сімей, дитячих будинків сімейного
типу, соціального їх супроводження.
Протягом січня-червня 2017 року в області:
усиновлено 29 дітей;
влаштовано: під опіку, піклування громадян - 123 дітей; у прийомну
сім’ю, дитячий будинок сімейного типу - 28 дітей;
повернуто на виховання батькам - 12 дітей;
створено 5 прийомних сімей.
Забезпечено функціонування 47 дитячих будинків сімейного типу та
208 прийомних сімей, в яких виховується 717 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, 2098 дітей виховується у сім’ях опікунів,
піклувальників.
Сімейними формами виховання охоплено 93% від загальної кількості
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
З метою соціального захисту та реабілітації дітей, які опинилися в
складних життєвих обставинах, надання комплексної соціальної, психологічної,
педагогічної, медичної, правової допомоги протягом січня-червня 2017 року:
у комунальному закладі "Центр соціально-психологічної реабілітації
дітей" Кіровоградської обласної ради" пройшли курс психологічної реабілітації
109 дітей віком від 3 до 18 років та 91 особа (батьки або особи, що їх
заміняють) отримали послуги різного соціального спрямування;
в комунальному закладі "Кіровоградський обласний соціальний центр
матері та дитини" Кіровоградської обласної ради отримали допомогу 16 жінок
з 17 дітьми віком від народження до 18 місяців;
у Кіровоградському міському соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувало 39 осіб, з яких
1 дитина-cирота;
у Кіровоградському обласному центрі соціально-психологічної допомоги
отримали допомогу 135 осіб, з яких у цілодобовому стаціонарі – 28 осіб.
Здійснювались заходи обласної комплексної програми оздоровлення та
відпочинку дітей Кіровоградської області на 2014-2017 роки.
Протягом січня-червня 2017 року оздоровлено 29,8 тис.дітей, що
становить 30,5% від загальної чисельності дітей області.
З початку 2017 року оздоровлено: в Українському дитячому центрі
"Молода гвардія (І-VІ зміна) - 118 дітей пільгових категорій, в МДЦ "Артек"
(І-VІ зміна) - 96 дітей пільгових категорій.
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Проведено ряд заходів, спрямованих на формування позитивного іміджу
сім'ї, забезпечення гендерної рівності. Зокрема:
30 березня 2017 року у м. Кропивницький спільно з Національною радою
жінок України в рамках реалізації Національного та обласного плану дій
Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 проведено круглий стіл "Жінки. Мир.
Безпека" – регіональний аспект. Під час заходу розглянуто питання про
посилення активності структур, що сприяють національній безпеці, протидіють
насильству та надають допомогу уразливим групам населення; залучення
жіночих громадських організацій до виконання Резолюції 1325 через
волонтерство та створення громадських організацій з представників уразливих
структур; роботу з молоддю по впровадженню безпеки життєдіяльності та
допомозі уразливим уразливим групам через виявлення різних видів уваги та
сприяння;
19 травня 2017 року з нагоди відзначення Дня матері та Міжнародного
дня сім'ї в м. Знам'янка департаментом соціального захисту населення
облдержадміністрації спільно з відділом сім'ї, молоді, спорту та охорони
здоров'я Знам'янської міської ради та регіональним благодійним фондом
"Відкрита Україна" проведено ХІІІ обласний фестиваль сімейної творчості
"Родинні скарби Кіровоградщини". У заході взяли участь 22 творчі родини з
17 районів та міст області.
Підрозділ 2. "Доходи населення та соціальний захист"
У рамках виконання програмних завдань щодо підвищення доходів
громадян проведено комплекс заходів, спрямованих на підвищення розміру
середньомісячної заробітної плати.
Для підвищення рівня заробітної плати у 2017 році, за ініціативи
облдержадміністрації, підвищено тарифні розряди педагогічним працівникам
освіти в області (рішення обласної ради від 31 січня 2017 року № 214). Окрім
того, за рекомендацією облдержадміністрації аналогічні рішення прийнято
більшістю місцевих рад.
Забезпечено роботу обласної та районних робочих груп з питань
легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення та обласної
тимчасової міжвідомчої робочої групи з питання забезпечення реалізації
рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці.
З метою зменшення заборгованості із заробітної плати здійснювалась
взаємодія із центральними органами виконавчої влади, органами юстиції та
керівниками
підприємств-боржників,
райдержадміністраціями
і
міськвиконкомами.
Забезпечено роботу обласної та районних комісій з питань погашення
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій
та інших соціальних виплат та обласної комісії з питань санації,
реструктуризації та банкрутства підприємств.
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З початку 2017 року управлінням Держпраці в області проведено
484 перевірки підприємств. За результатами проведених перевірок:
посадовим особам вручено 386 приписів. Виконано 431 припис. За
невиконання приписів винесено 5 постанов про накладання штрафів на суму
5,1 тис.грн.;
складено та передано до суду 332 протоколів для притягнення посадових
осіб до адміністративної відповідальності, згідно ч.1-4,7 ст.41 КУпАП.
Прийнято рішення про накладання штрафів на 237 посадових осіб в сумі
148,6 тис.грн.
Серед результатів вжитих заходів є, зокрема такі:
1) середньомісячна заробітна плата за січень-травень 2017 року
збільшилась на 48,8% порівняно з відповідним періодом 2016 року і склала
5299 грн. (програмою передбачено – 4885 грн.), у тому числі:
у промисловості – 5646 грн., що на 34,7% більше порівняно з січнемтравнем 2016 року;
у сільському господарстві – 5280 грн., що на 53,3% більше порівняно з
січнем-травнем 2016 року.
2) загальна заборгованість із заробітної плати станом на 01 червня
2017 року зменшилась порівняно з початком 2017 року на 52,8%, або на
15,8 млн.грн. і склала 14,1 млн.грн., у тому числі:
а) в економічно-активних підприємствах – на 18,3% і станом на
01 червня 2017 року становить 5,2 млн.грн., з них у державних підприємствах
майже 0,8 млн.грн., або 16% до заборгованості в економічно активних
підприємствах: ДП "Кіровоградський ремонтний завод", ДП "Кіровоградський
комбінат хлібопродуктів № 2";
б) у підприємствах-банкрутах – на 62,1% і станом на 01 червня
2017 року склала 8,9 млн. грн., з них: 3,8 млн. грн., або майже 43% від суми
боргу
у
підприємствах-банкрутах
мають
державні
підприємства:
ДП "Світловодський завод "Калькулятор", ДП "Світловодський комбінат
твердих сплавів і тугоплавких металів", ДП "Управління по бурінню технічних
свердловин", ДП "Дослідне господарство "Червоний землероб" Кіровогрської
державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії
аграрних наук України, Державне ВАТ "Олександрійська автобаза" "Дочірнє
підприємство Державної холдингової компанії "Олександріявугілля".
Проведено роботу із виконання програмних завдань щодо посилення
соціального захисту громадян. Серед результатів є:
виплачено
субсидії
на
оплату
житлово-комунальних
послуг
201,4 тис.сімей на суму 1156,9 млн.грн.; пільги – 78,2 тис. пільговикам на суму
97 млн.грн.;
нараховано: субсидії на придбання твердого палива та скрапленого газу
37,1 тис. домогосподарств на суму 106,6 млн.грн.; пільги –
10,1 тис. домогосподарств на суму 16,7 млн.грн.;
виплачено різних видів державної допомоги (сім'ям з дітьми,
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малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової
допомоги дітям, допомоги по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу) 75,1 тис. сімей на суму 583,9 млн. грн.;
виплачено компенсацій та допомог майже 6,5 тис. осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, на загальну суму 10,8 млн. грн.;
забезпечено безкоштовними ліками 850 осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи та безплатним зубопротезуванням 40 осіб на
загальну суму 0,7 млн.грн.
Забезпечено ведення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб,
які мають право на пільги, на обліку в якому станом на 01 липня 2017 року
перебувають 276 тис.пільговиків.
У рамках виконання програмних завдань щодо утримання закладів
соціального захисту, поліпшення їх матеріально-технічного стану:
забезпечено належні умови перебування на повному державному
утриманні в інтернатних закладах 1,8 тис. осіб похилого віку та інвалідів;
територіальними
центрами
соціального
обслуговування
райдержадміністрацій та міськвиконкомів надано соціальні послуги
39,2 тис. осіб;
в обласному бюджеті на 2017 рік передбачено кошти на проведення
капітальних та поточних ремонтів в інтернатних закладах у сумі 95 тис. грн.
На даний час триває робота щодо виготовлення проектно-кошторисної
документації для здійснення капітального ремонту ліній електропередач у
Кіровоградському психоневрологічному інтернаті з геріатричним відділенням.
Вжито комплекс заходів, спрямованих на поліпшення ситуації у сфері
зайнятості населення області.
В області діють:
регіональна програма розвитку малого та середнього підприємництва у
Кіровоградській області на 2016-2018 роки;
програма зайнятості населення Кіровоградської області на період до
2017 року;
активні програми сприяння зайнятості населення (працевлаштування
безробітного населення, направлення на навчання безробітного населення,
громадські та інші роботи тимчасового характеру для безробітного населення).
Реалізація заходів зазначених програм та інших заходів сприяла
поліпшенню ситуації у сфері зайнятості населення.
У січні-травні 2017 року:
кількість офіційно зареєстрованих безробітних в області зменшилась
порівняно із січнем - травнем 2016 роком на 2,1 тис. осіб і склала 14,4 тис. осіб;
рівень офіційно зареєстрованого безробіття знизився з 2,78% у січні травні 2016 році до 2,46% у січні - травні 2017 року;
навантаження на одне вільне робоче місце в області станом на 01 червня
2017 році становило 5 осіб, проти 10 осіб станом на 01 червня 2016 року.
За сприяння центрів зайнятості області у січні-травні 2017 року
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працевлаштовано 8,8 тис. безробітних громадян. Питома вага до загальної
кількості зареєстрованих безробітних складає 60,9% (у січні - травні 2016 року
працевлаштовано 9,4 тис. осіб (56,9%).
Із чисельності працевлаштованих осіб, які мали статус безробітного,
молодь у віці до 35 років становила 2,8 тис. осіб (31,6%).
Для підвищення конкурентоздатності громадян на ринку праці та
відповідно до потреб роботодавців у працівниках конкретних професій,
охоплено професійним навчанням 4 тис. осіб.
Приділялася увага залученню безробітних громадян до громадських робіт
та інших робіт тимчасового характеру. Протягом січня-травня 2017 року на цих
роботах працювало 6,1 тис. безробітних.
Після отримання в установленому порядку одноразової виплати допомоги
по безробіттю 16 безробітних започаткували власну справу як суб'єкти
підприємницької діяльності.
Загалом у січні-травні 2017 року активними програмами сприяння
зайнятості населення було охоплено майже 18,9 тис. безробітних громадян.
Рівень охоплення становив 64,2% проти 58,8% у січні-травні 2016 року.
За оперативними даними Головного управління Державної фіскальної
служби у Кіровоградській області станом на 01 червня 2017 року на нові робочі
місця працевлаштовано 3,4 тис. осіб.
Найбільше працевлаштовано на нові робочі місця у галузі: торгівля –
1,2 тис. осіб; сільське господарство – 0,8 тис. осіб; промисловість – 0,6 тис.
осіб.
Юридичними особами на нові робочі місця було працевлаштовано
2,2 тис осіб, фізичними особами - підприємцями та іншими фізичними
особами-платниками податку з доходів фізичних осіб – 1,3 тис осіб.
У рамках виконання програмних завдань щодо соціального захисту
громадян пенсійного віку проведено комплекс заходів, спрямованих на
своєчасне призначення пенсій, проведення перерахунків, забезпечення
своєчасної виплати пенсій та покращення якості обслуговування громадян.
Органами Пенсійного фонду України в області станом на 01 липня
2017 року призначено пенсії 4,9 тис. особам, прийнято на облік 842 пенсійних
справ, перераховано - 12,6 тис. пенсій.
Проведені перерахунки сприяли підвищенню рівня пенсійного
забезпечення громадян області. Так, у січні - червні 2017 році середній розмір
пенсійних виплат зріс проти відповідного періоду 2016 року на 156 грн., або на
9,8% і склав 1748,68 грн. та на 33,3% перевищив прожитковий мінімум для осіб
пенсійного віку (1312 грн.).
За січень-червень 2017 року надходження власних коштів до Пенсійного
фонду України в області збільшились на 41,5% (349,5 млн.грн.) порівняно із
відповідним періодом 2016 року і склали – 1191,5 млн.грн.
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Станом на 01 липня 2017 року загальна сума асигнувань з державного
бюджету на фінансування пенсійних програм в області становила
1216,3 млн.грн., що менше на 183,2 млн.грн., або на 13,1% порівняно з січнем червнем 2016 року.
У січні - червні 2017 року в області забезпечено своєчасне та у повному
обсязі фінансування виплат пенсій та грошової допомоги пенсіонерам.
За оперативними даними видатки на виплату пенсій та грошової
допомоги за січень-червень 2017 року склали 3042,4 млн.грн. та зросли на
210,6 млн.грн., або на 7,4% порівняно із січнем - червнем 2016 року.
Станом на 01 липня 2017 року заборгованість із виплати пенсій відсутня.
З червня 2016 року в області здійснюється впровадження в експлуатацію
централізованої підсистеми "Призначення та виплата пенсій" на базі
електронної пенсійної справи (далі – ППВП). Станом на 01 червня 2017 року
територіальними управліннями пенсійного Фонду України в області введено в
базу П ПВП - 8,3 тис. пенсійних справ первинного призначення.
Щомісяця здійснюється тестове нарахування пенсій та формування
виплатних відомостей.
Підрозділ 3. "Підтримка армії, військовослужбовців і населення, яке
постраждало від окупації та проведення антитерористичної операції"
Проводилася робота щодо підтримки військовослужбовців і
населення, яке постраждало внаслідок окупації та під час проведення
антитерористичної операції.
В області діє обласна комплексна програма соціальної підтримки
учасників антитерористичної операції і членів їх сімей, сімей загиблих
учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2014-2020 роки, затверджена
рішенням Кіровоградської обласної ради від 19 вересня 2014 року № 650 (зі
змінами), що передбачає фінансову, соціальну, психологічну підтримку
учасників АТО та членів їх сімей. Для реалізації заходів даної Програми на
2017 рік виділено 2,6 млн.грн., з них, для надання одноразової матеріальної
допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців та пораненим військовослужбовцям – 0,6 млн. грн., придбання путівок на сімейний відпочинок –
1,5 млн. грн. та санаторно-курортне лікування – 0,5 млн. грн.
За січень-червень 2017 року:
за рахунок коштів обласного бюджету виплачено матеріальну допомогу
3 сім’ям загиблих військовослужбовців у сумі 30 тис. грн. та 26 пораненим на
загальну суму 130 тис. грн.;
за рахунок місцевих бюджетів районів, сіл, селищ і міст обласного
значення та благодійних коштів 1257 особам вищезазначених категорій надано
допомогу у сумі понад 4 млн. грн.;
10 сім'ям надано послуги сімейного відпочинку на суму 88,6 тис. грн., а
також 35 учасників АТО оздоровлено у комунальному підприємстві Знам'янська
обласна бальнеологічна лікарня Кіровоградської обласної ради та інших
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санаторно-курортних закладах на суму 235,6 тис. грн.
21 учасника АТО забезпечено путівками до санаторно-курортного
закладу.
У рамках виконання програмних завдань щодо надання учасникам
антитерористичної операції допомоги та послуг з психологічної
реабілітації:
забезпечено
роботу
Центру
медико-психологічної
реабілітації
"КОМПАС", напрямом якого є надання якісної медичної, психологічної та
соціальної допомоги та реабілітація пацієнтів. З початку проведення АТО
понад 2700 учасникам АТО надано психологічну допомогу.
проліковано понад 2700 осіб за період проведення АТО в
Кіровоградському обласному госпіталі для ветеранів війни.
Центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді області забезпечено
відвідування 4862 демобілізованих учасників АТО та їх сімей за місцем
проживання. Потреби учасників АТО опрацьовуються центрами та
направляються до відповідних установ та організацій, до компетенції яких
відноситься забезпечення відповідних потреб.
В рамках діяльності спеціалізованого формування обласного центру
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді "Мобільний консультаційний пункт
соціальної роботи" психологами Християнського центру психологічної
допомоги при Спасо-Преображенському кафедральному соборі та відділення
персоналу АРЗ СП Управління державної служби з надзвичайних ситуацій
України у Кіровоградській області було забезпечено надання кваліфікованої
психологічної допомоги, у тому числі за місцем проживання, 31 учаснику АТО,
1 дитині, 5 дружинам та 2 матерям учасників АТО, матері безвісти зниклого
учасника АТО, 2 матерям, сестрі та дружині загиблих учасників АТО.
Окрім того, за участі юриста громадської організації "Всеукраїнська
правозахисна організація "Юридична Сотня", учасника бойових дій забезпечено
надання юридичної допомоги 50 особам, в тому числі щодо вирішення
соціально-побутових питань. Загалом протягом лютого-червня 2017 року було
здійснено 9 виїздів.
На базі Кіровоградського обласного контактного центру організовано
роботу "гарячої лінії". Відповідні "гарячі лінії" створені та діють при
райдержадміністраціях та міськвиконкомах.
Працівниками "гарячої лінії" проанкетовано 4526 учасників АТО та родин
загиблих учасників АТО.
З початку 2017 року вживалися заходи щодо забезпечення житлом
учасників антитерористичної операції та членів їх сімей. Зокрема, за
рахунок грошової компенсації на придбання житла придбано 11 житлових
приміщень та укладено 1 інвестиційний договір на будівництво.
Станом на 01 липня 2017 року на обліку для отримання такої грошової
компенсації перебувають 2 особи з інвалідністю ІІ групи з числа учасників АТО
та 2 сім'ї загиблих учасників АТО .
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Протягом звітного періоду вирішувалися питання, пов’язані із
створенням умов для внутрішньо переміщених осіб, яких на даний час в
області більше 11 тис.осіб, а саме:
виплачено щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам
для покриття витрат та проживання, у тому числі на оплату житловокомунальних послуг – 2,2 тис. сімей на суму 8,7 млн.грн.;
працевлаштовано обласним центром зайнятості 33 особи, 53 особам –
призначено допомогу по безробіттю;
призначено пенсію 127 особам;
забезпечено лікуванням 108 осіб;
надано гуманітарну допомогу Кіровоградською обласною організацією
Товариства Червоного Хреста України, Християнською Церквою "Побєда",
громадою Кіровоградського обласного відділення Української філії
Міжнародної християнської благодійної організації "Армія Спасіння" тощо
більше 700 особам;
надано юридичні консультації 36 особам;
влаштовано до: дитячих навчальних закладів 388 дітей внутрішньо
переміщених осіб; загальноосвітніх закладів – 1405 учнів;
забезпечено улаштування: 1 дитячого будинку сімейного типу, на
вихованні яких перебуває 6 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, які тимчасово переїхали з Донецької та Луганської областей;
11 дітей до 10 сімей опікунів, піклувальників; 1 дитина та 2 дитини з числа
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування до навчальних закладів
області.
Забезпечено цілодобове функціонування Регіонального штабу з питань
соціального забезпечення громадян України з тимчасово окупованих територій
та районів проведення антитерористичної операції (далі – Регіональний штаб).
Робочою групою Регіонального штабу щоденно проводиться моніторинг
кількості переселенців, які прибувають до області та таких, що повертаються до
місць постійного проживання. Узагальнена інформація аналізується та
надається міжвідомчому координаційному штабу України.
На території області завершено проект "Побудуємо майбутнє разом!" у
рамках програми ЄС "Підтримка громад, які опинилися в зоні конфлікту в
Україні". У рамках проекту проведено капітальний ремонт гуртожитку ПТУ №
36, в якому матимуть змогу оселитись 150 молодих сімей з дітьми, що виїхали з
зони проведення антитерористичної операції, та ДНЗ "Світлячок" на 70 місць.
Загальна вартість Проекту склала 711,8 тис. євро, з них: кошти ЄС –
640,8 тис. євро, співфінансування з відповідних місцевих бюджетів –
71 тис. євро (обласного бюджету, районного та селищного бюджетів
Новгородківського району). На реалізацію Проекту із обласного бюджету та
місцевих бюджетів Новгородківського району у 2016-2017 роках додатково
виділено понад 11 млн. грн.
Станом на 30 червня 2017 року до гуртожитку вже заселилось 13 сімей
тимчасово переміщених осіб. Заселення продовжується.
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Підрозділ 4. "Охорона здоров'я"
Виконано комплекс заходів, спрямованих на виконання програмних
завдань щодо поліпшення надання послуг у сфері охорони здоров′я.
Зокрема, за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів та благодійних
коштів:
придбано:
медичне, технологічне обладнання закладами охорони здоров’я на суму
11,8 млн. грн.;
лапараскопічне обладнання для хірургічного відділення Новоукраїнської
центральної районної лікарні, яке дасть змогу здійснювати хірургічні втручання
без великих розрізів черевної порожнини;
медичне устаткування для потреб Олександрійської центральної районної
лікарні для діагностики та лікування, а також м'який інвентар для підвищення
комфорту під час перебування пацієнтів у медичній установі;
1санітарний автомобіль вартістю 186 тис.грн. для комунального закладу
"Добровеличківський ЦПМСД".
завершено:
роботи в терапевтичному відділенні Долинської центральної районної
лікарні;
капітальний ремонт стаціонару терапевтичного відділення та
неврологічного відділення Олександрійської міської лікарні №1 (на суму
1762 тис. грн.);
передано обласному oнкoлoгічнoму диспансеру нoве oбладнання, яке
булo придбане за кошти, зібрані під час Сьoмoгo Великoдньoгo Благoдійнoгo
Аукціoну, загальна вартість oбладнання складає 151 тис. грн.
З початку 2017 року відкрито:
регіональне гемодіалізне відділення на базі Маловисківської центральної
районної лікарні. Маловисківський район став одним із перших на
Кіровоградщині, де реалізовано знаковий у медичній галузі проект. У закладі
зможуть лікуватись хворі на хронічну ниркову недостатність з
Маловисківського, Новоархангельського та Новомиргородського районів, які
донедавна отримували такі необхідні їм послуги в Кіровоградській обласній
лікарні або медичних установах сусідніх областей;
сучасний
рентген-кабінет
у
центральній
районній
лікарні
Благовіщенського району. Крім того, було придбано рентгенодіагностичний
комплекс на два робочих місця KALIPSO F з системою комп’ютерної
радіографії вартістю 2,2 млн. грн.
З обласного бюджету виділено кошти
для розробки проектнокошторисної документації на проведення:
реконструкції мереж електропостачання обласних лікувальних закладів –
51,7 тис.грн.;
капітального ремонту систем опалення та водопровідно-каналізаційних
мереж корпусів №4, №5, №6 Кіровоградської обласної лікарні – 500 тис.грн.
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Забезпечено функціонування 618 ліжок для ветеранів війни в лікувальнопрофілактичних закладах області. З початку 2017 року за попередніми даними
проліковано:
в лікувально-профілактичних закладах області - 3181 ветеранів війни;
в Кіровоградському обласному госпіталі для ветеранів війни
2178 ветеранів війни.
З метою формування державного замовлення на підготовку
кваліфікованих медичних кадрів згідно зі встановленою Міністерством охорони
здоров’я України квотою до вищих медичних навчальних закладів України
IV рівня акредитації (далі – ВМНЗ) було надіслано 166 заявок на випускників
2017 року, які навчалися за державним замовленням і після закінчення
інтернатури будуть працевлаштовані у медичних закладах Кіровоградської
області, з урахуванням пропозицій лікувально-профілактичних закладів.
У січні-червні 2017 року в області забезпечено службовим житлом
7 лікарів (5 молодих спеціалістів).
Підрозділ 5. "Освіта та наука"
У рамках виконання програмних завдань у галузі освіти протягом
січня-червня 2017 року проведена відповідна робота. Зокрема:
у галузі дошкільної освіти:
відкрито ДНЗ "Ластівка" (15 місць) у смт Заповідне Маловисківської
ОТГ;
здійснюються заходи щодо відкриття дошкільного відділення у
Водянському НВК Компаніївського району, додаткової групи у функціонуючому
Тишківському ДНЗ Добровеличківського району;
у галузі загальної, середньої, позашкільної освіти:
1) створено 57 навчально-виховних об'єднань (із 73 запланованих) та
170 філій у їх складі;
2) поліпшено стан матеріально-технічної бази опорних навчальних
закладів, а саме:
придбано:
обладнання у кабінети фізики, хімії, біології для навчально-виховного
комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2-ліцей" та навчальновиховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3-гімназія" міста
Знам’янка за рахунок залишку освітньої субвенції на суму 89,5 тис. грн.;
2 шкільні автобуси на загальну суму 2,9 млн. грн. для
Новоархангельського району та Маловисківської ОТГ;
передано:
10 нових комп’ютерів Новомиргородській загальноосвітній школі №3, в
рамках реформування освітянської галузі та створення освітнього округу;
комп’ютерний комплекс, що складається з 11 комп’ютерів, Смолінському
навчально-виховному об’єднанню Маловисківського району у рамках
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безоплатної допомоги Уряду Китайської Народної республіки;
проведено:
роботи з термомодернізації та ремонтні роботи будівель і споруд
навчальних закладів області, на що використано 4386,36 тис.грн.
перший (міський) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук учнівської молоді
(МАНУМ) на базі навчальних закладів міста Олександрії. Із представлених на
конкурс 261 роботи – 120 визнано кращими.
відкрито:
на базі КВНЗ "Олександрійський педагогічний коледж імені
В.О.Сухомлинського" лабораторію інформатики, яка придбана за кошти
державного бюджету у сумі
205 тис.грн. та містить: 11 комп’ютерів,
мультимедійний проектор, мультимедійну дошку та нові меблі;
кадетський клас в Олександрійській загальноосвітній школі-інтернаті
І-ІІІ ступенів та мультимедійний тир, який обладнано сучасним тренажером з
екраном та спеціальною зброєю;
у сфері професійно-технічної освіти:
передбачено видатки на утримання професійно-технічних навчальних
закладів за рахунок коштів з відповідних місцевих бюджетів області на 2017 рік
в сумі майже 160 млн. грн., а саме:
для 6 професійно-технічних навчальних закладів, що розташовані в
м. Кропивницькому, за рахунок міського бюджету передбачені видатки в сумі
29,1 млн. грн.;
для 16 професійно-технічних навчальних закладів передбачені в
обласному бюджеті видатки в сумі 130,9 млн. грн.
Станом на 01 липня 2017 року на зазначені цілі профінансовано кошти у
сумі 99831,1 тис. грн.;
проводяться заходи з реорганізації мережі навчальних закладів, які
здійснюють підготовку робітничих кадрів, з метою забезпечення вимог ринку
праці у кваліфікованих робітниках.
Відповідно до наказу МОН України від 29 грудня 2016 року № 1694
змінено тип та назву навчального закладу професійно-технічного училища
№ 11 м. Благовіщенське на Державний навчальний заклад "Благовіщенський
професійний ліцей" та наказом від 28 лютого 2017 року №320 затверджено
його статут. Розпочата процедура реєстрації у Державного реєстратора.
Облдержадміністрацією у червні 2017 року були надані пропозиції
Міністерству освіти і науки України щодо оптимізації мережі ПТНЗ області, а
саме шляхом приєднання:
Капітанівського професійного ліцею переробної промисловості до ПТУ
№ 16 м. Мала Виска;
Кіровоградського професійного ліцею побутового обслуговування до
Кіровоградського професійного ліцею сфери послуг;
Знам’янського професійного ліцею до професійно-технічного училища №
12 м. Знам’янка;
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4) у сфері вищої освіти на науки:
призначено: обласні премії молодим науковцям Кіровоградської області,
три стипендії обласної державної адміністрації та обласної ради аспірантам, які
навчаються у вищих навчальних закладах Кіровоградської області та обласну
стипендію 14 студентам на загальну суму 46,7 тис.грн.;
сформувано 19 інвестиційних пропозицій (наукових проектів) для
сприяння у отриманні інвеститцій та у подальшому - здійснення наукових
досліджень.
Підрозділ 6. "Культурний простір та збереження
культурної спадщини"
У рамках виконання програмних завдань щодо отримання
культурних та мистецьких та дозвіллєвих послуг у закладах культури
протягом січня-червня 2017 року забезпечено проведення закладами культури і
мистецтв області культурно-мистецьких заходів та акцій загальнодержавного,
всеукраїнського та обласного значення, серед яких:
з нагоди відзначення державних свят: день Соборності України,
Міжнародний жіночий день, День народження українського поета, художника,
мислителя Т.Г.Шевченка; День Конституції України;
всеукраїнського рівня: Всеукраїнський фестиваль-конкурс української
академічної музики "Класик-проект", присвячений пам'яті Юлія Мейтуса,
Всеукраїнський фестиваль-конкурс виконавців на народних інструментах
"Провесінь", Всеукраїнський фестиваль-конкурс виконавців на оркестрових
струнних інструментах ім. Ю.П. Хілобокова; Всеукраїнський фестивальконкурс "Нейгаузівські музичні зустрічі", Всеукраїнський фестиваль камерної
та симфонічної музики "Травневі музичні зустрічі", Всеукраїнський фестивальконкурс вокально-хорового мистецтва "Калиновий спів";
обласного значення: цикл вечорів духовної музики "Різдвяні
передзвони", обласний огляд-конкурс аматорських театральних колективів
"Театральна весна Кіровоградщини", обласний відбірковий тур Всеукраїнського
фестивалю-конкурсу виконавців на народних інструментах "Провесінь",
обласний конкурс серед учнів початкових спеціалізованих мистецьких
навчальних закладів "Паросток", обласний етап Всеукраїнського конкурсу
учнівської творчості, акції "Майстри мистецтв - трудівникам села", "Майстри
мистецтв – дітям", мистецький проект "Відкриваємо нові таланти", обласна
бібліоакція "Читай, я буду слухати!", обласний етап Всеукраїнського конкурсу
дитячого читання "Книгоманія", обласний конкурс образотворчого мистецтва
серед учнів естетичного виховання "Веселкові фарби", обласний конкурс
хореографічного мистецтва "Весняні ритми", свято хорової музики, обласне
свято фольклору "Невичерпні джерела";
ювілейних дат: заходи з відзначення 110-річчя від дня народження
Є.Маланюка та 90-річчя від дня народження М.Смоленчука.
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З метою поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури у
січні-червні 2017 року:
проведено ремонт 127 закладів культури на загальну суму
6,5 млн.грн.
забезпечено бібліотеки області майже 36 тис. прим. нових документів.
Відсоток оновлення бібліотечного фонду становить 0,5%.
Із загальної кількості бібліотек області (575 закладів, з них 464 –
сільських) – 211 закладів (37 %) мають комп’ютерну техніку.
Доступ до мережі Інтернет мають 159 публічних бібліотек, або 28 % від
загальної кількості, у тому числі: усі центральні районні (міські) бібліотеки та
72 сільські бібліотеки (16%).
121 бібліотека у сільській місцевості, або 26 % мають комп’ютери.
Послуги з використанням Інтернет надають 73 сільські бібліотеки (16% від
загальної їх кількості).
Для користувачів бібліотек області створюються WI-FI зони.
Протягом опалювального сезону 2016/2017 року було забезпечено
опалення 907 закладів культури, або 74 % від загальної мережі області, яка
складає 1232 заклади.
У рамках програмного завдання щодо надання фінансовової
підтримки видатним діячам культури області за січень-червень 2017 року
профінансовано:
виплату лауреатам премії ім. В. Ястребова на суму 7 тис. грн.;
стипендії видатним діячам культури області у сумі 57,6 тис. грн.;
на творчу діяльність місцевих осередків національних творчих спілок
кошти у сумі 50 тис. грн.
У рамках
виконання програмного завдання щодо розвитку і
популяризації досягнень народної творчості, усіх видів аматорської
художньої творчості з початку 2017 року проведено ряд заходів, а саме:
виставку декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва обласного
творчого об’єднання "Дивосвіт";
персональну виставку у виставковій залі обласного Центру народної
творчості майстра народного мистецтва Валентини Добровольської, на якій
було представлено близько 50 виробів, виконаних у техніці ручного ткання ( у
січні 2017 року);
в рамках проведення 27-28 травня 2017 року XXVІ Всеукраїнського
фестивалю-конкурсу вокально-хорового мистецтва "Калиновий спів"
виставку декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва "Калиновий
розмай", де було представлено близько 160 робіт 35 майстрів Петрівського
районного осередку обласного творчого об'єднання "Дивосвіт" з традиційних та
сучасних видів народного мистецтва: вишивки, соломоплетіння, різьблення,
бісероплетіння декорування стрічкою та інших.
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З метою забезпечення належної реалізації державної політики у сфері
охорони культурної спадщини станом на 01 липня 2017 року:
виготовлено облікову документацію (паспорт, облікова картка, акт
технічного стану) на 5 пам'яток культурної спадщини місцевого значення
знаходяться в стадії погодження розроблення історико-архітектурних
опорних планів міст Кропивницького та Бобринця, в стадії розроблення –
по м.Новоукраїнка;
затверджені наказом директора департаменту культури, туризму та
культурної спадщини облдержадміністрації від 21 березня 2017 року № 58017
року Межі та режими використання зон охорони пам'яток культурної спадщини
місцевого значення (охоронні номер 67-Кв та 68-Кв).
На сьогодні ведуться роботи по виготовленню облікової документації на
частини кам'яної антропоморфної стели, виявленої під час оранки кургану
поблизу с. Васине Мошоринської сільської ради, та укладання охоронного
договору з користувачем земельної ділянки.
Вживались заходи щодо охорони закладів культури області, що мають
матеріальні та культурні цінності. Зокрема:
у 11 музейних закладах культури забезпечено функціонування технічних
засобів охорони;
17 музейних закладів забезпечено сторожовою охороною;
11 музейних закладів забезпечено автоматичною пожежною
сигналізацією.
обласна універсальна наукова бібліотека ім.Д.І.Чижевського забезпечена
технічними засобами охорони та протипожежного захисту.
Підрозділ 7. "Фізична культура і спорт"
Вжито ряд заходів щодо виконання завдань Програми у частині
розвитку масових видів спорту та спорту вищих досягнень.
У січні-червні 2017 року:
забезпечено стабільну роботу 4 центрів фізичного здоров’я населення
"Спорт для всіх" та функціонування 186 фізкультурно-спортивних клубів у
сільській місцевості;
рішенням Світловодської районної ради від 24 лютого 2017 року № 198
утворено комунальний заклад "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа
Світловодського району". Завдяки цьому, мережа спортивних шкіл області
збільшилась з 33 до 34 одиниць (з яких - 1 школа вищої спортивної
майстерності та 2 спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи
олімпійського резерву);
у рамках плану заходів на 2017 рік щодо реалізації Національної стратегії
з рухової активності в області на період до 2025 року "Рухова активність –
здоровий спосіб життя – здорова нація" проведено обласний місячник з ремонту
та облаштування спортивних споруд "Спорт для всіх – спільна турбота". В
результаті приведено до ладу 1664 спортивних майданчики, встановлено
6 майданчиків;
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проведено: спортивно-масові заходи з військово-патріотичного виховання;
масові фізкультурно-оздоровчі заходи "Спортивна зима", "Масляна", "Ти
зможеш, якщо зміг я!", "Вело-Україна";
розпочато проведення обласних спортивних ігор серед команд міст,
районів та об’єднаних територіальних громад з 14 видів спорту
(з них 6 неолімпійських видів спорту).
Станом на 01 липня 2017 року:
проведено:
змагання з 10 видів спорту в яких взяло участь 2546 осіб;
37 заходів обласного рівня з різних видів спорту, де взяло участь
4025 осіб;
забезпечено участь 1196 спортсменів у 116 змаганнях всеукраїнського
значення;
здобуто 111 золотих, 117 срібних та 105 бронзових нагород.
Крім цього, ряд спортсменів області виконали спортивні нормативи:
І спортивного розряду - 79 осіб, кандидата у майстри спорту України 64 особи, майстра спорту України - 12 осіб, майстра спорту України
міжнародного класу – 2 особи, Заслужений тренер України – 1 особа.
Для підтримки і стимулювання розвитку спорту вищих досягнень в
Кіровоградській області, морального і матеріального заохочення спортсменів
для досягнення високих спортивних результатів 52 спортсменам області –
переможцям та призерам усіх ігор, Всесвітніх Універсіад, чемпіонатів світу,
Європи та України щомісячно виплачуються стипендії.
У рамках виконання програмних завдань щодо поліпшення матеріальнотехнічної бази об’єктів інфраструктури спорту для вихованців комунального
закладу "Обласна реабілітаційна дитячо-юнацька спортивна школа інвалідів
"Інваспорт" було придбано спортивну форму на загальну суму 25,9 тис. грн. та
стрілецьку куртку на суму 30 тис.грн.
Підрозділ 8. "Споживчий ринок та захист прав споживачів"
У рамках виконання основних завдань програми щодо розвитку
споживчого ринку та захисту прав споживачів протягом січня-червня
2017 року вживались заходи, спрямовані на задоволення потреб населення у
якісних товарах та послугах за доступними цінами, запобігання
необґрунтованому зростанню цін на соціально значущі продовольчі товари.
Зокрема:
затверджено розпорядженням
голови
облдержадміністрації
від
17 лютого 2017 року №77-р заходи щодо стабілізації цінової ситуації на основні
продовольчі товари в області у 2017 році;
доведено райдержадміністраціям, міськвиконкомам та об’єднаним
територіальним громадам Рекомендації та форми додатків щодо проведення
щодекадного моніторингу цін;
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05 квітня 2017 року у рамках проведення засідання робочої групи з
проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної
регіональної політики в області, під головуванням заступника голови
облдержадміністрації Коломійцева А.О., розглянуто питання про основні
завдання щодо поліпшення ситуації на споживчому ринку області у 2017 році.
За
результатами
засідання
визначено
ряд
конкретних
завдань
райдержадміністраціям
та
міськвиконкомам,
міським
об’єднаним
територіальним громадам щодо вжиття конкретних заходів у напрямку
покращення ситуації на споживчому ринку області протягом поточного року;
з новоствореними Великоандрусівською та Соколівською сільськими
об'єднаним територіальним громадам опрацьовано питання щодо повноважень
органів місцевого самоврядування у сфері торгівлі та ціноутворення;
доручено райдержадміністраціям, міськвиконкомам та об’єднаним
територіальним громадам опрацювати з керівниками місцевих підприємствтоваровиробників і торгівлі питання стосовно:
забезпечення реалізації хліба, який користується масовим попитом у
населення (хліб з борошна 1 ґатунку, хліб із житньо-пшеничного борошна), у
торговельній мережі за доступними цінами протягом 2017 року;
участі їх у ярмарках, роботі торговельних майданчиків та реалізації
товарів і продукції за оптово-відпускними цінами.
З метою задоволення потреб соціально незахищених верств населення у
продовольчих товарах за прийнятними цінами у містах та районах області
діють 6 соціальних магазинів та 43 соціальних відділи.
Крім того, у 7 магазинах ТДВ "М’ясокомбінат "Ятрань" та 5 магазинах
ТОВ "Копілка", що функціонують у м. Кропивницький, діє проект "Соціальна
картка", що дає можливість власникам карток придбати соціально значущі
товари із знижкою не менше 10% від роздрібної ціни товару.
Протягом ІІ кварталу 2017 року здійснено аналіз роботи соціальних
магазинів (відділів), що функціонують на території області за результатами
якого перед виконавчими комітетами міст обласного значення та об’єднаних
територіальних громад поставлено завдання щодо вивчення та впровадження
досвіду Кіровоградського міськвиконкому в частині підтримки соціально
незахищених верств населення шляхом реалізації проекту "Соціальна картка".
Для забезпечення населення області сільськогосподарською продукцією
за доступними цінами протягом січня-червня 2017 року у містах та районах
області організовано та проведено 424 ярмаркових заходи, на яких реалізовано
1561,5 т сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки на суму
понад 33,2 млн. грн. за цінами, нижчими на 10-15% за діючи.
Індекс споживчих цін (далі – ІСЦ) склав у червні 2017 року до грудня
2016 року загальний – 108,4%, у тому числі на продукти харчування – 111,6%.
На формування ІСЦ мало вплив підвищення цін на: овочі (на 58,7%),
фрукти (61,4%), хліб та хлібопродукти (6,2% - 10,4%), м'ясо та м'ясопродукти
(13,6%), алкогольні напої та тютюнові вироби (12,0%), транспортні послуги
(18,2%), паливо-мастильні матеріали (5,4%), пасажирські перевезення
автотранспортом (на 21,3%), водопостачання (9,6%), водовідведення (10,9%),
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електроенергію (28,1%), утримання та ремонт житла (4,2%), послуги зв'язку
(6,3%), амбулаторні послуги (на 13,0%), послуги відпочинку та культури (на
12,2%).
Обсяг обороту роздрібної торгівлі за січень-травень 2017 року склав
5,7 млрд.грн., у порівняних цінах зріс на 5,6% порівняно із відповідним
періодом 2016 року.
Облдержадміністрацією вжито ряд заходів щодо забезпечення дотримання
законодавства суб’єктами господарювання області у сфері інтелектуальної
власності, зокрема:
райдержадміністраціям, міськвиконкомам та об’єднаним територіальним
громадам доведено Рекомендації для суб’єктів господарювання, які здійснюють
публічне використання об’єктів авторського права і суміжних прав;
25 травня 2017 року проведено нараду з обговорення питання щодо
правомірності публічного використання об’єктів авторського права суб’єктами
господарювання м. Кропивницький, за участі представника Державної
організації "Українське агентство з авторських та суміжних прав".
Проводиться певна робота щодо забезпечення безперешкодного доступу
осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів сфери послуг в
області проводиться відповідна робота, а саме:
з початку 2017 року проведено 2 засідання обласного комітету
забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до
об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, за результатами
яких міськвиконкомам та райдержадміністраціям надано конкретні доручення;
облдержадміністрацією у квітні 2017 року направлено лист
райдержадміністраціям, виконавчим комітетам міських рад, об'єднаним
територіальним громадам щодо активізації роботи, спрямованої на
забезпечення доступу осіб з інвалідністю до об'єктів сфери послуг та посилення
роботи з виконання обласного плану заходів щодо створення безперешкодного
життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та
інших маломобільних груп населення на 2016-2020 роки "Безбар'єрна
Кіровоградщина";
у містах обласного значення міськвиконкомами проводиться
роз'яснювальна робота з власниками підприємств торгівлі, ресторанного
господарства, аптечних закладів щодо створення безперешкодного доступу до
них особам з інвалідністю та обмеженими фізичними можливостями.
За даними райдержадміністрацій значна кількість магазинів у сільській
місцевості є одноповерховими, які не потребують додаткового облаштування
технічними засобами та мають вільний доступ для осіб з інвалідністю та
обмеженими фізичними можливостями.
В області вживаються певні заходи щодо забезпечення дотримання
законодавчих та нормативних актів, які регламентують реалізацію алкогольних
напоїв та тютюнових виробів.
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У містах і районах області діють робочі групи у складі представників
поліції, соціальних служб у справах дітей, державної фіскальної служби, якими
проводиться обстеження суб’єктів підприємницької діяльності сфери торгівлі,
ресторанного господарства щодо дотримання вимог чинного законодавства у
частині реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
Діють рішення міських рад щодо упорядкування торгівлі алкогольними,
слабоалкогольними напоями та пивом у містах обласного значення, а саме
обмеження їх реалізації:
у нічний час (з 22.00 до 8.00 год.), крім закладів ресторанного
господарства;
у радіусі 300 метрів від навчальних, лікувальних закладів, дитячих та
спортивних майданчиків.
У м. Кропивницький з початку 2017 року адміністративною комісією при
виконавчому комітеті міської ради розглянуто 2 протоколи про адміністративні
правопорушення, передбачені ч. 2 ст.156 КУпАП - продаж неповнолітній особі
алкогольного пива, до порушника застосовано штрафні санкції в сумі 510 грн.
та ст. 155 КупАП - порушення режиму роботи кафе (робота у нічний час), до
порушника застосовано штрафні санкції в сумі 170 грн.
Також у міськвиконкомі проведено нараду з керівниками кафе "Золоті
куполи", "Авіатор" та "Фенікс", які розміщено у сквері "Центральний",
стосовно дотримання вимог продажу алкогольних напоїв.
За інформацією головного управління Національної поліції в області з
початку року до адміністративної відповідальності за виготовлення, зберігання
самогону та апаратів для його виготовлення (ст. 176 КУпАП) притягнуто
434 порушники, за придбання самогонну та інших міцних спиртних напоїв
домашнього виготовлення (ст. 177 КУпАП) – 508 порушників.
З метою забезпечення дієвого захисту прав споживачів, вдосконалення
функціонування роздрібних ринків на території області протягом січня-червня
2017 року проведено певну роботу:
відповідно до плану проведення перевірок суб’єктів господарювання
стосовно дотримання вимог законодавства про захист прав споживачів та
заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх
шкідливого впливу на здоров’я населення на 2017 рік, затвердженого наказом
Головного
управління
Держпродспоживслужби
в
області
на
ІІ квартал 2017 року було заплановано та проведено 5 перевірок. За
результатами яких у 3 суб’єктів господарювання виявлені порушення
законодавства у сфері захисту прав споживачів, а саме відсутність необхідної,
доступної та достовірної інформації про продукцію та продавця;
За звітний період управлінням Держпродспоживслужби в області
розглянуто 316 звернень громадян щодо захисту прав споживачів товарів робіт і
послуг, з них 51 - задоволено вимоги споживачів (31 споживачеві повернуто
кошти за неякісні товари або послуги на загальну суму 210,8 тис.грн, 20 - товар
обміняний на якісний або надано якісну послугу), по решті звернень - надано
ґрунтовні роз'яснення вимог чинного законодавства;
відповідно
до
звернень
громадян
та
наданих
погоджень
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Мінекономрозвитку з початку 2017 року проведено 17 позапланових заходів
контролю, за результатами яких порушень прав споживачів не виявлено;
здійснено моніторинг об’єктів зовнішньої реклами на території
м. Кропивницький. З початку року 2017 року підготовлено та направлено 6
листів-вимог до суб’єктів господарювання — порушників Закону України "Про
рекламу".
Управлінням ДСНС в області проводиться робота щодо поліпшення стану
техногенної та пожежної безпеки ринків, що функціонують на території області,
а саме:
з працівниками ринків проведено інструктажі щодо дотримання правил
пожежної безпеки ринків;
організовано проведення навчання та перевірки знань з питань пожежної
безпеки керівників і працівників ринків.
Завдяки комплексній роботі та вжитим заходам протягом останніх років
проведено монтаж 17 установок автоматичної пожежної сигналізації. Здійснено
вогнезахисне оброблення дерев’яних конструкцій 29 будівель, змонтовано
блискавкозахист на 4 спорудах та встановлено 3 протипожежних дверей.
З метою упорядкування діяльності роздрібних ринків та створення
належних умов для продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо її
виробниками у містах і окремих районах області діють програми (заходи)
розвитку ринків та впорядкування торговельної діяльності.
У м. Кропивницький діє проект "Муніципальний патруль" до складу якого
залучено представників спеціалізованої інспекції, управління по сприянню
розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення Кіровоградської
міської ради і представників патрульної поліції м. Кропивницького. Основною
формою роботи "Муніципального патруля" визначено проведення рейдіввідстежень території міста, виявлення місць незаконної торгівлі та її
припинення.
Протягом січня-червня 2017 року проведено 37 рейдів-відстежень, в ході
яких було складено 59 адмінпротоколів за ст. 152 (порушення Правил
благоустрою міста Кіровограда) та 11 адмінпротоколи за ст. 160 (торгівля з рук
у невстановлених місцях) КУпАП.
У соціальній мережі "Фейсбук" створено сторінку "Стоп стихійка", на
якій мешканці м. Кропивницький можуть надати пропозиції щодо ліквідації
місць стихійної торгівлі, обговорити питання причин виникнення цієї
проблеми та висловити свої думки щодо її вирішення.
При міських та селищних радах створено 24 спільні рейдові групи з
ліквідації та запобіганню виникненню стихійної торгівлі на територіях
населених пунктів, до складу яких увійшли представники управлінь
Держпродспоживслужби
в
районах,
містах
області,
управлінь
агропромислового розвитку, працівники поліції.
Питання ліквідації місць стихійної торгівлі та недопущення
розповсюдження на території області африканської чуми свиней розглянуто під
час проведення співбесід з головами райдержадміністрацій, міськими головами,
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головами об’єднаних територіальних громад та на засіданнях обласної комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при
облдержадміністрації.
Підрозділ 9. "Будівництво та житлова політика"
З метою залучення інвестицій у житлове будівництво в області
проводиться відповідна робота, а саме:
ведеться реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов
відповідно до законодавства та перебувають на квартирному обліку;
на офіційних веб-сайтах Кіровоградського регіонального управління
ДСФУ "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву"
розміщено інформацію про реалізацію програми будівництва (придбання)
доступного житла на 2010-2017 роки;
зарезервовано 38 земельних ділянок загальною площею 16,84 га для
будівництва доступного житла, з них 13 земельних ділянок не обтяжені
витратами на будівництво інженерних мереж та об’єктів соціальної
інфраструктури.
У рамках виконання програмних завдань в частині збільшення
обсягів житлового будівництва є, зокрема такі:
1) за оперативними даними управління Державної архітектурнобудівельної інспекції в області у січні-травні 2017 року введено в експлуатацію
23,8 тис.кв.м. житла, що більше на 50,6% ніж у відповідному періоді 2016 року
(15,8 тис.кв.м.).
2) у травні поточного року введено в експлуатацію багатоквартирний
житловий будинок по вул. Юрія Олефіренка у м.Кропивницький (біля
Ковалівського парку), житлова площа якого складає 5,3 тис.кв.м., та
реконструйовано гуртожиток під багатоквартирний житловий будинок по
вул.Шатіло, 10 у м.Кропивницький (1,1 тис.кв.м.).
3) продовжуються будівельні роботи у багатоквартирному житловому
будинку для сімей військовослужбовців по вул. Попова, 16/17 у
м.Кропивницькому. На добудову будинку у 2017 році за рахунок коштів
державного бюджету передбачено 452 тис.грн.
За інформацією Міністерства оборони України введення в експлуатацію
житлового будинку по вул.Попова, 16/17 планується здійснити у серпні
2017 року.
3) для реалізації програми молодіжного пільгового кредитування у рамках
обласної програми "Забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки"
передбачено фінансування для надання фінансової допомоги на 2017 рік:
з державного бюджету – 1603 тис.грн., з них:
883 тис.грн. – на часткову компенсацію відсоткової ставки кредитів.
Станом на 01липня 2017 року використано 304,5 тис.грн.;
720 тис.грн. – на збільшення статутного капіталу ДСФУ "Державний
фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" з подальшим
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використанням на реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом.
Станом на 01 липня2017 року використано 391,9 тис.грн. (надано 1 кредит).
В обласному бюджеті на 2017 рік передбачені видатки на надання
пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким громадянам на
будівництво (реконструкція) і придбання житла у сумі 415,1 тис.грн. Протягом
січня-червня 2017 року кредити за рахунок зазначених коштів не надавались.
4 ) в рамках реалізації обласної програми для підтримки індивідуального
житлового будівництва на селі "Власний дім" на 2017 рік передбачено кошти
державного, обласного та місцевого бюджетів у сумі 2,2 млн.грн. Станом на
01 липня 2017 року обласним фондом підтримки було використано
176,6 тис. грн. з державного бюджету.
У рамках виконання програмного завдання щодо забезпечення
населених пунктів області містобудівною документацією на даний час
здійснюються роботи з розроблення містобудівної документації у
Благовіщенському,
Бобринецькому,
Вільшанському,
Гайворонському,
Голованівському, Добровеличківському, Знам'янському, Компаніївському,
Кіровоградському,
Маловисківському, Новоархангельському, Новгородківському, Новомиргородському, Новоукраїнському, Олександрівському,
Олександрійському, Онуфріївському, Петрівському, Світловодському районах.
Підрозділ 10. "Екологічна ситуація, використання
природних ресурсів"
Вжито комплекс заходів щодо виконання програмних завдань в
частині забезпечення поліпшення стану навколишнього природного
середовища в області.
В області діє Комплексна програма охорони навколишнього природного
середовища на 2016-2020 роки, затверджена рішенням
обласної ради від
25 березня 2016 року № 44 (із змінами), та відповідні місцеві програми.
Протягом січня-червня 2017 року профінансовано з обласного фонду
охорони навколишнього природного середовища (далі – ОФОНПС):
1) заходи з екологічної освіти, виховання екологічної культури та
інформування населення щодо вирішення екологічних проблем регіону на
суму 30 тис.грн. - проведено книжкову виставку, круглий стіл до Всесвітнього
дня водних ресурсів, VI Всеукраїнський експедиційно-польовий збір команд
юних ботаніків. На зазначені цілі профінансовано 30 тис.грн.
2) заходи з охорони водних ресурсів - на суму 2699,8 тис.грн.:
реконструкція очисних споруд КЗ "Кіровоградська обласна психіатричної
лікарня" в селищі Новому - 2120,2 тис.грн.;
будівництво каналізаційних очисних споруд з їх підключенням до мереж
в м.Долинська – 249,2 тис.грн.;
реконструкція внутрішніх каналізаційних мереж будівлі дошкільного
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навчального закладу №4 "Казка" та зовнішніх мереж каналізації в межах
території начального закладу по вул.Щорса, 9 у м. Долинська – 191,2 тис.грн.;
реконструкція системи відведення сирого та надлишково активного мулу
з впровадженням технології інтенсифікації процесу зневоднення осаду на
мулових майданчиках Марто-Іванівських очисних споруд в Олександрійському
районі – 4,2 тис.грн.;
виготовлення паспортів водних об'єктів на території Кіровоградської
області – 135 тис.грн.
3) заходи щодо розширення територій природно-заповідного фонду –
на суму 84 тис.грн. – на проведення наукових досліджень щодо обґрунтування
доцільності заповідання частини прибережної смуги русла р. Інгулець у
Знам'янскому районі та території ландшафтного заказника місцевого значення
"Зелена брама" Ноовархангельського району. Станом на 01 липня 2017 року
визначено виконавців зазначених робіт і укладено між ними та департаментом
екології та природних ресурсів облдержадміністрації відповідні угоди, згідно з
якими виконавцям вже перераховано на зазначені цілі 58,5 тис.грн.
На проведення наукових досліджень з метою внесення змін до переліку
судинних рослин і тварин, які підлягають особливій охороні на території
Кіровоградської області, профінансовано з початку року 25,5 тис.грн.
4) на запобігання деградації земель та опустелювання –
779,3 тис.грн. Проводиться робота по створенню захисних лісових насаджень
на еродованих землях на території Кіровоградської області (на 2017 рік
заплановано створити 245 га захисних лісових насаджень та відновити на
зрубах 480 га лісів);
5) на приведення в належний санітарний стан населених пунктів
області та їх озеленення – 100 тис.грн. (проведено акцію "День довкілля" та
фотовиставку з питань охорони довкілля).
З метою участі у формуванні національної екомережі, забезпечення
поєднання національної екомережі з екомережами суміжних країн, що входять
до Всеєвропейської екомережі, всебічного розвитку міжнародної співпраці у цій
сфері, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, відтворення
природних комплексів, земельних та водних комплексів рішенням обласної
ради від 23 червня 2017 року затверджено регіональну схему екологічної
мережі Кіровоградської області.
Департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації
сформовано та розміщено на своєму офіційному веб-сайті Екологічний паспорт
Кіровоградської області за 2016 рік.
Для підвищення рівня еколого-просвітницької та природоохоронної
діяльності учнівських колективів загальноосвітніх і позашкільних навчальних
закладів за підтримки облдержадміністрації 22 березня 2017 року комунальний
заклад "Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді" провів обласний (очний) етап конкурсу "Земля - наш
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спільний дім". Участь у конкурсі взяли екологічні агітбригади загальноосвітніх
і позашкільних навчальних закладів Бобринецького, Маловисківського,
Олександрівського, Світловодського, Устинівського районів та міста
Олександрії. На конкурсі юні екологи пропагували свій досвід роботи по
збереженню природи та охороні довкілля, доносили інформацію про екологічну
ситуацію свого регіону.
Переможцем обласного (очного) етапу Всеукраїнського конкурсу
учнівських колективів екологічної просвіти "Земля - наш спільний дім" була
визнана агітбригада "Здорово" Олександрівського районного центру дитячої та
юнацької творчості.
У рамках виконання обласної цільової програми розвитку водного
господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період
до 2021 року протягом січня-червня 2017 року:
1) здійснювався моніторинг стану поверхневих водних ресурсів – у
14 визначених створах спостережень відібрано: 52 проби води для
гідрохімічних вимірювань; 15 проб на радіологічні дослідження. Виконано
1508 вимірювань якості води.
2) забезпечувалося ведення державного обліку водокористування.
У лютому 2017 року здійснено аналіз показників за 2016 рік, який
свідчить про зменшення, в порівнянні з 2015 роком, забору води з природних
водних об'єктів – на 5% та скиду забруднених зворотних вод – на 66%.
3) здійснювався контроль за надходженням орендної плати за
використання водних об'єктів:
За січень-червень 2017 року фактично сплачено 292,4 тис.грн., що
становить 115 % від запланованого показника.
Обласним управлінням водних ресурсів направлено Держводагенству
України перелік об'єктів, що пропонується до фінансування за рахунок
Державного фонду охорони навколишнього природного середовища (далі ДФОНПС) у 2017 році, а саме:
"Регулювання русла р.Інгулець на пропуск витрат води 20 м 3/сек" –
1,5 млн.грн.;
"Берегоукріплювальні роботи Кременчуцького водосховища в районі
с.Велика Андрусівка Світловодського р-ну" – 2,5 млн.грн.;
"Проведення проектно-вишукувальних робіт на об'єктах захисту від
шкідливої дії вод – 105 тис.грн."
ОКВП "Дніпро-Кіровоград" подано екологічні запити щодо виділення
коштів з ДФОНПС на реалізацію проектів:
"Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Знам’янка по вул.
Будьонного, 207" – 21,2 млн.грн.;
"Реконструкція каналізаційних очисних споруд в м.Світловодську
Кіровоградської області" - 4,0 млн.грн;
"Реконструкція цеху механічного зневоднення осаду очисних споруд
каналізації м. Кіровограда" - 16,7 млн.грн.
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11. " Житлово-комунальне господарство"
У рамках виконання програмного завдання щодо оновлення
основних фондів підприємства за рахунок коштів міжнародних фінансових
організацій ОКВП "Дніпро-Кіровоград" продовжує співпрацю зі Світовим банком в
рамках "Другого проекту розвитку міської інфраструктури", а саме:

триває оцінка тендерних пропозицій по проектах: "Реконструкція
Дніпровської водоочисної станції МРВ "Дніпро-Кіровоград";

здійснюється підготовка тендерної документації по проектах
"Впровадження системи автоматизації та диспетчеризації ОКВП "ДніпроКіровоград" та "Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Кіровограда";
укладено контракти з переможцями тендерів по проектах:
"Реконструкція міських мереж міста Кропивницький та ділянок водогону
"Дніпро-Кіровоград" з ТОВ "КСМ-Груп" м.Київ, на загальну суму 152 млн.грн.
(27 квітня цього року здійснено авансовий платіж у розмірі 15,2 млн.грн. для
виконання робіт по заміні 39,4 км мереж. Проводяться підготовчі роботи;
"Реконструкція
каналізаційних
насосних
станцій"
з
СП "ТОВ "ІБК Євротехнології", м.Київ та ТОВ "Граніт", м.Київ на загальну
суму 5 млн.дол.США.
19 червня 2017 року опубліковано оголошення про проведення процедури
закупівлі по проекту "Реконструкція водопровідних насосних станцій".
Крім того, ОКВП "Дніпро-Кіровоград" подано до Мінприроди України
екологічний запит щодо фінансування з державного фонду охорони
навколишнього природного середовища проекту "Реконструкція каналізаційних
очисних споруд м. Знам’янка, вул. Будьонного, 207" на суму 21,2 млн.грн.
(бюджетна програма КПКВК 2401270 "Здійснення природоохоронних заходів").
Рішенням обласної ради від 10 березня 2017 року № 242 погоджена
інвестиційна програма обласного комунального виробничого підприємства
"Дніпро-Кіровоград" на 2017-2020 роки.
Продовжується робота із запровадження нових форм управління
житловими будинками (створення та функціонування об'єднань
співвласників багатоквартирних будинків).
Місцевими органами виконавчої влади:
проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота щодо реалізації
положень Закону України "Про особливості здійснення права власності у
багатоквартирному будинку";
надаються консультації та роз'яснення щодо створення та функціонування
ОСББ та залучення управителів, як органам місцевого самоврядування, так і
мешканцям багатоквартирних будинків;
питання щодо створення та забезпечення функціонування ОСББ,
визначення управителів розглядаються на засіданнях облдержадміністрації,
нарадах та семінарах.
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Станом на 01 липня 2017 року в області:
створено 320 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, на
утриманні яких перебуває 370 житлових будинки. У січні-червні 2017 року
зареєстровано 6 ОСББ у м.Кропивницькому;
проведені конкурси на визначення управителя в смт Смоліне
Маловисківського району, в містах Мала Виска, Бобринець та с.Степове
Кіровоградського району;
визначились з формою управління співвласники 755 житлових будинків
області - обрано управителя або самостійну форму управління без створення
юридичної
особи,
зокрема
у
Благовіщенському,
Бобринецькому,
Гайворонському, Добровеличківському, Знам'янському, Кіровоградському,
Новгородківському, Олександрівському, Онуфріївському, Петрівському районах,
містах Кропивницькому, Олександрії та Знам'янці.
Продовжується організаційна робота щодо реалізації проекту
"Будівництво заводу з виробництва палива RDF для потреб
теплопостачальних підприємств області" в рамках спільного з Європейським
інвестиційним банком проекту "Програма розвитку муніципальної
інфраструктури України", зокрема:
11 січня 2017 року в облдержадміністрації проведено робочу нараду щодо
реалізації проекту з будівництва сміттєпереробного заводу в області;
пройдено процедуру відбору проекту та кінцевим бенефіціаром комунальним підприємством "Теплоенергетик" м.Кропивницький, до Мінфіну
України направлено пакет документів для проведення оцінки фінансового
стану потенційного кінцевого бенефіціара.
За проектом "Оптимізація системи теплозабезпечення м.Олександрії
Кіровоградської області" Мінфіном України:
проведено
оцінку
фінансового
стану
підприємства
КП "Теплокомуненерго" (м. Олександрія);
надано позитивні висновки щодо можливості отримання кредиту
КП "Теплокомуненерго" від Європейського інвестиційного банку на реалізацію
даного проекту;
подано пакет документів Мінрегіону України для оцінки проекту за
критеріями якості та доцільності (ІІ етап конкурсного відбору).
Органами місцевого самоврядування проводиться робота щодо
приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до економічно
обгрунтованого рівня. Станом на 01 липня 2017 року прийнято 100 рішень про
затвердження тарифів на житлово-комунальні послуги, якими затверджено
2037тарифів, у тому числі на водопостачання - 44, водовідведення - 26,
теплопостачання - 10, утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій - 1957.
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Проведена відповідна робота по відновленню та капітальному
ремонту:
мереж зовнішнього освітлення: відновлено 32 км мереж, встановлено
1693 одиниць світлоточок, у тому числі 1451 одиниць енергозберігаючих. На
поточний ремонт та утримання використано 11,7 млн.грн.;
вулично-дорожньої мережі населених пунктів: виконано капітальний
ремонт комунальних доріг на площі 16,6 тис.кв.м. та поточний ремонт на площі
118,4 тис.кв.м. на загальну суму 37,4 млн.грн. та утримання на суму
9,6 млн.грн.;
житлового фонду: виконано капітальний ремонт житлових будинків на
суму 5,93 млн.грн, у тому числі капітальний ремонт ліфтів на суму 1,5 млн.грн.
З метою впровадження роздільного збирання побутових відходів та
вилучення з них ресурсоцінних компонентів:
у містах Кропивницький, Долинська, Світловодськ впроваджено
частковий збір корисних компонентів побутових відходів (скло, папір, пластик)
із застосуванням спеціалізованих контейнерів. Всього встановлено
95 спеціалізованих контейнерів для роздільного збирання побутових відходів –
пластику, скла, паперу і картону, ПЕТ-тари;
продовжується робота сортувальної лінії з відбору вторинної
сировини, встановленої ТОВ "КАТП-1128" на міському сміттєзвалищі
у м. Кропивницький. Обсяги відходів, направлених на сортування становлять до
16% від загального вивезення твердих побутових відходів на сміттєзвалище,
обсяги відсортованих корисних компонентів - до 4%.
У цілому по області роздільним збирання охоплено 32,8 тис.осіб, або
більше 32% населення. Обсяг зібраних ресурсоцінних компонентів становить
до 10,5% (для населених пунктів, по яких впроваджене роздільне збирання).
12. " Захист життя , здоров'я, честі і гідності людини"
З метою зміцнення законності і правопорядку в області, забезпечення
охорони прав і свобод громадян у січні-червні 2017 року
обласною державною адміністрацією вжито додаткові заходи щодо організації
конструктивної співпраці місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування з правоохоронними органами.
За поданням голови облдержадміністрації обласною радою розглянуто
питання та прийнято рішення від 10 березня 2017 року № 229 "Про зміни і
доповнення до Комплексної програми профілактики злочинності в
Кіровоградській області на 2016-2020 роки".
23 лютого 2017 року проведено засідання Ради регіонального розвитку
області, на якому розглянуто питання "Про стан виконання рішення Ради
регіонального розвитку Кіровоградської області від 07 липня 2016 року № 1
"Про організацію взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування з територіальними підрозділами Національної
поліції в області з метою попередження злочинності, забезпечення прав та
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свобод громадян". За результатами засідання прийнято відповідне рішення та
видано доручення голови облдержадміністрації, спрямовані на посилення
профілактики правопорушень в усіх населених пунктах області, вирішення
питань про надання фінансової підтримки підрозділам Головного управління
Національної поліції в області під час реалізації місцевих програм
профілактики правопорушень. Членами регіональної ради підтримано
пропозицію начальника Головного управління Національної поліції в області
про пріоритетність заходів щодо встановлення у громадських місцях у містах та
районних центрах області камер відеоспостереження.
Реалізовано комплекс першочергових заходів щодо підвищення
безпеки дорожнього руху, впровадження стаціонарних комплексів
відеофіксації фактів порушення Правил дорожнього руху України для
забезпечення своєчасного реагування на протиправні дії відносно учасників
дорожнього руху, розшуку водіїв, які зникли з місця скоєння ДТП тощо.
Головним управлінням Національної поліції в області спільно з
КФ ТОВ СП "Інфоком" побудовано волоконно-оптичні лінії зв’язку, здійснено
монтаж систем відеонагляду та закупівлю 60 ІР-відеокамер і відповідного
обладнання для їх встановлення на вулицях та в інших громадських місцях
населених пунктів області, а саме вмістах: Кропивницький – 28 камер,
Добровеличківка – 18 камер, Знам'янка – 8 камер, Олександрія – 2 камери.
З метою надання допомоги органам Національної поліції
у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, запобіганні
адміністративним
проступкам
і
злочинам
у
поточному
році
на добровільних засадах створено громадські формування у Долинському
та Олександрійському районах.
23 лютого 2017 року у прокуратурі області за участі керівництва
облдержадміністрації відбулася нарада керівників правоохоронних органів
області, на якій розглянуто питання "Про стан протидії злочинності в
Кіровоградській області у 2016 році та заходи, спрямовані на підвищення
ефективності боротьби зі злочинністю".
Проведення
спільних
заходів,
спрямованих
на
запобігання
правопорушень, сприяло зниженню загального рівня злочинності в області на
4,1% (за січень-червень 2017 року обліковано 10642 злочини, за аналогічний
період 2016 року - 11096 злочинів).
Рівень кримінальних правопорушень в області складає 0,1 злочини на
10 тис. населення.
У структурі загального масиву облікованих кримінальних правопорушень
найбільшу питому вагу (75,6%) становлять злочини проти власності (8043 од.).
Кількість даної категорії злочинів порівняно з аналогічним періодом 2016 року
(7917 од.) зменшилася на 1,6%.
У результаті проведеної місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування разом з правоохоронними органами області
профілактичної роботи серед молоді та неповнолітніх неповнолітніми та за їх
участю скоєно злочинів на 15% менше, ніж за аналогічний період 2016 року.

58

Вжито ряд заходів для забезпечення реалізації державної
антикорупційної політики щодо створення ефективної загальнодержавної
системи запобігання корупції, а саме:
розпорядженням голови облдержадміністрації від 28 лютого 2017 року
№ 95-р затверджено антикорупційну програму обласної державної адміністрації
на 2017 рік;
у місцевих органах виконавчої влади створено систему уповноважених
підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання корупції та вжито заходи
щодо забезпечення ефективності їх роботи шляхом проведення відповідних
навчань, у тому числі на базі Національного агентства з питань запобігання
корупції;
проведено інформаційну кампанію щодо нового порядку подання
декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, а також забезпечення поширення методичних рекомендацій
серед суб’єктів декларування;
у
Державному
навчальному
закладі
"Центр
перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій
Кіровоградської обласної державної адміністрації" проведено 11 практичних
занять, 1 короткотерміновий семінар та 1 постійно діючий семінар на
антикорупційну тематику, у яких взяли участь 554 особи, уповноважені на
виконання функцій держави та місцевого самоврядування.
Облдержадміністрацією проведено моніторинг стану виконання
антикорупційного законодавства та аналіз статистичних даних щодо виявлених
фактів корупції, конфлікту інтересів.
За даними статистичної звітності у січні-червні 2017 року спеціально
уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції до суду направлено
36 протоколів про адміністративні корупційні правопорушення.
Судами розглянуто та прийнято рішення за 25 протоколами.
На 13 осіб накладено штраф, 12 адміністративних справ закрито.
До адміністративної відповідальності за порушення вимог Закону
України "Про запобігання корупції" щодо повідомлення про конфлікт інтересів
притягнуто 7 депутатів місцевих рад, 4 посадових осіб місцевого
самоврядування, 2 посадових осіб юридичних осіб публічного права. Загальна
сума штрафів склала 37,4 тис.грн.
Державні службовці місцевих державних адміністрацій області
до адміністративної відповідальності за порушення вимог Закону України "Про
запобігання корупції" не притягувалися.
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Розділ V. ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО І
СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ
Підрозділ 1." Створення сприятливих умов для надходження
інвестицій"
Облдержадміністрацією забезпечується координація роботи місцевих
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, надаються
роз’яснення щодо оформлення та підготовки необхідних документів, з метою
отримання коштів з державного бюджету інвестиційного спрямування на
розвиток інфраструктури територій.
Здійснюється реалізація заходів регіональної програми розвитку малого
та середнього підприємництва у Кіровоградській області на 2016 - 2018 роки
(далі - Програма).
У рамках Програми здійснено комплекс заходів, спрямованих на
підтримку підприємництва, зокрема:
на 2017 рік у місцевих бюджетах передбачені кошти у сумі
2,5 млн. грн., з них кошти обласного бюджету – 1 млн. грн.;
у лютому 2017 року оголошено конкурс бізнес-проектів суб’єктів
підприємництва, інформацію про який розміщено у газеті "Народне слово", на
офіційних сайтах обласної державної адміністрації, департаменту економічного
розвитку і торгівлі облдержадміністрації та сайті "Кіровоградщина бізнесова";
29 березня, 13 червня 2017 року в облдержадміністрації відбулися
засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва при
облдержадміністрації. Під час засідань розглянуті питання:
про підтримку малого і середнього підприємництва в області; про
результати введення в дію нормативно-правових актів, які набули чинності з
01 січня 2017 року;
презентовано програму Європейського Союзу досліджень та інновацій
"Горизонт – 2020", яка зокрема направлена на підтримку малого та середнього
підприємництва та проект Порядку використання коштів для підтримки малого
та середнього підприємництва через Регіональний фонд підтримки
підприємництва в області;
про вимоги законодавства у сфері інтелектуальної власності;
про методи захисту майнових прав від протиправних дій рейдерів.
Під час обговорення питань порядку денного представники бізнесу
висловили пропозиції щодо напрямків ефективної співпраці з органами влади,
активізації роботи по підтримці підприємництва.
За результатами засідання видано відповідні протокольні доручення
заступника голови облдержадміністрації.
18 січня, 30 березня, 24 травня 2017 року проведені засідання Наглядової
ради Регіонального фонду підтримки підприємництва в області (далі-РФПП),
на яких:
заслухано звіт в.о. директора РФПП Маслова М.А. про результати роботи
фонду за 2016 рік;
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затверджено план роботи, кошторис та штатний розпис РФПП на
2017 рік;
обговорено проект у новій редакції Порядку використання коштів для
підтримки малого та середнього підприємництва через Регіональний фонд
підтримки підприємництва в області;
прийнято рішення про надання фінансової підтримки СТ "Долина - С"
(Долинський район) для реалізації бізнес-проекту "Створення соціальної
їдальні з виробництвом хліба" за рахунок коштів місцевих бюджетів.
Станом на 01 липня 2017 року проект профінансовано. Загальна вартість
проекту – 752,3 тис. грн., у т. ч. кошти місцевих бюджетів – 355 тис. грн.).
У результаті реалізації проекту планується створити 7 нових робочих місць.
Через
Регіональний
фонд
підтримки
підприємництва
в
Олександрійському районі МП "Неємія" компенсовано витрати на оплату
вартості патенту на здійснення основної діяльності (виробництво
хлібобулочних виробів та кондитерських виробів) та надано фінансову
допомогу ФО-П Звезді Г. С., особі пенсійного віку для здійснення
підприємницької діяльності.
Вжито заходи щодо координації роботи з реформування системи надання
адміністративних послуг. У містах та районах області функціонують 25 центрів
надання адміністративних послуг (далі - ЦНАП). Протягом січня-червня
2017 року через ЦНАПи надано понад 105 тис. адміністративних послуг, у тому числі
документів дозвільного характеру.

02 лютого, 02 березня, 17 травня, 26 червня 2017 року
облдержадміністрацією проведено наради за участі посадових осіб
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів,
сільських
рад
об’єднаних
територіальних громад, на яких обговорені питання стану впровадження
реформи децентралізації надання адміністративних послуг, за результатами
яких видано протокольні доручення.
Вжито заходи щодо виконання інших завдань, визначених Програмою.
Звіт про стан виконання Програми у січні – березні 2017 року розміщено на
веб-сайті облдержадміністрації у розділі "Регуляторна політика та
підприємництво"/"Підприємництво".
На території області впроваджується ряд проектів (програм)
міжнародної технічної допомоги, а саме:
1) ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ", у
рамках якого заплановано реалізувати 49 мікропроектів громад.
У січні-червні 2017 року по 35 мікропроектах – роботи завершено
(проведено інноваційні енергоефективні заходи вуличного освітлення,
покращено водопостачання, проведено енергозберігаючі та енергоефективні
заходи в школах, дошкільних навчальних закладах та ФАПах), та придбано
сільськогосподарську техніку для 4 сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів (11 мікропроектів).
По 3 мікропроектах громад у Знам'янському, Новгородківському та
Олександрівському районах проводяться ремонтно-будівельні роботи, які
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будуть завершені у ІІ півріччі 2017 року.
Координатори проекту спільно з представниками районів-учасників
проекту взяли участь у кластерному тренінгу "Особливості впровадження
Проекту ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ" та
використання його методології задля побудови ефективного партнерства та
досягнення стійких результатів. Основні принципи написання мікропроектних
пропозицій", який проходив 26-28 квітня 2017 року у м. Черкаси.
У рамках тренінгу представники Вінницької, Кіровоградської, Сумської та
Черкаської областей презентували кращі практики розвитку громад за
результатами співпраці з МРГ, обмінювалися досвідом у впровадженні реформи
децентралізації, знайомилися з успішними громадами Черкащини.
2) "Українська регіональна платформа громадських ініціатив", який
розпочато у 2015 році у рамках тематичної програми "Фонд розвитку
громадянського суспільства".
У січні 2017 року закінчився другий етап конкурсу міні-грантів для
громадських організацій та ініціативних груп Кіровоградщини та Черкащини, за
результатами
якого відібрано 10 організацій та громадських ініціатив,
спрямованих на поширення демократичних цінностей серед освітян і всіх, хто
цікавиться освітою; громадський моніторинг фінансування системи освіти з
метою фінансової децентралізації шкіл Кропивницького; створення сенсорної
кімнати для дітей з особливими потребами на базі районної бібліотеки,
економічний розвиток сільських територій об'єднаних громад тощо;
3) "Вирішення питань місцевих громад для тих, хто приймає рішення
в процесі децентралізації у Кіровоградській області" за підтримки програми
МАТРА Посольства Королівства Нідерландів в Україні, у рамках якого за участі
експертів
проекту
проводяться
тренінги
для
представників
райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, громадських
організацій, під час яких обговорюються питання правового забезпечення
реформи децентралізації влади, складання бюджетів у інтересах громад,
прозорості прийняття рішень у процесі децентралізації.
4) "U-LEAD з Європою: програма для України з розширення прав і
можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку".
05 квітня 2017 року у м. Кропивницькому відкрито Кіровоградський
відокремлений
підрозділ
Установи
"Центр
розвитку
місцевого
самоврядування", який створений з метою підтримки реалізації реформи
децентралізації на регіональному рівні, особливо, що стосується територіальної
реформи та процесу об'єднання;
На базі підрозділу у рамках проекту проведено:
19 квітня 2017 року – воркшоп на тему: "Роз’яснення та обмін досвідом в
сфері об’єднання територій", в якому взяли участь
представники усіх
об’єднаних територіальних громад області та сільських рад, які знаходяться на
завершальному етапі цього процесу. Під час проведення заходу обговорено
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питання залучення інвестицій, організації ефективної роботи ЦНАПів,
розробки стратегії розвитку громад, проектного менеджменту;
25 травня 2017 року – семінар з питань створення ефективного
управління системою освіти в об’єднаних територіальних громадах. Під час
заходу обговорено питання створення опорних шкіл на території об'єднаних
територіальних громад.
5) Швейцарсько-український проект "Підтримка децентралізації в
Україні" (DESPRO), у рамках якого Новоукраїнською об'єднаною
територіальною громадою розроблено Стратегію розвитку громади до
2027 року, яку затверджено рішенням міської ради від 14 березня 2017 року
№ 409;
6) "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність"
(DOBRE).
Для реалізації проекту відібрано Бобринецьку, Маловисківську та
Новоукраїнську ОТГ, які матимуть змогу поліпшити якість комунальних послуг,
пожвавити місцеву економіку та підвищити залучення людей у розвиток громад.
У січні-червні 2017 року Бобринецькою ОТГ спільно з групою фахівців
проекту розроблялася "Стратегія розвитку Бобринецької міської об’єднаної
територіальної громади до 2020 року".
7) "Інтеграційна та стабілізаційна підтримка шляхом забезпечення
засобами існування внутрішньопереміщених осіб та населення, що
постраждало внаслідок конфлікту в Україні".
Проект впроваджується Міжнародною організацією з міграції за
фінансової підтримки Уряду Об’єднаного Королівства Великої Британії та
Північної Ірландії, що діє через Міністерство з міжнародного розвитку (DFID).
У рамках проекту проведено 3 семінари-тренінги з написання бізнеспроектів для внутрішньо переміщених осіб та місцевих мешканців з числа
незахищених верств населення. За результатами відібрано 43 бізнес-проекти,
для реалізації яких надано гранти з метою закупівлі необхідного обладнання,
інструментів, професійної техніки та меблів для започаткування громадянами
свого бізнесу.
8) "Фінансова обізнаність для впевненого майбутнього", яка
реалізується МБФ "Український жіночий фонд" у рамках Проекту USAID
"Трансформація фінансового сектору".
У рамках програми передбачено проведення низки заходів, спрямованих
на надання допомоги внутрішньопереміщеним особам, особам, які
постраждали в результаті конфлікту та пенсіонерам шляхом забезпечення їх
знаннями, навичками та впевненістю для прийняття обґрунтованих фінансових
рішень у повсякденному житті, надання їм можливості відігравати активну роль
у житті своїх громад.
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9) Програма Британської Ради "Активні громадяни", яка спрямована
на розвиток громадського суспільства, формування міцних горизонтальних
зв'язків в локальних громадах, побудови міжкультурного діалогу та соціального
розвитку, і реалізується в області з 2015 року.
За період реалізації програми впроваджено 24 проекти соціальної дії
(освітні, соціальні, культурні, інфраструктурні, спортивні та інші проекти), які
реалізували активісти на місцях.
10) Проект "Побудуємо майбутнє разом!" у рамках програми
ЄС "Підтримка громад, які опинилися в зоні конфлікту в Україні".
На даний час проект завершено. У рамках проекту проведено капітальний
ремонт гуртожитку ПТУ № 36, в якому матимуть змогу оселитись 150 молодих
сімей з дітьми, що виїхали з зони проведення антитерористичної операції, та
ДНЗ "Світлячок" на 70 місць.
Загальна вартість Проекту склала 711,8 тис. євро, з них: кошти ЄС –
640,8 тис. євро, співфінансування з відповідних місцевих бюджетів –
71 тис. євро (обласного бюджету, районного та селищного бюджетів
Новгородківського району). На реалізацію Проекту із обласного бюджету та
місцевих бюджетів Новгородківського району у 2016-2017 роках додатково
виділено понад 11 млн. грн.
Станом на 30 червня 2017 року до гуртожитку вже заселилось 13 сімей
тимчасово переміщених осіб. Заселення продовжується.
11) За сприяння Уряду Канади в Бобринецькому районі створено
сільськогосподарський кооператив "Зерно-бунк", до складу якого входять
22 підприємства із загальним земельним банком в 15 тис. га.
У рамках проекту створено постійно діючий штат кооперативу у кількості
2 одиниць, оримано дозвіл на земельну ділянку площею 5 га для будівництва
елеватора. У січні-червні 2017 року освоєно 7 млн. грн.
12) У рамках "Програми протидії торгівлі людьми", що
впроваджується Представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні
спільно з Міністерством соціальної політики України за фінансової підтримки
Міністерства закордонних справ Королівства Норвегія та підтримки Агентства
США з міжнародного розвитку (USAID) з 27 березня по 04 квітня 2017 року в
м. Кропивницькому було розміщено тимчасову інсталяцію "Грані 3", покликану
привернути увагу до проблеми торгівлі людьми та залучити громадськість до
попередження й боротьби із сучасним рабством.
Облдержадміністрацією забезпечено координацію роботи проекту за
рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, а саме: інвестиційний
проект
"Реконструкція
ГЕС
ВАТ
"Укргідроенерго"
–
ІІ черга, філія "Кременчуцька ГЕС", який фінансується за рахунок кредиту
Міжнародного банку реконструкції та розвитку з 2006 року. Проект
спрямований на підвищення надійності роботи станції, поліпшення техніко-
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економічних показників та екологічної обстановки.
Загальна вартість проекту складає 4,6 млрд. грн. З початку реалізації
проекту станом на 30 червня 2017 року профінансовано 1,1 млрд. грн.
Підрозділ 2. "Посилення фінансової основи місцевих бюджетів
та підвищення ефективності використання бюджетних коштів"
У рамках виконання завдання програми щодо забезпечення ефективної
взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування щодо наповнення бюджетів усіх рівнів у
січні-червні
2017 року забезпечено збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів
порівняно з відповідним періодом 2016 року – на 32,1%, у тому числі до:
державного бюджету – на 19,8%, місцевих бюджетів (без трансфертів) – на
47,4%, у тому числі по:
податку на доходи фізичних осіб - на 403,3 млн. грн. або на 55,8%;
платі за землю - на 40,1 млн. грн., або на 17,3%;
єдиному податку - на 76,7 млн. грн., або на 54,9%.

З метою зміцнення фінансово-економічної основи місцевих бюджетів
та підвищення ефективності використання бюджетних коштів:
на колегії облдержадміністрації 23 лютого 2017 року розглянуто питання
економного, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, за
результатами
якого
видано
протокольне
доручення
голови
облдержадміністрації;
видано розпорядження голови облдержадміністрації від 06 березня
2017 року № 102-р "Про підсумки виконання бюджетів області за 2016 рік та
завдання на 2017 рік", яким зобов’язано головних розпорядників коштів
обласного бюджету, голів райдержадміністрацій, рекомендовано міським
головам та сільським головам забезпечити у 2017 році відповідність
повноважень щодо здійснення витрат з місцевих бюджетів обсягам надходжень,
дотримання режиму економії, ефективного та раціонального використання
бюджетних коштів, належної організації та координації роботи розпорядників
та одержувачів коштів з метою якісного надання гарантованих послуг,
запобігання втратам фінансових ресурсів та майна.
На виконання вимог Бюджетного кодексу України, розпорядження
Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2017 року № 142-р "Про схвалення
Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 20172020 роки" у районних, міських (міст обласного значення) бюджетах, бюджетах
об’єднаних територіальних громад області та обласному бюджеті складені
прогнози відповідних місцевих бюджетів на 2018-2019 роки.
З метою підвищення прозорості та ефективності використання
фінансових ресурсів усі місцеві бюджети області, які мають взаємовідносини з
державним бюджетом (обласний, районні, міст обласного значення, об’єднаних
територіальних громад), складені та затверджені на 2017 рік із застосуванням
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програмно-цільового методу бюджетування.
За підтримки Міністерства фінансів України та Інституту бюджету та
соціально-економічних досліджень для фахівців з фінансових питань місцевих
бюджетів різних рівнів області 30 травня 2017 року у м. Кропивницькому
проведено тренінг щодо реалізації змін до бюджетного законодавства та
практичного застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі.
Під час заходу були висвітлені всі основні питання програмно-цільового
бюджетування: від формування бюджетних запитів та результативних
показників до моніторингу та оцінки ефективності бюджетних програм.
Навчання пройшли 93 особи, серед них представники 7 об’єднаних
територіальних громад.
В рамках продовження реалізації проекту “Гендерне бюджетування в
Україні” у 2017 році проводиться гендерний бюджетний аналіз у галузі
"Культура" за напрямком "Бібліотеки".
У січні-червні 2017 року:
на фінансування захищених видатків спрямовано 83,4% (у січні-червні
2016 року – 84%) від загального обсягу видатків місцевих бюджетів області (без
урахування субвенцій з державного бюджету на соціальний захист), з них на:
заробітну плату працівникам бюджетних установ, стипендії – 72,5%
(у січні-червні 2016 року – 68,1%);
енергоносії бюджетних установ – 7,4% (у січні-червні 2016 року – 9,6%);
медикаменти, харчування – 3,5% (у січні-червні 2016 року — 4,5%);
за рахунок бюджету розвитку обласного бюджету фактично проведені
видатки у сумі 43,4 млн.грн., у тому числі на:
фінансування капітальних видатків бюджетних установ та обласних
театрально-видовищних закладів – 9,5 млн.грн.;
внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали підприємств
спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області –
0,2 млн.грн.;
реалізацію заходів щодо інвестиційного розвитку території –
25,5 млн.грн.;
надання субвенції з обласного бюджету іншим бюджетам – 8,2 млн.грн., у
тому числі державному бюджету на виконання програм соціально-економічного
та культурного розвитку регіонів (виконання заходів з мобілізаційної підготовки
та мобілізації в області, реалізацію заходів) – 6,6 млн.грн.
Станом на 01 липня 2017 року забезпечено своєчасні розрахунки місцевих
бюджетів області із виплати зарплати працівникам бюджетних установ та за
енергоносії, спожиті бюджетними установами. Прострочена кредиторська
заборгованість з цих виплат відсутня.
Проведена певна робота по виконанню програмних завдань в частині
підвищення ефективності використання бюджетних коштів під час
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публічних закупівель з використанням системи електронних закупівель
"ProZorro".
Замовники та бізнес до початку проведення закупівель реєструються на
одному або декількох акредитованих приватних торговельних майданчиках. У
січні-червні 2017 року майданчиками були ініційовані та проведені ряд
вебінарів як для замовників, так і для бізнесу.
Дані, отримані майданчиком у процесі взаємодії з системою, зберігаються
в центральній базі даних, є загальнодоступними і використовуються для
здійснення моніторингу.
Під час проведення публічних закупівель замовники області
дотримуються принципів прозорості і доступності інформації про закупівлі та
підзвітності, шляхом оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органа
річних планів закупівель та додатків до річного плану закупівель на поточний
рік, використання електронної системи закупівель з метою відбору
постачальника та проведення закупівель через електронну систему ProZorro.
Станом на 01 липня 2017 року:
через систему публічних закупівель ProZorro було проведено
8870 процедур, з яких 7730 було успішно завершено. При цьому серед
завершених торгів 1120, або 14,5% закупівель були конкурентними. За цей час
204 організатори фактично зекономили 87,6 млн.грн. бюджету коштів при
загальній вартості товарів, робіт і послуг 745,2 млн. грн.;
прийняли участь в організації електронних закупівель у реальному
режимі 520 розпорядників бюджетних коштів, якими оголошено проведення
7320 тендерів у допорогових процедурах закупівель на планову суму закупівель
744,4 млн. грн.;
завершено проведення 6850 тендерів у допорогових процедурах
закупівель, або 93,6% від оголошених на суму 696,3 млн. грн.;
середня кількість учасників в одній процедурі, за якою можна оцінити
рівень конкуренції під час проведення торгів, становить 2,5 пропозиції;
реальна економія по завершених закупівлях у допорогових процедурах
закупівель склала 8,7 млн. грн., або 1,3%;
звіт про укладений договір оприлюднили 496 розпорядників бюджетних
коштів по 6850 закупівлях на 696,3 млн.грн.;
оголошено проведення 1540 тендерів у надпорогових процедурах
закупівель на планову суму 2710 млн. грн., з них завершено 884 тендери на
суму 1330 млн.грн., економія 78,8 млн. грн., або 5,9%;
оголошено 2200 тендерів за процедурою конкурентних торгів на планову
суму 2110 млн.грн., з яких завершено 1120 тендерів на суму закупівель
745,2 млн. грн., реальна економія 87, 6 млн. грн., або 11,8%;
співвідношення конкурентних торгів до загальної кількості оголошених
складає 25%;
обсяг оголошених неконкурентних торгів складає 6660 процедур
на планову суму закупівель 1350 млн. грн.;
співвідношення неконкурентних торгів до загальної кількості оголошених
складає 75%.
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середня вартість однієї закупівлі в області складає 390 тис.грн.
Представники бізнесу області використовують систему електронних
закупівель. У межах всієї України 2868 суб'єктів господарювання області взяли
участь у 7820 тендерах, з них 2669 суб’єктами підприємницької діяльності
укладено договори для закупівлі товарів, робіт і послуг на суму 2050 млн.грн.
Публічні закупівлі є потужним інструментом впливу на ринок
виробництва та споживання. Здійснення закупівель через електронну систему
ProZorro забезпечує економію бюджетних коштів.
Розділ VI. УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ І КОМУНАЛЬНОЮ
ВЛАСНІСТЮ"
Виконано комплекс заходів, спрямованих на реалізацію завдань,
визначених зазначеним розділом.
Регіональним відділенням Фонду державного майна України по
Кіровоградській області:
проведено передачу двох об'єктів державного житлового фонду, що у
процесі
приватизації
не
увійшли
до
статутного
капіталу
ВАТ "Плетеноташлицька спецбаза", до спільної власності територіальних
громад сіл, селищ та міст Маловисківського району;
вжито заходи щодо збереження двох об'єктів державної власності
(захисних споруд цивільного захисту) у м. Новомиргород. З ТОВ "Вентура",
ПАТ "Новомиргородське АТП 13545" укладено договори про безоплатне
зберігання індивідуально визначеного майна, що належить до державної
власності, від 28 лютого 2017 року № 22/35, № 23/35 відповідно.
Обласною радою, станом на 01 липня 2017 року:
за рахунок коштів обласного бюджету надано фінансову підтримку
підприємствам спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст
області у сумі 617,9 тис. грн., у тому числі:
редакції газети "Народне слово" - 160 тис. грн.;
автомобільній базі Кіровоградської обласної ради – 457,9 тис. грн.
Підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, селищ і
міст області до обласного бюджету перераховано частину чистого прибутку у
сумі 174,8 тис. грн.
Розділ VII. ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА
З метою забезпечення дотримання вимог законодавства з питань
конкурентного середовища протягом січня-червня 2017 року:
місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування направлено на погодження територіальному відділенню
Антимонопольного комітету України 13 проектів рішень, які можуть призвести
до обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках,
З них: 3 - погоджено, 10 - відмовлено у погодженні;
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Територіальним відділенням Антимонопольного комітету України:
забезпечено контроль за дотриманням суб’єктами господарювання та
місцевими органами виконавчої влади законодавства про захист економічної
конкуренції. Зокрема, виявлено та припинено 4 порушення законодавства про
захист економічної та недобросовісної конкуренції. На порушників накладено
штраф у сумі 25,9 тис. грн.;
суб’єктам господарювання надано 8 рекомендації щодо порушення
законодавства про захист економічної конкуренції та про захист від
недобросовісної конкуренції. З наданих рекомендацій: 4 - виконано, 4 - на
розгляді.
Розділ VIIІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Протягом січня-червня 2017 року у рамках реалізації заходів Програми
формування
позитивного
міжнародного
та
інвестиційного
іміджу
Кіровоградської області на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням обласної
ради від 23 грудня 2017 року № 195, облдержадміністрацією вжито ряд
організаційних заходів, спрямованих на підвищення міжнародного іміджу
Кіровоградської області у різних сферах діяльності, залучення іноземних
інвестицій в економіку області, активізацію міжнародного співробітництва та
подальший розвиток зовнішньоекономічної діяльності області.
Приділено увагу поширенню інформації про потенціал області.
Серед зацікавлених структур, у тому числі посольств України в іноземних
державах, розповсюджувалися презентаційні матеріали про область, її
потенціал, комерційні та інвестиційні пропозиції підприємств і організацій
області, які також розміщені на офіційному сайті департаменту економічного
розвитку і торгівлі облдержадміністрації.
У звітному періоді зазначені презентаційні матеріали направлено до
Посольства України в Японії, Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України, Торгово-промисловій палаті України, Центру інтернаціоналізації землі
Штирія Республіки Австрія, Українському торговельному представництву в
КНР, мерії м. Сюйчжоу провінції Цзянсу КНР.
Здійснювався комплекс заходів щодо формування позитивного іміджу
Кіровоградщини, розгортання міжнародного та міжрегіонального
співробітництва, зокрема у рамках укладених угод:
1) забезпечено візит до області:
13 лютого 2017 року – делегації представників Академії сільськогосподарських наук м. Сюйчжоу провінції Цзянсу Китайської Народної Республіки,
за результатами якого досягнуто домовленості щодо реалізації спільних
українсько-китайських проектів у машинобудівній галузі та аграрній сфері;
12-13 травня 2017 року – заступника головного редактора телеканалу
"Радіотелебачення Сербії" Пана Бояна Бркіча, у рамках якого сербський
журналіст взяв участь у записі програми Кіровоградського інтернет-
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телебачення "Гість із Сербії", ознайомився з роботою ТОВ "Мрія Є" та
ПАТ "Ельворті", відвідав Кіровоградський академічний обласний український
музично-драматичний театр ім. М.Л. Кропивницького і переглянув
20-й Всеукраїнський фестиваль камерної та симфонічної музики "Травневі
музичні зустрічі";
з 15 по 17 червня 2017 року – делегації представників Професійної школи
№ 5 м. Граца, Федеральна земля Штирія Республіки Австрія, у рамках якого
досягнуто домовленостей щодо надання сприяння з боку облдержадміністрації
у налагодженні та подальшому розвитку співпраці між професійнотехнічними навчальними закладами Кіровоградщини та Професійною школою
№ 5 м. Граца;
2) забезпечено візит делегації області з 17 по 23 квітня 2017 року – до
м. Сюйчжоу провінції Цзянсу Китайської Народної Республіки, під час якого
обговорено
перспективи
українсько-китайського
співробітництва
на
регіональному рівні та укладено Меморандум про співпрацю між
Кіровоградською регіональною торгово-промисловою палатою і Асоціацією
промисловців і торговців м. Сюйчжоу.
Вжито заходи щодо сприяння підприємствам в участі у виставковоярмаркових заходах, а саме:
підприємствам за профілем діяльності доводилась інформація щодо
тематики та можливої участі в обласних, національних та міжнародних
виставках;
зазначена інформація також розміщувалась на веб-сайті департаменту
економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації.
У січні-червні 2017 року суб'єкти господарювання області взяли участь у
ряді виставкових заходів, зокрема:
ПАТ "Гідросила" - у Міжнародній виставці будівельних машин,
обладнання і матеріалів "CONEXPO-CON/AGG 2017" (07-11 березня 2017 року,
м. Лас-Вегас, США), 18-й Міжнародній спеціалізованій виставці будівельного
обладнання
та технологій
"СТТ 2017"
(30 травня-03
червня,
м. Москва, Російська Федерація);
ПАТ НВО "Радій" - у сільськогосподарському міжнародному форумі
(15-17 лютого 2017 року, м. Київ), Конгресі з енергоефективності та
поновлюваних джерел енергії в Південно-Східній Європі (07-09 березня
2017 року, м. Софія, Болгарія).
17 лютого 2017 року в м. Кропивницький відбулася виставка-презентація
сувенірної продукції "Сувеніри-Кіровоградщини" (далі – Виставка) за
ініціативи
облдержадміністрації та Кіровоградської регіональної торговопромислової палати. Участь у виставці (безкоштовно) взяли понад 40 майстрів
та виробників, які представляли усі міста обласного значення та 9 районів
області
(Бобринецький,
Долинський,
Знам'янський,
Компаніївський,
Маловисківський, Новгородківський, Олександрівський, Олександрійський,
Світловодський райони).
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У рамках Виставки відбувся круглий стіл, під час якого обговорено
питання використання представленої на Виставці продукції для популяризації
області в межах України та за її кордонами з метою підвищення рівня
обізнаності міжнародної економічної спільноти стосовно Кіровоградської
області, формування її позитивного іміджу.
З
метою
презентації
потенціалу
області,
просування
конкурентоспроможних товарів області на ринки регіонів України та зарубіжжя,
створення додаткових передумов для подальшого економічного розвитку
області
здійснюються
організаційні
заходи
щодо
проведення
20-23 вересня 2017 року у м. Кропивницький Міжнародної агропромислової
виставки з польовою демонстрацією техніки "АгроЕкспо – 2017".
02 червня 2017 року відбулось засідання обласного організаційного
комітету з питань виставкової діяльності за участі керівників окремих
структурних підрозділів облдержадміністрації та ТОВ "УкрАгроЕкспо", у
рамках якого обговорено ряд організаційних питань, пов’язаних з належною
підготовкою та проведенням вищезазначеної виставки.
Інвестиційний
потенціал
області,
можливості
розгортання
співробітництва Кіровоградщини з іноземними партнерами презентовано
та обговорено у ході візитів до регіону:
27 січня 2017 року – представників ТОВ "Георесурс" та французької
компанії Vendome Conseils, під час якого обговорено перспективи залучення
іноземних інвестицій у розвиток видобувної промисловості області;
22 червня 2017 року – спеціалістів пекінських компаній "China National
Nuclear Corporation", "China Uranium Resources CO.Ltd" та "China Nuclear
Energy Industry Corporacion", які відвідали Новокостянтинівське родовище
ДП "СхідГЗК", де ознайомилися із діяльністю шахти та можливостями
інвестування у її розвиток.
07 червня 2017 року у приміщенні Кіровоградської регіональної торговопромислової
палати
відбулась
науково-практична
конференція:
"Кіровоградщина - 2025: пріоритети і можливості розвитку", у рамках якої
проведено 2 секції:
"Людський капітал – 2025: Світ. Україна. Кіровоградщина";
"Пріоритети інноваційно-інвестиційного розвитку економіки та
інфраструктури Кіровоградської області".
Участь у конференції взяли близько 200 учасників, серед яких
представники Національного авіаційного університету, Національного
наукового центру "Інститут аграрної економіки", Інституту підготовки кадрів
Державної служби зайнятості України, ДУ "Інститут регіональних досліджень
ім. М.І. Долішнього НАН України".
Серед основних результатів конференції є, зокрема, отримання певної
інформації і рекомендацій стосовно перспектив та пріоритетів розвитку регіону
у середньостроковій перспективі, які будуть використані під час підготовки і
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проведення Міжнародного інвестиційного форуму "Центральноукраїнський
інвестиційний день – 2017", який відбудеться у вересні 2017 року.
З метою підвищення рівня інвестиційної привабливості регіону
проводиться робота щодо створення та наповнення інвестиційного веб-сайту
"Центрально-український інвестиційний портал".
Здійснювалась інформаційна підтримка установ та організацій області:
на офіційному сайті департаменту економічного розвитку і торгівлі
облдержадміністрації розміщено та постійно оновлюються база даних
грантодавців, перелік програм та конкурсів міжнародних фінансових
організацій, пропозиції донорів щодо можливої участі у проектах (програмах)
міжнародної технічної допомоги;
підприємствам за профілем діяльності доводилась інформація про
оголошені донорами проекти (програми) на отримання міжнародної технічної
допомоги та фінансових ресурсів міжнародних фінансових організацій.
Здійснено організаційні заходи щодо підвищення професійної компетенції
представників облдержадміністрації шляхом участі в інформаційнороз’яснювальних заходах, зокрема:
23 січня 2017 року – семінарі "Економічний розвиток регіонів: стратегія
та інструменти залучення інвестицій та підвищення експортного потенціалу", у
рамках якого обговорено питання налагодження ефективної комунікації з
органами влади на місцях задля допомоги експортерам та інвесторам у
прийнятті оперативних та оптимальних рішень;
28 березня 2017 року – презентації "Експортної стратегії України", у
рамках якої обговорено питання підвищення конкурентоспроможності
українського експорту шляхом усунення перешкод та визначення конкретних
можливостей за допомогою чітких кроків.
Вжиття вищезазначених та комплексу інших заходів сприяло:
1) активізації зовнішньоекономічної діяльності області:
обсяг
експорту
товарів
у
січні-квітні
2017
року
склав
169,6 млн. дол. США та збільшився на 56,6% порівняно з відповідним періодом
2016 року. До країн ЄС поставки на експорт склали 18,6% від загального обсягу
експорту області, до країн СНД – 15,3%.
2) збільшенню надходжень прямих іноземних інвестицій в економіку
області.
У січні-березні 2017 року в економіку області іноземними компаніями
вкладено 1,3 млн. дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій унесених з початку
інвестування в економіку області станом на 01 квітня 2017 року (з урахуванням
курсової різниці) становив 60,6 млн. дол. США, що більше на 2,9% порівняно з
початком 2017 року. У розрахунку на одну особу він склав 63 дол. США.

72

Висновки:
1. Місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування
за
безпосередньої
участі
підприємств
і
сільгосптоваровиробників, закладів і установ
вжито ряд заходів щодо
забезпечення виконання основних завдань, показників, інвестиційних проектів і
соціальних заходів програми економічного і соціального розвитку області на
2017 рік. Серед результатів виконання програмних завдань є, зокрема такі:
збільшення обсягів промислового виробництва на 10,8% порівняно з
січнем-травнем 2016 року, зокрема, у добувній промисловості (на 24,3%),
переробній промисловості (на 7,9%), у т. ч. у харчовій промисловості (на 15,5%),
з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (на 3,1%);
збільшення надходжень до місцевих бюджетів на 47,4 % порівняно із
січнем-червнем 2016 року;
збільшення розміру середньомісячної заробітної плати на 48,8%
порівняно з січнем-травнем 2016 року, у тому числі: у промисловості – на
34,7%, у сільському господарстві – на 53,3%;
зменшення загальної заборгованості із заробітної плати станом на
01 червня 2017 року на 52,8%, або на 15,8 млн.грн. порівняно з початком року;
збільшення обсягу експорту товарів на 56,6% порівняно з січнем-квітнем
2016 року;
збільшення обсягу прямих іноземних інвестицій (з початку інвестування)
на 2,9% порівняно з початком 2017 року;
забезпечено вирішення соціально-важливих для області питань, виділення
фінансового ресурсу на проведення робіт із
капітального ремонту та
реконструкцій об'єктів соціальної інфраструктури та поліпшення матеріальнотехнічної бази закладів соціальної сфери.
2.
Недостатньо
вживаються
заходи
переважною
більшістю
райдержадміністрацій і міськвиконкомів, а також об’єднаними територіальними
громадами щодо виконання усіх інвестиційних проектів та соціальних заходів,
що визначені по кожному місту і району у розділі "Основні завдання і
показники розвитку міст і районів Кіровоградщини".
3. Переважною більшістю райдержадміністрацій і міськвиконкомів
інформації про стан виконання програми економічного і соціального розвитку
на 2017 рік у січні-червні 2017 року надано не у повному обсязі, чим не
дотримано вимоги розпорядження голови облдержадміністрації від 30 січня
2017 року № 42-р "Про організацію виконання та контроль за виконанням
програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на
2017 рік".
Пропозиції:
1. Зобов'язати керівників структурних підрозділів облдержадміністрації,
голів райдержадміністрацій та рекомендувати керівникам територіальних
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органів міністерств і відомств України в області, міським головам, головам
об′єднаних територіальних громад:
1) вжити необхідні заходи щодо виконання завдань, показників та
проектів, визначених у галузевих та регіональних розділах програми
економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2017 рік у
повному обсязі;
2) забезпечити за результатами січня-вересня 2017 року підготовку та
надання у повному обсязі інформації про стан виконання кожного із завдань та
проектів, основних показників розвитку галузі чи району, міста, які визначені у
галузевих та регіональних розділах програми економічного і соціального
розвитку Кіровоградської області на 2017 рік та згідно із їх розподілом за
відповідальними виконавцями (розпорядження голови облдержадміністрації від
30 січня 2017 року № 42-р "Про організацію виконання та контроль за
виконанням програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської
області на 2017 рік.
______________

