ІНФОРМАЦІЯ
до звіту голови обласної державної адміністрації з питань
виконання делегованих обласною радою повноважень у 2015 році
Відповідно до статей 43, 44, 72 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", статей 17, 29, 34 Закону України "Про місцеві
державні адміністрації" та рішень обласної ради обласною державною
адміністрацією забезпечено реалізацію делегованих повноважень (далі –
делеговані повноваження).
Реалізація делегованих повноважень здійснювалась у тісному контакті та
взаємодії з депутатським корпусом обласної ради, райдержадміністраціями,
органами місцевого самоврядування, їх виконавчими органами, організаціями
роботодавців, громадськими організаціями, засобами масової інформації.
По кожному із делегованих повноважень вжито комплекс заходів,
використано різні механізми і джерела фінансування, отримані певні
результати.
Облдержадміністрацією забезпечено на належному рівні виконання
таких делегованих повноважень, як:
1. підготовка і внесення на розгляд обласної ради проектів програм
соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з
інших питань, проектів рішень, інших матеріалів з цих питань,
забезпечення виконання рішень ради;
2. підготовка пропозицій до програм соціально-економічного та
культурного
розвитку
області та
загальнодержавних
програм
економічного, науково-технічного, соціального та культурного розвитку
України.
У рамках виконання делегованих повноважень у 2015 році вжито заходи
та забезпечено формування і реалізацію програмних документів з питань
соціально-економічного
розвитку
області
на
середньостроковий
і
короткостроковий період.
Затверджено і здійснювалась реалізація:
Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року (у
новій редакції) (далі – Стратегія-2020) (рішення обласної ради від 27 березня
2015 року №716);
Плану заходів на 2015-2017 роки із реалізації Стратегії-2020 (рішення
обласної ради від 29 вересня 2015 року №787), який сформовано за
пропозиціями органів влади різних рівнів, представників громадськості, тощо.
Звіт про стан виконання Плану заходів за 2015 рік внесено на розгляд обласної
ради у березні 2016 року, за результатами чого прийнято рішення обласної ради
від 27 березня 2016 року №716;
програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на
2015 рік (рішення обласної ради від 27 січня 2015 року № 692);
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69 обласних цільових програм, на 29 із яких у 2015 році із обласного
бюджету спрямовано 133,5 млн.грн. (у 2014 році – 72,2 млн.грн.).
У 2015 році:
забезпечено розробку 2 нових обласних цільових програм (обласна
програма цивільного захисту Кіровоградської області на 2016-2020 роки,
обласна цільова соціальна програма протидії Віл інфекції/СНІДУ на 20152018 роки);
внесено зміни і доповнення до 5 обласних цільових програм, зокрема
до: комплексної програми охорони навколишнього природного середовища в
Кіровоградській області на 2013-2015 роки; комплексної програми запобігання
та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру у
Кіровоградській області на 2006-2010 роки і на період до 2015 року; обласної
програми підготовки медичних працівників та поліпшення їх соціального
захисту на 2012-2016 роки; обласної комплексної програми соціальної
підтримки сімей загиблих учасників АТО, військовослужбовців і поранених
учасників АТО та вшанування пам'яті загиблих на 2014-2015 роки; Програми
енергоефективності Кіровоградської області на період до 2015 року;
забезпечено розробку програми економічного і соціального розвитку
Кіровоградської області на 2016 рік, яка затверджена рішенням обласної ради
від 25 грудня 2015 року № 14. Звіт про стан виконання цієї програми
розглянуто під час засідання обласної ради 25 грудня 2015 року, за
результатами чого прийнято рішення №14.
Звіти та інформації про стан виконання обласних цільових програм
надавались обласній раді, зокрема у березні та у жовтні 2015 року.
Підготовлено, надано пропозиції до ряду державних цільових
програм та Концепцій державних цільових програм, зокрема до:
Концепції Державної цільової економічної програми розвитку атомнопромислового комплексу на 2016-2020 роки;
Закону України "Про основні засади (Стратегіі) державної екологічної
політики України на період до 2020 року";
Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та
екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року;
Програми розвитку вітчизняних промислових підприємств;
Загальнодержавної програми "Питна вода України на 2006-2020 роки";
Державної цільової соціальної програми "Шкільний автобус".

Для виконання такого делегованого повноваження, як
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3. забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку
області, ефективного використання природних, трудових і фінансових
ресурсів в області вжито ряд заходів.
При цьому використано різні механізми:
а) забезпечено взаємодію із центральними органами виконавчої
влади стосовно вирішення актуальних завдань регіонального розвитку,
зокрема щодо:
виділення із державного бюджету України коштів інвестиційного
спрямування для виконання робіт і оснащення обладнанням, технікою та іншим
майном закладів соціальної інфраструктури;
фінансового забезпечення діяльності закладів охорони здоров’я і освіти,
які передано на рівень області;
діяльності державних підприємств, які розташовані і діють на території
області, зокрема із питань залучення їх до виробництва товарів і продукції для
потреб оборонного комплексу, щодо погашення заборгованості із зарплати та
питань, пов’язаних із процедурою банкрутства тощо (ДП "КГЗКОР",
ДП "Кіровоградський ремонтний завод", завод із виробництва ядерного палива,
Новоконстянтинівська шахта ДП "СхідГЗК" та інші);
стосовно врегулювання питань із використанням потенціалу
буровугільної галузі;
Основні результати:
1) із Державного бюджету у 2015 році:
області виділено 145 млн. грн. на розвиток соціальнокультурної та житлово-комунальної інфраструктури, що значно
більше ніж у 2014 році (38 млн. грн.);
одержано трансфертів у сумі 910,7 млн.грн., у тому числі
освітньої, медичної та на підготовку робітничих кадрів
субвенцій з державного бюджету – 811,3 млн.грн.;
на підтримку розвитку аграрних підприємств області виділено
9,7 млн. грн. (у 2014 році кошти не виділялись);
2)
ДП "Кіровоградський ремонтний завод" отримано
оборонне замовлення у 2015 році (2,5 млн. грн.), зменшено
заборгованість із зарплати на 0,4 млн. грн., або на 30%
порівняно із початком 2015 року;
3)
не допущено виникнення заборгованості із зарплати у
ДП "КГЗКОР" станом на 01 січня 2016 року;
б) забезпечено впровадження реформ у різних галузях і сферах
діяльності, які спрямовані на підвищення ефективності використання
ресурсів, зокрема реформи у сфері бюджетної децентралізації, децентралізації
влади, реформ у сфері освіти, охорони здоров’я, житлово-комунального
господарства, реформи у сфері державних закупівель, тощо;
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Основні результати:
збільшено надходження до бюджетів усіх рівнів на 22,5 %
порівняно із 2014 роком (у співставних умовах), у тому числі
до місцевих бюджетів – на 39,3 %. Це мало позитивний вплив
на збільшення обсягу капітальних видатків з місцевих
бюджетів (всього 476,3 млн.грн.);
сформовано і рішенням обласної ради від 14 липня 2015 року
№769 схвалено проект Перспективного плану формування
територій громад Кіровоградської області;
в)
забезпечено
проведення
роботи
безпосередньо
із
товаровиробниками, іншими суб’єктами господарювання, контролюючими
і правоохоронними органами, спрямованої на впровадження енергоефективних технологій, обладнання, детінізації процесів у сфері
використання ресурсів, у сфері оплати праці та зайнятості населення тощо.
Основні результати:
підвищено розмір середньомісячної
зарплати найманим
працівникам на 17,7 % порівняно із 2014 роком;
зменшено обсяг податкового боргу на 5,5 млн. грн., або на 1,9%
порівняно із початком 2015 року;
до електронної системи електронних закупівель приєдналось у
2015 році 597 замовників в області;
впроваджено (у рамках Програми енергоефективності
області на період до 2015 року установами та організаціями
бюджетної сфери та населенням) заходи з енергозбереження
на суму 84,2 млн.грн., обсяг економії паливно-енергетичних
ресурсів склав 5156,8 тонн умовного палива, розрахунковий
економічний ефект від впроваджених заходів склав
42,5 млн.грн.;
в об’єктах бюджетної сфери у 2015 році встановлено
30 котлів, які працюють на альтернативних видах палива;
кредитами на впровадження енергоефективних заходів
скористалися 2206 домогосподарств на суму 29,74 млн.грн.;
економія споживання природного газу підприємствами
комунальної теплоенергетики протягом опалювального сезону
2014/2015 року порівняно з опалювальним сезоном
2013/2014 року склала майже 12,8 млн.куб.м, або 13,7%;
збільшено випуск паливних брикетів та гранул у 3 рази
порівняно з 2014 роком (58,3 тис. тонн).
За напрямком "Економічна ефективність" область за 2015 рік займає
8 місце в Україні.
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Цього досягнуто і завдяки тому, що у реальному секторі економіки
отримано певні позитивні результати.
Проведено ряд заходів державного, міжнародного і регіонального рівня,
серед найбільш значимих – Національна агропромислова виставка "АгроЕкспо2015", учасниками якої стали понад 450 компаній і підприємств, із них більше
100 підприємств, установ і організацій області.
В агропромисловому комплексі - отримано вагомий урожай зернових і
зернобобових культур в обсязі 3,3 млн.т, соняшнику - 1,167 млн.т, картоплі 525,5 тис.т, що відповідно на 1,2%, 18,3% та 14,2% більше, ніж у середньому за
останні 5 років.
Обсяг виробництва валової продукції сільського господарства до
середнього за останні 5 років становить у межах 105%.
Товаровиробниками галузі освоєно понад 1,7 млрд.грн. капітальних
інвестицій (у 2014 році - 1,3 млрд.грн.). У галузі тваринництва:
1) завершено:
будівництво племінного репродуктора на 3,15 тис.гол. свиноматок і
корівників на 600 голів, створено 22 робочі місця (Компаніївський та
Світловодський райони);
реконструкцію свинокомплексу на 1 тис. гол. (Вільшанський район);
2) продовжено реалізацію інвестпроектів з будівництва та реконструкції:
сучасного тваринницького комплексу "Петриківське молоко", потужністю
70 т молока/ добу, 5 тис.голів ВРХ (Олександрійський район). Станом на
01 січня 2016 року у даному комплексі налічується 3,5 тис. гол. ВРХ, у тому числі
1,6 тис. дійних корів, обсяг виробництва молока становить 37,3-40 т/добу. Всього
створено 114 нових робочих місць;
нових та існуючих приміщень для автоматизованого комплексу молочної
ферми на 600 голів ВРХ (Устинівський район).
Середньомісячна зарплата у працівників сільського господарства склала
3120 грн. (в Україні – 3308 грн.), що на 25,8 % більше ніж у 2014 році (в
області – на 17,7%) (в Україні – на 29,4% більше).
У галузі отримано позитивні результати фінансово-господарської
діяльності (за оперативними даними):
Фінансовий результат підприємств від реалізації склав 6,4млрд. грн.
прибутку (у 2014 році – 2,2 млрд. грн. прибутку), прибутково спрацювали 97,1%
до загальної кількості підприємств (у 2014 році – 91,4%);
рівень рентабельності за 2015 рік – 62,1% (2014 рік – 36,3%).
Порівняно із 2014 роком обсяг виробництва валової продукції є дещо
меншим через зменшення обсягів виробництва продукції рослинництва (на
3,1%), якою забезпечується понад 82% обсягу валової продукції в області.
Це зумовлено:
значно гіршими, ніж у 2014 році, погодними умовами;
високою порівняльною базою попередніх років, а саме – урожай зернових
і зернобобових культур у 2014 році склав 3,31 млн.тонн.
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За показниками обсягів виробництва валової продукції сільського
господарства (97,5 %) область на 8 позиції в Україні (95,2%).
У промисловості
забезпечили позитивну динаміку такі галузі
промисловості, як:
добувна (на 3%),
окремі підгалузі переробної промисловості: машинобудування (на
7,5%), текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та
інших матеріалів (на 18,5%), виготовлення виробів з деревини, паперу та
поліграфічна діяльність (на 17,6%), виробництво гумових і пластмасових
виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 19,3%).
Підприємства області отримали державне замовлення для потреб
оборонного комплексу України та виконували замовлення для потреб АТО,
зокрема:
отримало ліцензію на ремонт військової техніки, виробляє модульні
будиночки для блокпостів на замовлення Державної прикордонної служби;
24 вересня 2015 року підписало контракт із Національною Гвардією
України на виготовлення 17 кранів;
ПАТ "Кіровоградська швейна фабрика "Зорянка", ТДВ "Швейна фабрика
"Україна", підприємство "Обласний центр трудової і соціальної реабілітації
інвалідів" Всеукраїнської організації інвалідів "Союз організації інвалідів
України, ПП "Спецформа-1" - здійснювали пошив зимового та літнього одягу,
постільну білизну, термобілизну, взуття, спальні мішки тощо.
Середньомісячна зарплата у працівників промисловості склала
3676 грн., що на 16 % більше ніж у 2014 році (в області – на 17,7%) (в
Україні - 4791 грн., на 20,1% більше).
Товаровиробниками освоєно 0,72 млрд.грн. капітальних інвестицій (у
2014 році – 0,8 млрд.грн.).
Рівень рентабельності у 2015 році – мінус 32,7% (у 2014 році – + 3,9%).
На це мало вплив погіршення результатів фінансово-господарської діяльності
підприємств харчової промисловості (мінус 45,1%, збитки 8,2 млрд.грн.), в
основному – в олієжировій промисловості.
Проте, індекс промислової продукції за 2015 рік склав 82,9% (22 місце,
в Україні – 87%) (у 2014 році – 100,8%).
Це обумовлено наступними факторами:
зменшення обсягів виробництва одним із основних виробників олії,
жирів і маргаринової продукції (мінус 84%), на частку якої приходиться 31%
від загального обсягу реалізованої промислової продукції в області (у
2014 році – 41,6%);
недоступністю банківського кредитування: вартість користування
кредитними ресурсами банків зросла із 20,9% до 23,6% на кінець 2015 року,
підприємствам промисловості зменшено обсяг надання банківських кредитів на
4583,5 млн. грн., або на 83,1% (2014 рік – 5514,5 млн. грн., 2015 рік –
931,0 млн. грн.);
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високою порівняльною базою попередніх п'яти років (темпи зростання
обсягів промислового виробництва області серед регіонів були одні із
найвищих: 2011 рік – 111,1 % (7 місце); 2012 рік – 107,5 % (2 місце); 2013 рік –
106,6% (4 місце); 2014 рік – 100,8% (9 місце);
суттєвою девальвацією гривні (15,76 грн./дол.США – у грудні 2014 року
24 грн./дол.США – у грудні 2015 року), що призвело до суттєвого зниження
попиту на внутрішньому ринку через зростання цін на енергоносії, транспортні
перевезення, імпортні складові (зросла, в першу чергу, собівартість продукції);
погіршенням економічно-торговельних зв'язків з РФ, Донецькою,
Луганською областями та АР Крим.
Обсяг реалізованої промислової продукції склав 20,3 млрд.грн.
(за 2014 рік – 17,5 млрд. грн.), при індексі цін виробників промислової
продукції – 136%.
Забезпечено виконання і такого делегованого повноваження, як
4. підготовка і подання до відповідних центральних органів
виконавчої влади фінансових показників і пропозицій до проекту
Державного бюджету України за погодженням з обласною радою
Облдержадміністрацією протягом 2015 року направлялися центральним
органам виконавчої влади та народним депутатам України пропозиції до
Державного бюджету України на 2015 рік та проекту Державного бюджету
України на 2016 рік в частині обсягів міжбюджетних трансфертів місцевим
бюджетам, потреби області в коштах державного бюджету на інвестиційні
проекти, пропозиції щодо внесення змін до бюджетного законодавства.
Як результат, у 2015 році місцеві бюджети області отримали
додатково (понад затверджені обсяги в державному бюджеті) трансферти з
державного бюджету:
стабілізаційну дотацію – 69,8 млн.грн.;
освітню субвенцію – 100,9 млн.грн.;
медичну субвенцію – 121,3 млн.грн.;
субвенції на здійснення програм соціального захисту населення –
377,7 млн.грн.;
субвенцію на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову
енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого
водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та
постачалися населенню – 41,9 млн.грн.
Це дало змогу:
здійснити своєчасні розрахунки із виплати заробітної плати працівникам
бюджетних установ (з урахуванням індексації) та за спожиті бюджетними
установами енергоносії;
належним чином розрахуватись по допомогах, пільгах і субсидіях;
здійснити розрахунки підприємств теплоенергетики та водозабезпечення
по погашенню боргів за енергоносії та з платежів до бюджету.
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Облдержадміністрацією приділено значну увагу і виконанню такого
делегованого повноваження, як
5. сприяння інвестиційній діяльності на території області
Для цього здійснювався комплекс заходів щодо створення сприятливого
інвестиційного клімату Кіровоградщини, формування її позитивного іміджу,
залучення інвестицій в економіку області.
З метою залучення інвестицій в економіку області, формування іміджу
області як регіону з економікою, привабливою для міжнародних інвестицій, у
2015 році здійснювалась реалізація заходів Програми формування позитивного
міжнародного та інвестиційного іміджу Кіровоградської області на
2014-2016 роки, затвердженої відповідним рішенням обласної ради.
Серед основних напрямків діяльності було:
1)
проведення
для суб’єктів підприємницької діяльності
семінарів, засідань за круглим столом.
27 травня 2015 року Представництвом Фонду Конрада Аденауера в
Україні та Інститутом Євро-Атлантичного співробітництва (ІЄАС) за сприяння
обласної державної адміністрації проведено круглий стіл на тему "Асоціація
на старті: як підготуватись до нових взаємин з ЄС?". У заході взяли участь
понад 100 учасників, серед яких представники райдержадміністрацій,
міськвиконкомів, громадських організацій, бізнесових, наукових кіл,
політичних партій, профспілок та засобів масової інформації;
30 червня 2015 року відбулося розширене засідання Правління
Всеукраїнської громадської організації "Український союз промисловців і
підприємців" та Антикризової ради громадських організацій України, на
якому розглядалося питання "Стратегічні пріоритети інвестиційного
потенціалу Кіровоградщини". Учасниками засідання були представники
центрального та регіональних УСПП, члени Антикризової ради громадських
організацій України, представники міської влади, районного та обласного
керівництва, а також місцеві представники Державної фіскальної служба,
Фонду державного майна, Антимонопольного комітету, Міністерства палива та
енергетики і Державної регуляторної служби.
Під час заходу проаналізовано проблеми та перспективи соціальноекономічного розвитку Кіровоградщини, а також інвестиційну діяльність на
території області.
Особливу увагу приділено питанню децентралізації влади, а саме
створенню громад, які будуть готові отримати ресурси і повноваження та нести
відповідальність за свої дії, що сприятиме залученню інвестицій, розвитку
виробництва, динамічному розвитку територій в цілому.
02 липня 2015 року з метою розширення взаємовигідного торговельноекономічного співробітництва з країнами-членами ЄС на базі Кіровоградської
регіональної торгово-промислової палати проведено спеціалізований семінартренінг на тему "Здійснення зовнішньоекономічної діяльності: проблеми,
можливості, розвиток".
Під час заходу обговорено питання розробки експортної стратегії, оцінки
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експортної готовності товару та компанії, структури експортного плану.
Особливу увагу було приділено маркетинговим аспектам, а саме різним
підходам до експансії ринку, особливостям просування продукції в Інтернеті,
на виставково-ярмаркових заходам в Україні та за кордоном.
На базі центру підвищення кваліфікації постійно проводяться
семінар-наради, круглі столи для фахівців райдержадміністрацій,
міськвиконкомів та органів місцевого самоврядування з питань інвестиційної
діяльності;
Організація і проведення презентаційних заходів в області:
16-18 вересня 2015 року в м. Кіровограді проведено Міжнародну
спеціалізовану виставку "Вода.Тепло.Будинок.", під час якої були
представлені кращі європейські практики, інноваційні підходи, сучасні
технології та моделі управління в системі житлово-комунального господарства.
У рамках виставки також проведені науково-практична конференція,
засідання круглих столів, робочих груп, презентації кращих інноваційних
проектів, зустрічі з потенційними інвесторами, спілкування з зарубіжними
експертами, у тому числі з міжнародних фінансових установ, змагання серед
фахівців сфери житлово-комунального господарства.
На виставці були представлені 86 підприємств, у тому числі 24 суб’єкти
господарювання області. Всього в роботі виставки взяли участь представники
біля 350 профільних підприємств.
01-03 жовтня 2015 року - у м. Кіровограді проведено Національну
агропромислову виставку "АГРОЕКСПО-2015". У Виставці взяли участь
понад 450 компаній, серед яких презентували свій потенціал
100 товаровиробників Кіровоградщини, а також усі райони області.
У рамках Виставки пройшли ряд профільних семінарів та 2 панельні
дискусії:
01 жовтня 2015 року - "Розвиток агропромислового комплексу України на
період до 2020 року";
02 жовтня 2015 року – "Нова інвестиційна політика. Як Україні виграти
боротьбу за інвестиції?";
2)

3)
на офіційному сайті облдержадміністрації у рубриці
"Інвестиційні пропозиції" розміщено та постійно оновлюється база даних
інвестиційних пропозицій та земельних ділянок, які пропонуються для
реалізації інвестиційних проектів.
Зазначені пропозиції розповсюджуються у друкованому та електронному
вигляді серед зацікавлених структур, у тому числі надаються посольствам
України в іноземних державах для розповсюдження на форумах, виставках.
4) у 2015 році презентаційні матеріали про область, її потенціал,
інвестиційні пропозиції підприємств і організацій направлено до Посольств
України в Республіці Польща, Республіці Білорусь, Сполучених Штатів
Америки, Китайській Народній Республіці; представництву Міжнародного
конгресу промисловців та підприємців в Україні; Мінрегіонбуду;
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5) Облдержадміністрацією організовано і проведено ряд зустрічей із
представниками іноземних країн, у тому числі потенційними іноземними
інвесторами:
07 лютого 2015 року - з представниками японського агентства
міжнародного співробітництва "Джайка", під час якого досягнуто
домовленостей щодо покращення технологічного забезпечення обласної
дитячої лікарні, зокрема заміни деталей, ремонту або оновлення медичного
обладнання, яке отримано у 2008 році в рамках грантового Проекту
"Забезпечення дитячих лікарень медичним обладнанням на території України";
24 лютого 2015 року – з представниками голландської компанії
ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" досягнуто домовленостей щодо можливості
будівництва біогазових комплексів з виробництва електроенергії в області;
27 травня 2015 року – з Надзвичайним і Повноважним Послом
Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні
Саймона Сміта досягнуто домовленостей щодо сприяння з боку Посольства в
активізації українсько-британського співробітництва на регіональному рівні.
24 липня 2015 року - здійснено організаційні заходи та забезпечено
проведення зустрічі керівництва облдержадміністрації з представниками
іспанської компанії "Grupo Eigra", у рамках якої обговорено питання щодо
перспектив будівництва сонячних електростанцій та створення комплексу
переробки твердих побутових відходів на Кіровоградщині. Визначено земельну
ділянку Бандурівського розрізу площею 63 га у Знам’янському районі.
За результатами цих заходів:
направлено необхідні матеріали по потенціал області та пропозиції щодо
розвитку співробітництва до цих іноземних компаній та установ, які на даний
час знаходяться у них на розгляді;
у 2015 році іноземними компаніями вкладено 1 млн.дол.США прямих
іноземних інвестицій (із Ізраїлю, Молдови, Словаччини, Литви,
Великобританії, Грузії, Узбекистану, Панами, США, Віргінських Островів,
Кіпру).
Проте, станом на 31 грудня 2015 року загальний обсяг прямих
іноземних інвестицій, унесених з початку інвестування в економіку області
(з урахуванням курсової різниці) становив 64,4 млн. дол. США, що на
18,5 млн.дол.США, або на 21,4 % менше (24 місце, в Україні – на 5,2 %)
порівняно із початком 2015 року. Це обумовлено в основному:
курсовою різницею (за даними головного управління статистики в
області – 12,7 млн. дол. США);
вилученням акціонерного капіталу (5,6 млн. дол. США), у тому числі
через те, що 2 інвестори відмовились (безоплатно) від права власності на
капітал на користь резидентів, 1 іноземний інвестор став резидентом, окремі –
змінили місце державної реєстрації, а виробнича діяльність, так і здійснюється
в області).
Загалом, інвестори 34 країн світу вклали капітал в економіку області. З
країн ЄС унесено 46,4 млн. дол. США інвестицій, або 72,1% загального обсягу
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акціонерного капіталу (зокрема з Великої Британії, Нідерландів, Кіпру та
інших країн світу).
Вживались заходи щодо реалізації в області і програм та проектів, які
фінансуються за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій та
міжнародної технічної допомоги.
Загалом за 2015 рік у регіональний розвиток залучено більше
170 млн. грн. коштів міжнародних фінансових організацій та 31 млн. грн.
міжнародної технічної допомоги (за 2014 рік – відповідно: 80 млн. грн. та
16 млн. грн.).
Так, у рамках проекту ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований
на громаду" впроваджено 19 мікропроектів громад (проведено інноваційні
енергоефективні заходи вуличного освітлення, покращено водопостачання,
проведено енергозберігаючі та енергоефективні заходи в школах, дошкільних
навчальних закладах та ФАПі), 2 проекти з економічного розвитку
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, по 3 мікропроектах
ремонтно-будівельні роботи завершуються. Сума отриманих коштів
міжнародної технічної допомоги склала більше 5 млн. грн. (у 2016 році – у
межах 4 млн. грн.).
У рамках проекту "Сприяння розвитку соціальної інфраструктури"
Українського фонду соціальних інвестицій на території області
здійснювалось впровадження 21 мікропроекту у 8 районах області на
загальну суму 26,1 млн.грн. Ремонтно-будівельні роботи завершено по
18 мікропроектах. По 3 мікропроектах збільшено обсяг фінансування та
продовжено термін дії рамкової угоди на 2016 рік (у 2016 році сума отриманих
коштів МТД складе 3,8 млн. грн.).
У рамках програми ЄС "Підтримка громад, які опинилися в зоні
конфлікту в Україні" у 2015 році на території області розпочато впровадження
проекту "Побудуємо майбутнє разом!", який передбачає створення в
смт Новгородка належних умов для проживання, отримання освітніх послуг та
адаптація в суспільстві тимчасово переселених з тимчасово окупованої
території та зони проведення антитерористичної операції осіб. Загальна
вартість проекту становить 711,8 тис. євро, у 2015 році – освоєно
4,3 млн.грн. (у 2016 році сума отриманих коштів МТД складе у межах
14 млн. грн.).
За рахунок грантів і кредитів міжнародних фінансових організацій у
2015 році:
продовжено реалізацію інвестиційного проекту "Реконструкція ГЕС
ВАТ "Укргідроенерго" - ІІ черга, філія "Кременчуцька ГЕС", який
фінансується за рахунок кредиту Міжнародного банку реконструкції та
розвитку. Загальна вартість проекту складає 1630,1 млн. грн. За 2015 рік
освоєно 258,3 млн. грн., з них кредитні кошти – 170,5 млн. грн., власні
кошти – 87,7 млн. грн.;
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у рамках Програми "Фінансова програма DemoUkrainaDH", створеної
Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО), спільно з
Мінрегіонбудом за підтримки Шведського агентства з питань міжнародної
співпраці (SIDA) при посольстві Королівства Швеції та Фонду
Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля,
КП "Теплокомуненерго" Олександрійської міської ради здійснювалася
реалізація 2-х проектів, а саме:
"Реконструкція ЦТП №118 під газову котельню з високоефективним
енергозберігаючим обладнанням" (м.Олександрія) – загальна вартість
проекту 740 тис. євро. Проект завершено, на виконання робіт використано
кошти у сумі 680 тис.євро. З 14 жовтня 2015 року котельня ЦТП №118
працювала в стаціонарному режимі та обігрівала 6 дев'ятиповерхових будинків
(1800 квартир) і будинок дитячої та юнацької творчості у м. Олександрії;
"Оптимізація системи теплозабезпечення шляхом децентралізації
систем теплопостачання м. Олександрія Кіровоградської області". Подальша
реалізація цього проекту здійснюватиметься в рамках програми міжнародної
технічної допомоги "Підтримка відновлення систем теплопостачання в містах
України" за рахунок грантів та кредиту Європейського інвестиційного банку,
наданого на 30 років. На даний час за Проектом проведено перерахунок його
кошторисної вартості, яка на даний час складає 490,9 млн. грн., або 18,4 млн. євро
при середньому курсі 2016 року 26,734 грн. за 1 євро. Техніко-економічне
обґрунтування за Проектом направлено на розгляд Міністерству регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
15 лютого 2016 року Мінрегіоном України, Європейським інвестиційним
банком та КП "Теплокомуненерго" підписано трьохсторонню угоду про співпрацю
з питань технічної підтримки в підготовці і реалізації даного проекту.
У 2015 році відповідно до програми "Проект розвитку міської
інфраструктури – 2" створено умови для реалізації проекту модернізації
основних фондів ОКВП "Дніпро-Кіровоград" за кредитні кошти Міжнародного
банку реконструкції та розвитку і Фонду чистих технологій. Загальна вартість
проекту становить 44,4 млн. дол. США. Завдяки реалізації проекту
відбудеться покращення якості питної води, зменшення втрат води при
транспортуванні до кінцевого споживача та скорочення витрат на енергоносії. У
рамках реалізації Проекту ОКВП "Дніпро-Кіровоград" проведено 3 тендери та
визначено переможців для закупівлі автотранспортної техніки та лабораторного
обладнання. Зазначену спеціальну техніку, вартістю понад 1,2 млн. дол.
США, підприємство отримало на початку квітня 2016 року.
Вживались заходи щодо залучення в розвиток області і внутрішніх
інвестицій із різних джерел фінансування.
Результат:
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Обсяг капітальних інвестицій у 2015 році в області склав
3,8 млрд.грн., що на 1,6 % більше ніж у 2014 році (18 місце, в Україні –
98,3%) (2014 рік – 78,9%), у тому числі:
ДБУ – 290,7 млн.грн. (у 2014 році – 34,6 млн.грн.);
МБ – 312,8 млн.грн. (у 2014 році – 111,5 млн.грн.);
приватні інвестиції – 2,9 млрд.грн. (у 2014 році – 2,5 млрд.грн.).
З Державного бюджету України у 2015 році для області були
передбачені
кошти
інвестиційного
спрямування
на
будівництво
(реконструкцію) об’єктів інфраструктури в обсязі 144,1 млн.грн., з них:
кошти державного фонду регіонального розвитку – 90,7 млн.грн.;
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
соціально-економічного розвитку окремих територій – 53,4 млн.грн.
За рахунок зазначених коштів у 2015 році освоєно 135,3 млн.грн., у тому
числі за рахунок:
державного фонду регіонального розвитку – 84,8 млн.грн.
(28 проектів);
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку – 50,5 млн.грн. (58 об’єктів).
Значні
інвестиційні
ресурси
спрямовано
на
будівництво
Новокостянтинівського родовища уранових руд, об’єкти ДП "Східний гірничозбагачувальний комбінат", ПАТ "Гідросила", ТОВ "Побужський феронікелевий
комбінат", філії Кременчуцька ГЕС.
Завершено будівництво та введено в експлуатацію ряд виробничих
об’єктів та потужностей, серед яких: 2,53 км ліній електропередач,
14 трансформаторних підстанцій та підстанцій місцевих електромереж; 50 км
радіорелейних ліній; 3,4 км волоконно-оптичних ліній зв’язку.
В агропромисловому комплексі завершено будівництво:
8 елеваторів і зерносховищ для зберігання зернових і олійних культур
(Гайворонський,
Добровеличківський,
Долинський,
Компаніївський,
Новгородківський та Онуфріївський райони);
вагового комплексу (Вільшанський район);
тепличного комплексу з вирощування овочевої продукції (Долинський
район);
племінного репродуктора на 3,15 тис. гол. свиноматок та корівників на
600 голів, створено 22 робочі місця (Компаніївський та Світловодський райони).
У 2015 році сільгосппідприємствами області придбано 662 одиниці
сільгосптехніки на суму 685,1 млн.грн.

У промисловості введено в експлуатацію:
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2 міні-ГЕС потужністю до 200 кВт ТОВ "Гідроенергоінвест"
(с.Пeрeгонівкa) та ПП "АВКУБІ" (с.Лебединка, Голованівський район);
завод з переробки насіння соняшника ТОВ "Гідросенд" потужністю
240 тис.т/рік (м.Світловодськ);
цех з виробництва олії нерафінованої потужністю 25,1 тис.т/рік
ТОВ "Міфаль-ойл" (м.Кіровоград).
Освоєно нові види продукції, впроваджено новітні технології,
потужності, проведено модернізацію у 38 підприємствах. Проведена
модернізація технологічних процесів виготовлення окремих деталей для насосів
(серія GP34T-4, групи 1,2, 2.5) ПАТ "Гідросила".
У житлово-комунальному господарстві введено в експлуатацію:
новозбудовану хлораторну на території
ОКВП "Дніпро-Кіровоград"
Дніпровської водоочисної станції. Встановлена автоматична системи виявлення
перевищення гранично-допустимої концентрації хлору в робочих приміщеннях,
що відповідає всім сучасним вимогам нормативів та стандартів. У результаті
підвищено якість і знезаражуючий ефект питної води.
Вжито заходи щодо виконання делегованого повноваження, такого як:
6. об'єднання на договірних засадах коштів підприємств, установ та
організацій, розташованих на відповідній території, і населення, а також
бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання на
пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури, шляхів
місцевого значення, на капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг
населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг
державного значення (як співфінансування на договірних засадах) та на
заходи щодо охорони праці та охорони навколишнього природного
середовища.
Для
виконання
даного
делегованого
повноваження
облдержадміністрацією забезпечено:
1) укладання Меморандумів порозуміння, Меморандумів про співпрацю;
2) координацію роботи місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання у частині спільного
вирішення проблем регіонального розвитку.
Як приклад, облдержадміністрацією:
а) здійснювалась заходи щодо реалізації:
Меморандуму про співпрацю між облдержадміністрацією та обласною
радою у рамках проекту "Побудуємо майбутнє разом!";
Договору про соціальне партнерство між облдержадміністрацією,
обласною радою, обласним онкодиспансером та Центром томотерапії;
б) підписано Меморандуми:
Меморандум про наміри щодо залучення інвестицій у розвиток
альтернативної енергетики (будівництво сонячних електростанцій) на території
області з іспанською компанією "GRUPO EIGRA" (співзасновники - Сергій
Кошеленко та Антоніо Руф’яно);
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Меморандум про партнерство у сфері енергоефективності житлових
будинків між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження
України та облдержадміністрацією, обласною радою та Кіровоградською
міською радою;
в) проводилась робота, спрямована на виконання Договору про
соціальне партнерство між Кіровоградською обласною державною
адміністрацією, Кіровоградською обласною радою та ДП "Східний гірничозбагачувальний комбінат", який укладено ще у 2009 році. Проте, Міністерство
енергетики та вугільної промисловості України проінформувало, що
ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" не має можливості на даний час
надавати допомогу;
г) підписано договори про надання субвенцій з обласного бюджету на
реалізацію мікропроектів у рамках Проекту ЄС/ПРООН "Місцевий
розвиток орієнтований на громаду" із 9 райдержадміністраціями та
здійснювались заходи щодо їх виконання. Як результат, у регіональний
розвиток залучено 8,3 млн. грн. коштів із різних джерел, у т.ч. 5,3 млн. грн. кошти МТД, 0,8 млн. грн. – кошти 21 громади, 2,2 млн. грн. – кошти
місцевих бюджетів, у т.ч. із обласного бюджету – 0,5 млн.грн. Реалізовано –
21 мікропроект у 20 громадах 9 районів;
відкрито центр томотерапії в обласному онкодиспансері, на створення
якого залучено коштів іноземних інвесторів у сумі 100 тис.євро. Центр є
першим та єдиним в Україні, де встановлено систему дистанційної променевої
терапії, що у поєднанні з іншим обладнанням дає можливість виявляти і
лікувати новоутворення різноманітної складності, форми та локалізації на
різних стадіях розвитку з мінімальним негативним впливом на організм
пацієнта. У Центрі у 2015 році проліковано 123 хворих, які закінчили променеве
лікування на лінійних прискорювачах;
17 підприємствами, які проводять геологічне вивчення та розробку
родовищ корисних копалин на території області, у рамках укладених договорів
про соціальне партнерство з органами місцевого самоврядування у розбудові
соціальної та дорожньо-транспортної інфраструктури населених пунктів
області, надавалась допомога із благоустрою населених пунктів.
Так, зокрема, надавали таку допомогу ТОВ ВКФ "Велта" (здійснено
підсипку та грейдерування доріг), ПАТ "ЦГЗК" (надано щебінь для підсипки
доріг та здійснено інші заходи з благоустрою території Петрівського району) та
ТОВ "Ноксен" (надано відсів для благоустрою території с.Злинка
Маловисківського району) та інші підприємства.
Використано різні джерела фінансування і для поліпшення
технічного стану доріг загального користування та вулиць і доріг
комунальної власності у населених пунктах.
Загалом на проведення робіт із будівництва, реконструкції, ремонту та
утримання автомобільних доріг в області у 2015 році використано 302 млн.грн.
(у 2014 році – 163,6 млн.грн.), у тому числі за рахунок коштів:
місцевих бюджетів області (з урахуванням трансфертів з державного
бюджету) – 175,5 млн.грн., що більше від попереднього року на 103,5 млн.грн.
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(2014 рік – 72 млн.грн.). Найбільший обсяг коштів на проведення зазначених
робіт на вулицях і дорогах комунальної власності спрямовано у м. Кіровограді –
83,3 млн.грн., у тому числі 18,1 млн.грн. за рахунок субвенції з державного
бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій;
коштів державного бюджету, отриманих через службу автомобільних
доріг в області (з урахуванням кредитних ресурсів) – 126,5 млн.грн. (2014 рік –
91,6 млн.грн.). За рахунок цих коштів здійснювалося, в основному,
експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування
області.
На фінансування природоохоронних заходів і об'єктів спрямовано
24,3 млн.грн., у т.ч. за рахунок коштів:
1)обласного фонду охорони навколишнього середовища та бюджету
розвитку обласного бюджету (з урахуванням видатків за рахунок субвенції з
державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій) – 7,2 млн.грн., зокрема на:
будівництво очисних споруд Голованівської центральної районної
лікарні (0,8 млн.грн.);
нове будівництво зливової каналізації по вул.Андріївській у
м.Кіровограді (2,5 млн.грн.);
реконструкція системи транспортування стічних вод на каналізаційні
очисні споруди в м. Знам'янка (2 млн.грн.);
виготовлення проекту щодо утримання та реконструкції парку-пам'ятки
садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Хутір Надія"
(0,2 млн.грн.);
проведення в області Дня довкілля (0,1 млн.грн.) тощо;
2) фондів охорони навколишнього природного середовища інших
місцевих бюджетів – 13 млн.грн.;
3) державного фонду охорони навколишнього природного
середовища – 1,4 млн.грн., з них:
реконструкцію каналізаційних очисних споруд у місті Світловодську –
освоєно 0,4 млн.грн.;
виготовлення ПКД та реконструкцію каналізаційних очисних споруд по
вул. Будьонного, 207 у м.Знам’янка – 1 млн.грн.;
4) державного фонду регіонального розвитку (з урахуванням
відповідного співфінансування з місцевих бюджетів) – 2,7 млн.грн. на
першочергові інженерні заходи з ліквідації наслідків підтоплення нижньої
частини м.Світловодська (перший етап – відведення поверхневих вод).

Протягом 2015 року за рахунок коштів фондів охорони навколишнього
природного середовища місцевих бюджетів області:
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у Світловодському районі – проведено заходи щодо ліквідації стихійних
сміттєзвалищ у селах Озера, Миронівка, Велика Андрусівка та Глинськ, на що
використано 42 тис.грн.;
в Ульяновському районі – УМП "Комунальник" проведена робота по
підгортанню звалища ТПВ м.Ульяновка; впорядковано сміттєзвалище;
виготовлено 10 контейнерів для ТПВ; ліквідовано 24 несанкціоновані
сміттєзвалища, впорядковано 17. На зазначені цілі використано 46,6 тис.грн.
Забезпечено виконання делегованого повноваження такого, як:
7. залучення в порядку, встановленому законом, підприємств,
установ та організацій, які не належать до комунальної власності, до участі
в обслуговуванні населення відповідної території, координація цієї роботи;
У сфері житлово-комунального господарства:
У рамках виконання делегованого повноваження проводилась робота
щодо забезпечення надання населенню житлово-комунальних послуг.
У сфері поводження з ТПВ працює 41 підприємство, з них:
31 комунальне та 10 приватних підприємств.
У сфері надання ритуальних послуг функціонує 81 підприємство
різних форм власності, у тому числі 14 - комунальних (17,3%), 21 – приватне
(25,9%), 46 - окремих підприємців (56,8%).
Послуги
з
централізованого
тепло-,
водопостачання
та
водовідведення у 2015 році споживачам надавали 96 суб'єктів
господарювання-ліцензіатів, з них: 63 – комунальні, 7- державні, 8 – приватні,
18 – товариства та кооперативи.
До обслуговування житлового фонду області залучено 6 підприємств
приватної форми власності, а саме ПП "ПобутСервісПром" та ПП "Векторжитло" у м.Олександрії, ТОВ "Господарник-1", ТОВ "Сервіспромексперт",
ТОВ "ЯРК-комфорт" у м.Світловодську та ПП "Акрополь" в
смт Новоархангельську, на обслуговуванні яких знаходиться 334 житлові
будинки загальною площею 400,36 тис.кв.м.
Проводилась робота, спрямована на залучення громадян до участі в
обслуговуванні житлового фонду.
Серед результатів виконання є створення у 2015 році в області
19 об'єднань співвласників багатоквартирного будинку, на утриманні яких
перебуває 19 житлових будинків, 2244 квартири загальною площею
61,2 тис.кв.м.
У сфері торгівлі і надання послуг
Торговельне і побутове обслуговування населення в області здійснюють
майже 10 тис. об’єктів торгівлі і в межах 1 тис. об’єктів сфери послуг, понад
99 % із них - недержавної форми власності.
Обсяг обороту роздрібної торгівлі за 2015 рік склав понад 21,7 млрд.грн.,
що у порівняних цінах на 12,6 % менше ніж у 2014 році (2 місце, в Україні –
зменшення на 20,7%). Така ситуація обумовлена зниженням обсягу продажу
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автомобілів (у середньому майже - на 50%), складно-побутової техніки (на
11%), ювелірних виробів (майже на 50 %) та через значне зростання цін на
споживчі товари.
Для надання послуг з обслуговування пасажирів на території області
розташовано 22 автостанції, з них 18 - належать ТОВ "Кіровоградавтотранс",
у тому числі 2 – у м.Кіровограді, та 4 – фізичним особам - підприємцям.
Забезпечено
обслуговування
населення
телекомунікаційними
послугами.
Для забезпечення мешканців області послугами радіомовлення
облдержадміністрацією опрацьовано із Національною телекомпанією
України телекомпанією "1+1"та ПрАТ телеканал "ІНТЕР" питання щодо
включення телекомпанії в систему оповіщення області.
Кіровоградською філією ПАТ "Укртелеком" введено в експлуатацію
виносні ADSL-вузли у 3 населених пунктах: с. Кетрисанівка (Бобринецький
район) та с. Мечиславка (Ульяновський район) – по 64 порти, с. Тишківка
(Добровеличківський район) – 128 портів, що дало змогу мешканцям цих
населених пунктів користуватися якісними послугами зв’язку.
Провайдером цифрового мовлення ТОВ "ЗЕОНБУД" забезпечено:
у багатоканальній мережі МХ-5 цілодобову роботу 6 цифрових
передавачів у таких населених пунктах: м.Кіровоград, смт Новоархангельськ,
м.Новомиргород, м.Новоукраїнка, м.Олександрія, смт Устинівка, які
транслюють 32 канали загальноукраїнських та регіональних компаній (покриття
області - 60%);
часткове покриття територій Світловодського та Онуфріївського районів
шляхом трансляції програм Філії Нацтелекомпанії України "Кіровоградська
регіональна дирекція" у м.Кременчуг Полтавської області.
Для забезпечення надання населенню послуг поштового зв’язку в
населених пунктах області діє 1460 об’єктів, у тому числі: в міській
місцевості – 217, селищах міського типу – 121, сільській місцевості – 1122.
У відділеннях поштового зв’язку забезпечено надання універсальних
послуг, зокрема: пакета соціальної спрямованості, а саме: виплати пенсії та
державної грошової допомоги.
Проводиться робота щодо залучення споживачів до користування новими
послугами, такими як адміністративні послуги через пошту, замовлення
електронних квитків, ліки на замовлення, пріоритетні поштові відправлення,
пересилання поштових відправлень з додатковим сервісом "Кур’єрська
доставка", розповсюдження періодичних друкованих видань в роздріб.
Впроваджено нові ЕККР "Datecs FR-T88" для передачі електронної
стрічки на ОПЗ Кіровограда, Гайворона, Голованівська та Бобринця.
Серед результатів вжитих заходів є:
за напрямком «Розвиток інфраструктури» область за 2015 рік займає
3 місце в Україні;
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збільшення доходів від надання послуг пошти та зв′язку на 25%
порівняно з 2014 роком, у т.ч. населенню - на 27,6%;
збільшення кількості користувачів мережі Інтернет на 19,9 %, абонентів
кабельного телебачення - на 3,5 %, абонентів мобільного зв’язку – на 14,8%;
впровадження новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій у
діяльність підприємств зв’язку області.
Забезпечено виконання такого делегованого повноваження, як:
8. затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського
транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно
транзитного пасажирського транспорту;
Маршрутна мережа області станом на 01 січня 2016 року складає
484 автобусні маршрути, у тому числі: міські – 64; приміські – 172; міжміські
внутрішньообласні – 152; міжміські міжобласні – 96.
Відповідно до Закону України "Про автомобільний транспорт" в області
здійснювалися організаційні заходи щодо перевезення пасажирів.
Для організації пасажирських перевезень проведено 3 конкурси з
визначення автомобільних перевізників на внутрішньо-обласних автобусних
маршрутах загального користування. З переможцями конкурсів укладено
63 договори про перевезення пасажирів на внутрішньо-обласних автобусних
маршрутах загального користування.
Затверджено 55 розкладів руху автобусів, що здійснюють перевезення
пасажирів за внутрішньо-обласними автобусними маршрутами загального
користування.
Облдержадміністрацією погоджено 7 розкладів руху за міжобласними
маршрутами, які проходять по території Кіровоградської області.
Регулярним автобусним сполучення охоплено 91 % сільських населених
пунктів в області.
Координувалась робота із виконання делегованого повноваження
такого, як:
9. підготовка питань про визначення у встановленому законом
порядку території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для
містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією
Відповідно до частини 2 статі 186-1 Земельного Кодексу України проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у межах населеного пункту
або земельної ділянки за межами населеного пункту, на якій розташовано
об’єкт будівництва або планується розташування такого об’єкта, подається на
погодження:
до структурних підрозділів РДА у сфері містобудування та архітектури;
до виконавчого органу міської ради у сфері містобудування та
архітектури - у разі якщо місто не входить до території певного району;
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до
органу
архітектури
чи
до
структурного
підрозділу
облдержадміністрації з питань містобудування та архітектури – у разі, якщо
такий орган не утворений.
Враховуючи норми Земельного Кодексу України проекти землеустрою у
встановленому порядку погоджуються органами архітектури РДА.
Приділено увагу виконанню такого делегованого повноваження, як:
10. організація охорони, реставрації, використання пам'яток історії
та культури, архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових
та садибних комплексів, природних заповідників місцевого значення
У 2015 році проведено паспортизацію 98 пам'яток культурної
спадщини місцевого значення, у тому числі за кошти:
обласного бюджету – 13 об'єктів у місті Кіровограді (12) та у
с.Крутеньке Голованівського району (1) (у 2014 році – 13 пам'яток).
місцевих бюджетів – 84 пам’ятки.
На виконання даних робіт у 2015 році з обласного бюджету
використано 99,6 тис. грн. (у 2014 році – 99 тис.грн.), а саме на паспортизацію
таких об’єктів:
колишній театр "Ілюзіон", 1880 рік, охоронний номер 5-Кв, по
вул. Дворцовій (Леніна), 7 у м.Кіровограді;
комплекс споруд "Колишньої єврейської лікарні" вул.Преображенській,
79/35 у м.Кіровограді, а саме:
лікувальний корпус № 2, 1910-1914 роки, охоронний номер 279/1-Кв;
лікувальний корпус № 3), 1910-1914 роки, охоронний номер 279/2-Кв;
паталогоанатомічний корпус, 1910-1914 роки, охоронний номер 279/3-Кв;
будинок колишнього Зимового театру, в якому було засновано
український професійний Драматичний театр, 1867 рік, охоронний номер
38-Кв, по вул.Дворцовій (Леніна), 4 у м.Кіровограді;
пам'ятка "Колишній житловий будинок", кінця ХІХ століття, по
вул.Чміленка (Дзержинського), 47 у м.Кіровограді.
колишній прибутковий будинок", кінця ХІХ століття, охоронний номер
78-Кв, по вул. (Дзержинського), 84 у м.Кіровограді;
пам'ятка "Комплекс будівель "Колишньої богодільні" 1906 рік, по
вул.Габдурахманова, 28/18 (Комарова, 1) у м.Кіровограді, а саме:
адміністративний корпус;
лабораторія;
лікувальний корпус № 1;
лікувальний корпус № 2;
лікувальний корпус № 3;
Свято-Іоанна Богословська церква, середини ХІХ століття, охоронний
номер 414-Кв, по вул.Леніна, 78 в смт Голованівськ.
Проведено роботи для збереження об’єктів пам’яток історії, архітектури і
містобудування за рахунок коштів державного і обласного бюджету, зокрема:
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ремонтно-реставраційні роботи будівлі-пам’ятки архітектури місцевого
значення "Колишній пасаж" (обласний художній музей) (5721,8 тис.грн.);
ремонтно-реставраційні роботи та усунення аварійності будівлі
академічного обласного театру ляльок (265,8 тис.грн.), яка є пам'яткою
архітектури місцевого значення "Колишня дільниця поліції", середини ХІХ
століття, охоронний номер 274-Кв, по вул.Преображенській, 3 у м.Кіровограді.
Крім того:
укладено (переукладено) 477 охоронних договорів на пам'ятки
культурної спадщини місцевого значення (у 2014 році - 885 договорів);
підготовлено 21 охоронний договір на пам'ятки національного
значення для попереднього погодження з Міністерством культури України (у
2014 році – такої потреби не було).
За рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного
середовища (20 тис.грн.) проведено наукові обстеження 6 природних
територій з метою їх подальшого заповідання у 4-х районах з метою їх
подальшого заповідання.
За результатами обстежень складено звіти та обґрунтовано доцільність
включення обстежених територій до складу природно-заповідного фонду
області. Розпочато процедуру формування пакетів матеріалів, необхідних для
підготовки проекту рішення обласної ради щодо включення цих територій до
мережі природно-заповідного фонду області.
Станом на 01 січня 2016 року в області налічується 221 природнозаповідна територія та об'єкт, загальною площею 100,3 тис.га, із них
26 територій площею 5,9 тис.га мають 94,4 тис.га – місцевого значення.
Для забезпечення виконання делегованого повноваження:
11. підготовка висновків щодо проектів місцевих містобудівних
програм відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що
затверджуються сільськими, селищними, міськими радами вжито ряд
заходів.
Постійно проводилася консультативна та роз’яснювальна робота з
приводу розроблення містобудівних програм адміністративно-територіальними
одиницями області.
Проекти місцевих містобудівних програм на розгляд до управління
регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації
за 2015рік не надходили.
Делеговане повноваження:
12. видача замовником відповідно до законодавства містобудівних
умов і обмежень забудови земельних ділянок за межами населених пунктів
Архітектурно-планувальне завдання, як вид вихідних даних для
проектування об'єктів містобудування, не видається з 14 квітня 2009 року.
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Відповідно до статті 37 Закону України "Про регулювання містобудівної
діяльності" дозвіл на виконання будівельних робіт видається органами
державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі
протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви.
У структурі райдержадміністрацій створені спеціально уповноважені
органи архітектури, які надають містобудівні умови та обмеження забудови
земельних ділянок за межами населених пунктів.
Управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури
облдержадміністрації
надає
методично-консультаційну
допомогу
відповідним відділам райдержадміністрацій та роз’яснення суб’єктам
містобудування.
Виконано комплекс заходів щодо реалізації такого делегованого
повноваження, як:
13. забезпечення відповідно до законодавства розвитку науки, усіх
видів освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту,
туризму; сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості,
національно-культурних традицій населення, художніх промислів і
ремесел, роботі творчих спілок, національно-культурних товариств,
асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у
сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, сім'ї
та молоді
Охорона здоров'я
Медичну допомогу населенню області станом на 01 січня 2015 року
надавали 123 медичні заклади, у тому числі 40 лікарняних закладів, з них:
8 міських лікарень, 21 центральна районна лікарня; 12 диспансерів;
32 самостійні амбулаторно-поліклінічні заклади, у тому числі 24 ЦПМСД;
6 стоматологічних поліклінік; 3 санаторії; 480 ФАП/ФП, з них 459 у складі
ЦПМСД і т.д.
Здійснювались заходи щодо вдосконалення мережі закладів охорони
здоров'я. У 2015 році:
1) реорганізовано 3 самостійні станції (юридичні особи) екстреної
медичної допомоги в структурні підрозділи (без ознак юридичних осіб) ТМО
"Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській
області". Як результат:
а) в області за 2015 рік здійснено 216261 виїзд швидкої медичної
допомоги;
б) поліпшено показник доїзду швидких медичних допомог на виклики:
до 10 хвилин в міській місцевості – у 94,6% випадків (2014 рік - 94,1%),
до 20 хвилин в сільській місцевості – у 93,8% випадках (2014 рік –
93,2%);
2) проведено комплекс заходів щодо врегулювання питань, пов’язаних
із фінансуванням з місцевих бюджетів області 5 державних відомчих
закладів охорони здоров’я (2 МСЧ та 3 залізничні лікарні), що визначено
статтею 10 Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік".
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Результат: передано у комунальну власність територіальних громад:
м.Знам’янка – цілісний майновий комплекс ДЗ "Відділкова лікарня
ст.Знам’янка ДП "Одеська залізниця" (розпорядження КМУ від 05 серпня
2015 року №798-р та рішення Знам'янської міської ради від 21 серпня 2015 року
№ 1795);
Гайворонського району - цілісний майновий комплекс ДЗ "Відділкова
лікарня ст.Гайворон ДП "Одеська залізниця" (розпорядження КМУ від
08 липня 2015 року №718-р);
м.Кіровоград - цілісний майновий комплекс ДЗ "Спеціалізована медикосанітарна частина №19 МОЗ України" (розпорядження КМУ від 06 квітня
2016 року №268-р);
м.Помічна - цілісний майновий комплекс ДЗ "Вузлова лікарня станції
Помічна" ДП "Одеська залізниця" (розпорядження КМУ від 16 вересня
2015 року №975-р);
Смолінською селищною радою Маловисківського району підготовлено
пакет документів щодо прийняття цілісного майнового комплексу СМЧ № 17
до комунальної власності селища, який надано на розгляд в МОЗ та
Мінекономрозвитку України;
3) оптимізовано 105 ліжкомісць у закладах охорони здоров’я, у т.ч.
25 ліжок – у СМСЧ №19 м.Кіровоград, 30 ліжок – у СМСЧ №17 смт.Смоліне,
5 ліжок – в Олександрійській ЦРЛ, 25 ліжок – у вузловій лікарні станції
Помічна ДП "Одеська залізниця", 20 ліжок – у Бобринецькій ЦРЛ.
Проте, у 2015 році кількість стаціонарних ліжок збільшилась на 240 од. за
рахунок передачі на фінансування з місцевих бюджетів трьох лікарняних
закладів ДП "Одеська залізниця". У результаті чого на 01.01.2016 року в
стаціонарах області:
всього – 8547 ліжок,
забезпеченість стаціонарними ліжками в розрахунку на 10 тисяч
постійного населення – 88,4 ліжок (2014 рік – 86,3 ліжок).
Протягом 2015 року вжито заходи щодо поліпшення якості надання
медичної допомоги у лікувальних закладах.
Проведено капітальні ремонти і реконструкції приміщень закладів
охорони здоров'я ІІІ рівня надання медичної допомоги, оснащення їх
сучасним медичним обладнанням: реконструкція: поліклінічне відділення
обласної лікарні, головний корпус №1, лабораторний, господарський корпус
дитячої обласної лікарні, обласний кардіологічний диспансер, придбано
медобладнання для онкодиспансеру, обласного госпіталю, обласного
кардіодиспансеру.
Загалом на ці цілі у 2015 році використано майже 103 млн.грн. коштів
державного і обласного бюджету.
Так, завершено роботи у приміщенні КЗ "Кіровоградський обласний
кардіологічний диспансер", де облаштовано кардіохірургічну операційну, яка
відремонтована, оснащена та повністю укомплектована за всіма сучасними
вимогами: автоматичні двері, спеціальна система вентиляції, струмопровідне
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заземлене покриття підлоги, що запобігає виникненню збоїв у роботі моніторів,
та дороговартісне обладнання екстракласу.
На ремонтні роботи з обласного бюджету використано 1,3 млн.грн. та
4,4 млн.грн. на придбання спеціального обладнання екстра-класу.
Кардіологічного оперативного лікування щороку потребують сотні
хворих з області. До цього пацієнтам із Кіровоградщини операції на серці
(коронарне шунтування, корекція вад серця, вживлення кардіостимуляторів)
робили лише в лікарняних закладах Києва та інших обласних центрів. Відтепер
близько 120 таких оперативних втручань матимуть змогу робити і в обласному
кардіологічному диспансері.
12 лютого 2016 року на базі закладу відкрито кардіохірургічну
операційну за участі директора ДУ "Національний інститут серцево-судинної
хірургії імені М.Амосова НАМН України", доктора медичних наук, професора
В.Лазоришинця, народного депутата України К.Яриніча.
Проведено роботи із реконструкції головного корпусу, лабораторного
корпусу та господарського корпусу, капітальний ремонт зовнішньої
теплової мережі дитячої обласної лікарні, на що використано у 2015 році
майже 60 млн.грн. У результаті чого дитяча обласна лікарня стала однією з
найкращих в Україні: закуплено нове устаткування та апаратура, замінено старі
комунікації на нові. Таким чином створено усі умови для успішного лікування
маленьких пацієнтів.
У 2015 році обласна дитяча лікарня отримала:
новий УЗД-сканер вартістю 525 тис.грн. від компанії "Samsung
Elektronics Україна" у рамках соціальної ініціативи "Samsung. Надія для
дітей";
та спеціалізований офтальмоскоп Heine Omega 200, призначений для
дослідження сітківки ока та діагностування вад зору, в тому числі у
недоношених дітей, від Всеукраїнського благодійного фонду "Серце до
серця" в рамках акції "Я хочу бачити життя".
У листопаді 2015 року після реконструкції відкрито опікове відділення
обласної лікарні, на що з обласного бюджету профінансовано 3,9 млн.грн. У
приміщенні замінено опалювальну систему, сантехніку, електрокомунікації,
підведено резервне електроживлення, замінено всі вікна і меблі, встановлено
спеціальну вентиляційну систему з бактерицидними фільтрами, кварцове
обладнання.
У рaмкaх рeaлізaції проeкту Aгeнтствa СШA з міжнaродного
розвитку (USAID) "Посилeння контролю зa тубeркульозом в Укрaїні"
облaсний протитубeркульозний диспaнсeр отримaв зaсоби індивідуaльного
зaхисту для мeдичних працівників, а саме 500 рeспірaторів клaсу FFP2.
У 2015 році до лікувально-профілактичних закладів області за
рахунок коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом,
туберкульозом та малярією поставлено протитуберкульозні препарати на
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суму майже 5 млн. грн., УФ-дозиметр вартістю 33,8 тис.грн., розхідні
матеріали для аналізатора VАСТЕС на суму 519,7 тис.грн.
Інші лікувально-профілактичні заклади районів і міст області
у
2015 році дооснащено медичним обладнанням на суму 14,1 млн.грн. за рахунок
коштів місцевих бюджетів та благодійної допомоги (у 2014 році – 4,6 млн.грн.).
У 2015 році в області забезпечено службовим житлом 20 лікарів
(11 молодих спеціалістів) та 1 молодший спеціаліст з медичною освітою
(молодий спеціаліст) (у 2014 році – 12 лікарів (8 молодих спеціалістів) та
3 середні медичні працівники (3 молоді спеціалісти).
За період проведення антитерористичної операції в лікувальнопрофілактичні заклади області звернулися за медичною допомогою –
3470 військовослужбовців, з них 537 – поранених та травмованих.
В обласному госпіталі для ветеранів війни:
витрати на харчування з розрахунку на одного хворого на день
складають 35,0 грн., на медикаменти – 40 грн. на день, що дозволяє надавати
медичну допомогу ветеранам війни в повному обсязі згідно стандартів та
протоколів надання медичної допомоги, затверджених Міністерством охорони
здоров’я України;
працює Центр медико-психологічної реабілітації "КОМ-ПАС", в
якому надаються медична, психологічна та соціальна допомога, проводяться
заходи з реабілітації пацієнтів. Таку допомогу вже отримали 978 чоловік із
числа учасників бойових дій та членів їх сімей. Із 1400 воїнами були проведені
групові заняття - з метою їхньої психологічної реабілітації та соціальної
адаптації. Із 5225 мобілізованими бійцями було проведено роботу, спрямовану
на їхню психологічну підготовку до участі у бойових діях.
Значна увага приділяється медичній реабілітації ветеранів війни.
За 2015 рік пройшли зубопротезування 542 ветерана війни на суму
228 тис.грн.
Освіта
Вжито комплекс заходів щодо розвитку дошкільної і позашкільної
освіти, створення рівних умов доступу до якісної освіти, поліпшення
матеріально-технічної бази закладів освіти тощо.
Проводилась робота щодо поліпшення ситуації у сфері дошкільної
освіти.
Розширено мережу дошкільних навчальних закладів (далі – ДНЗ)
області, шляхом:
створення 4-х НВК на 95 місць (Подорожненський, Павлишський,
Новгородківський, Сасівський) у Світловодському, Онуфріївському,
Новгородківському та Компаніївському районах;
відкриття 1 ДНЗ на 21 місце (Червонопільський) у Бобринецькому
районі;
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відновлення функціонування 1 ДНЗ на 5 місць (с.Котовське) у
Вільшанському районі;
відновлено функціонування 3 НВК на 65 місць у Кіровоградському,
Новоархангельському та Новомиргородському районах.
Результат: У дошкільних навчальних закладах міст та районів на кінець
2015 року кількість місць склала 30042 (у 2014 році – 29709).
Для поліпшення якості надання освітніх послуг у 2015 році:
1) для шкіл придбано комп’ютерну техніку, мультимедійне обладнання та
інтерактивні комплекси на суму майже 4,5 млн.грн. (у 2014 році –
1,4 млн.грн.), зокрема: 70 інтерактивні комплекси, 2 навчальні комп'ютерні
комплекси, 147 персональний комп'ютер, 27 мультимедійних проекторів,
14 інтерактивні дошки;
2) організовано роботу 65 освітніх округів;
3) вживались заходи щодо та формування оптимальної мережі закладів у
зв'язку з низькою наповнюваністю їх учнями, у результаті:
закрито 1 ЗНЗ: Вербівську ЗШ I-II ступенів Новоукраїнський район (було
всього 20 учнів і 8 вчителів);
призупинено роботу 8 малокомплектних ЗНЗ у Добровеличківському,
Долинському, Олександрійському, Петрівському та Устинівському районах;
реорганізовано 4 ЗНЗ: в Олександрійському, Онуфріївському,
Світловодському та Ульяновському районах;
реорганізовано професійно-технічні навчальні заклади, розташовані у
м. Олександрія шляхом приєднання малокомплектних ПТУ №7 (м.Олександрія)
та №33 (м.Олександрія) до Олександрійського професійного ліцею.
На базі навчально-виховного комплексу "Олександрійський колегіумспеціалізована школа" у місті Олександрії в рамках проекту "Дистанційна
школа Малої академії наук" відкрито відділення Кіровоградської Малої
академії наук та кабінет інформаційних технологій.
Це дало змогу:
дистанційно, без відриву від навчально-виховного процесу проводити
спільні заходи (навчальні заняття, семінари, тренінги, лекції, конференції тощо)
Малої академії наук учнівської молоді з навчальними закладами м.Олександрії
та Олександрійського району;
втілювати
навчальні
та
інформаційні
програми,
спецкурси,
використовуючи комп’ютерну техніку та швидкісну мережу Internet;
організовувати он-лайн консультування науковцями педагогів та членів
наукових товариств учнів з питань організації наукових досліджень;
брати участь у різноманітних освітніх дистанційних проектах, що
проводяться Національним центром «Мала академія наук України».
Підписано чотиристоронній Меморандум між Кіровоградською Малою
академією наук учнівської молоді - структурним підрозділом Кіровоградського
обласного навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат-школа мистецтв),

27

навчально-виховним комплексом "Олександрійський колегіум - спеціалізована
школа" Олександрійської міської ради, управлінням освіти, молоді і спорту
Олександрійської
міської
ради,
відділом
освіти
Олександрійської
райдержадміністрації.
Кругляк Самуїл, слухач секції науково-технічної творчості та
винахідництва Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді,
здобувши перемогу в національному етапі міжнародного конкурсу науковотехнічної творчості школярів Intel ISEF- 2015, отримав право взяти участь в
Олімпіаді геніїв, що відбувалася в місті Освего (штат Нью-Йорк, США) з14 по
19 червня 2015 року.
Ідея юного науковця полягає в тому, щоб видобувати електроенергію з
іонізованої
хмари
за
рахунок
сильного
електричного
поля, яке
випромінюватиме іонізуюча вежа. За підрахунками один кіловат такої
електроенергії коштуватиме всього три копійки. За перемогу українець
змагався із двома тисячами молодих винахідників з усього світу.
За результатами участі в цій олімпіаді Самуіл Кругляк посів третє місце, а
також отримав можливість безкоштовно навчатися в одному з американських
вишів із щомісячною стипендією в 700 доларів.
У 2015 році на базі Знам’янської, Новомиргородської спеціальних
загальноосвітніх шкіл-інтернатів І-ІІІ ступенів та Новомиргородської
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів створено
3 навчально-реабілітаційні центри, що дало можливість реалізувати права на
освіту дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними
вадами розвитку. У навчально-реабілітаційних центрах виховуються
73 дитини із вадами розвитку.
Виконано комплекс заходів щодо енергозбереження у закладах освіти
за рахунок коштів державного бюджету і місцевих бюджетів (22,7 млн. грн.),
зокрема:
збудовано котельні, блочно-модульні котельні - у закладах освіти у містах
Знам’янка, Олександрія (2 од.);
проведено реконструкції котелень на використання твердого палива – у
3-х
закладах: Олександрівській ЗОШ №1, Михайлівській ЗОШ
(Олександрівський р-н), Петровському НВК (Знам’янський р-н);
проведено роботи із утеплення фасадів, заміни вікон і дверей – у
Маловисківській ЗОШ №3, Чечеліївській ЗОШ (Петрівський р-н), в 11 закладах
освіти Гайворонського району, у 3 закладах освіти Маловисківського району.
Завершено роботи з капітального ремонту в закладах обласного
підпорядкування, а саме:
спортивної зали гімназії-інтернату у м.Олександрія Кіровоградського
обласного навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат-школа мистецтв);
підлоги танцювальної зали комунального позашкільного навчального
закладу "Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості";
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опалювальної
системи
в
приміщенні
комунального
закладу
"Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій
учнівської молоді ".
На зазначені цілі з обласного бюджету спрямовано кошти у сумі
1,7 млн. грн.
З метою поліпшення матеріально-технічного стану закладів освіти,
підтримки сталого їх функціонування під час проходження опалювального
сезону протягом 2015 року:
1) проведено капітальні ремонти:
приміщень
–
37
навчальних
закладів
(Вільшанський,
Добровеличківський,
Долинський,
Компаніївський,
Новгородківський,
Новоархангельський, Олександрійський райони, м.Кіровоград, м. Олександрія)
на загальну суму 9404,2 тис.грн.;
покрівель – у 12 ЗОШ та 9 ДНЗ (Вільшанський, Голованівський,
Добровеличківський, Кіровоградський, Компаніївський, Маловисківський
райони, м.Кіровоград, м. Олександрія) на загальну суму 5175,6 тис.грн.;
котелень (заміна котлів, ремонт котлів) – у 9 ЗОШ та 2 ДНЗ
(Голованівський, Компаніївський, Маловисківський, Новомиргородський,
Новоукраїнський, Ульяновський райони) на загальну суму 1456,9 тис.грн.;
водоканалізаційних мереж – у 5 ЗОШ та 1 ДНЗ (Компаніївський,
Онуфріївський, Петрівський райони) на загальну суму 1194,6 тис.грн.;
системи опалення та теплових мереж - у 5 ЗОШ та 3 ДНЗ
(Голованівський, Компаніївський, Новоукраїнський, Ульяновський райони та
м. Кіровоград) на загальну суму 1566 тис.грн.;
здійснено заміну 2883 вікон у закладах освіти у 21 районі та 4 містах на
загальну на суму 16040,2 тис.грн.;
2) проведено поточні ремонти 483 приміщень, 11 котелень, 18 котлів,
26 покрівель, 10 систем опалення, 4 теплових та 12 водопровідноканалізаційних мереж, замінено віконні блоки на металопластикові склопакети
у 55 навчальних закладах.
У 2015 році на виконання 10 обласних цільових програм у сфері
освіти з обласного бюджету профінансовано 7,6 млн. грн.
У загальноосвітніх навчальних закладах області організовано
безкоштовне
харчування
дітей,
батьки
яких
є
учасниками
антитерористичної операції, та дітей, батьки яких загинули під час
бойових дій на сході України.
За поданням облдержадміністрації з державного бюджету місцевим
бюджетам у 2015 році збільшено обсяг освітньої субвенції за напрямками на
загальну суму 56,3 млн.грн. Зазначені видатки спрямовувалися на:
виплату заробітної плати (близько 24 млн.грн.);
оснащення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними засобами
навчання, зокрема мультимедійним обладнанням (2609,4 тис.грн.);
надання освітніх послуг для внутрішньо переміщених осіб
(1794 тис.грн.);
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придбання підручників для учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх
навчальних закладів пропорційно до потреби в коштах місцевихбюджетів для
забезпечення 50 - відсотковогоспівфінансування (1700,9 тис. грн.);
постачання шкільних автобусів для перевезення дітей, які проживають у
сільській місцевості, на умовах співфінансування: 50 відсотків – за рахунок
освітньої субвенції, 50 відсотків – за рахунок коштів місцевих бюджетів
(19,8 тис.грн.);
оснащення опорних навчальних закладів сучасним матеріальнотехнічним
обладнанням,
навчальними
комп’ютерними
комплексами
(6519,7 тис.грн.).
З метою підвищення доступності, якості та ефективності системи
загальної середньої освіти загальноосвітні навчальні заклади та професійнотехнічні навчальні заклади оснащені засобами інформаційно-комунікаційних
технологій, навчальними комп'ютерними комплексами.
До мережі Інтернет підключено 97,7 %ЗОШ (у 2014 році – 97,1%) та
100 % ПТУ (у 2014 році – 100%).
У 486 ЗОШ функціонують власні веб-сайти.
Відомості інформаційного характеру висвітлюються на власних вебсайтах та на сайтах райдержадміністрацій.
Золотими медалями нагороджено 181 випускника 11-х класів
2014/2015 навчального року (у 2013/2014 навчальному році нагороджено
333 випускники).
Срібними медалями нагороджено 129 випускників 11-х класів
2014/2015 навчального року (у 2013/2014 навчальному році нагороджено
138 випускників).
У IV етапі Всеукраїнських олімпіад брали участь 56 учнів
загальноосвітніх навчальних закладів області, з них 15 учнів стали
переможцями, що на 2 більше, ніж у 2014 році (13).
Команди учасників IV етапу Всеукраїнських олімпіад з історії,
української мови та літератури, біології, англійської мови, трудового навчання
(технології) нагороджені 2-ма дипломами; з російської мови та літератури,
географії, інформатики, німецької, французької мов – одним дипломом.
На базі навчально-виховного комплексу "Олександрійський колегіумспеціалізована школа" у місті Олександрії в рамках проекту "Дистанційна
школа Малої академії наук" відкрито відділення Кіровоградської Малої
академії наук та кабінет інформаційних технологій.
За кошти обласного бюджету для новоствореного відділення було
придбано навчальний комп’ютерний комплекс на 10 місць на загальну суму
171,45 тис.грн.
Слухачами Кіровоградської МАНУМ були 1071 учень з 19 районів,
4 міст області.
На утримання галузі "Освіта" (кошти освітньої субвенції, субвенції на
підготовку робітничих кадрів та місцевих бюджетів) у 2015 році (із
урахуванням внесених змін) передбачалося 2,1 млрд.грн., що на 361,5 млн.грн.,
або на 20,7 % більше порівняно з 2014 роком (1 747,6 млн.грн.).
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Основну частину видатків складають витрати на:
заробітну плату (68,8 %);
оплату енергоносіїв (13,1%). Бюджет розвитку склав 100,4 млн.грн., або
4,7%.
Загальний обсяг проведених видатків місцевих бюджетів у 2015 році
збільшився у порівнянні з 2014 роком на 22,4 %. Касові видатки склали
2 045,1 млн. грн., що становить 97,1 % від загальних витрат, затверджених на
2015 рік.
У середньому витрати на рік за рахунок коштів освітньої субвенції та
місцевих бюджетів у загальноосвітніх навчальних закладах склали на:
один клас - 203,2 тис. грн. (у 2014 році – 162,2 тис.грн);
одного учня – 12,9 тис. грн. (у 2014 році – 11,1 тис.грн);
утримання однієї школи - у середньому 2 211,6 тис. грн. (у 2014 році –
1780,2 тис.грн).
Підвищено рівень стимулюючих виплат педагогічним працівникам:
середній розмір виплати щорічної грошової винагороди за сумлінну
працю та зразкове виконання службових обов'язків - до 29% посадового
оклад (у 2014 році – 26%) (максимальний розмір – 100%);
рівень виплати надбавки за престижність педагогічної праці у
середньому в області - до 15 % (у 2014 р. - 13%) (максимальний розмір – 20 %).
Це стало можливим після надходження в область додаткового обсягу освітньої
субвенції у жовтні-грудні 2015року (до вересня 2015 року – 10%).
У сільській місцевості області функціонувало 228 малокомплектних
шкіл (або 43,4% від загальної кількості) (у 2014 році – 220 шкіл, або 41,8%), які
мають суттєві проблеми кадрового та матеріально-технічного забезпечення, що,
у свою чергу, зумовлює зниження рівня якості надання освітніх послуг.
На даний час безкоштовним харчуванням охоплено 31 тис. учнів
1-4 класів непільгових категорій та забезпечено дотримання норм
харчування, затверджених постановою КМУ від 22 листопада 2004 року
№ 1591 на рівні 78 %. Середня вартість харчування учнів 1-4 класів у ЗОШ
області за кошти місцевих бюджетів склала 6,18 грн.
У рамках виконання делегованого повноваження
забезпечено
оздоровлення та відпочинок дітей.
Оздоровлення та відпочинок дітей протягом 2015 року відбувалось:
у рамках обласної комплексної соціальної програми оздоровлення та
відпочинку дітей на 2014 - 2017 роки;
за рахунок усіх джерел фінансування на загальну суму понад 21,8 млн.грн.
Оздоровленням та відпочинком охоплено майже 60 тис. дітей (61,7% від
загальної чисельності дітей віком 7-17 років (97078 дітей).
Особлива увага в області у 2015 році приділялась оздоровленню дітей
пільгових категорій. Протягом літньої оздоровчої кампанії було оздоровлено:
2542 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;
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10137 дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей;
1907 дітей-інвалідів;
510 дітей, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС;
987 дітей, батьки яких загинули, постраждали та беруть участь в АТО;
603 дитини внутрішньопереміщених осіб;
5339 дітей, які перебувають на диспансерному обліку; 5179 талановитих
та обдарованих дітей;
6180 дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери
села.
Також було видано три згоди на оздоровлення дітей-сиріт за межами
України. Так, в США відпочило 25 дітей, 8 – в Італії, 2 дитини загиблого
учасника АТО – в Німеччині.
Влітку 2015 року на базі навчальних закладів області працювали
534 табори відпочинку з денним перебуванням.
У 2015 році відпочинком та оздоровленням забезпечено 1664 вихованці
шкіл-інтернатів, у тому числі пришкільним відпочинком – 1364 дитини,
оздоровленням у стаціонарних таборах – 300 дітей, які потребують соціальної
уваги та підтримки. На проведення оздоровчої кампанії витрачено
2599,6 тис. грн. Обсяг фінансування оздоровчої кампанії збільшується, що дає
можливість забезпечити послугами оздоровлення та відпочинку більшу
кількість дітей області.
Молодь, сім'я, діти
У рамках виконання делегованого повноваження
забезпечено
реалізацію комплексу заходів щодо підтримки сім'ї і молоді.
Вжито заходи щодо виконання обласних цільових програм: "Молодь
Кіровоградщини" на 2011-2015 роки",
працевлаштування
молоді
Кіровоградської області на 2012-2015 роки, затверджених рішеннями обласної
ради від 18 лютого 2011 року № 87 та 27 липня 2012 року № 323.
У 2015 році з обласного бюджету використано 472,7 тис. грн. на реалізацію
заходів програми "Молодь Кіровоградщини" на 2011-2015 роки, у рамках якої
проведено 54 заходи, охоплено близько 12 тис. осіб молоді (віком від 14 до
35 років). У рамках програми надана допомога 34 громадським організаціям.
Забезпечено залучення молоді до участі у різних масових заходах
всеукраїнського і регіонального значення, зокрема у таких, як:
молодіжні мистецькі проекти, фестивалі, конкурси: "Аlla prima",
фестиваль аматорського кіно "Ранок", конкурси: "Студентська ліга","Молода
людина року","Королева Кіровоградщини", пленер "Мальовнича Україна",
фотоконкурс "Молоде обличчя України", акція "Щедрий вечір в бібліотеці" до
дня Святого Миколая;
всеукраїнські конкурси: "Королева Центральної України", "Пані - Бізнес
Центральна Україна", молодих дизайнерів - "Kirovograd fashion weekend",
кубок КВН, всеукраїнський фестиваль дитячої та юнацької творчості тощо.
У 2015 році вжито заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості
молоді, у результаті чого:
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працевлаштовано – 3,3 тис. осіб із числа молоді (на обліку –
14,5 тис. осіб), у тому числі:
72 особи – працевлаштовані на нові робочі місця з наданням
роботодавцям компенсації витрат єдиного внеску;
135 осіб – отримали допомогу по безробіттю одноразово для організації
підприємницької діяльності;
1731 особа - проходила професійну підготовку, перепідготовку,
підвищення кваліфікації;
1909 осіб – брали участь у громадських та інших роботах тимчасового
характеру;
117 осіб з числа учнівської молоді – працювали у вільний від навчання
час.
Підприємницьку діяльність започаткувало 330 молодих осіб, що складає
47,7% від загальної чисельності осіб, працевлаштованих таким чином.
На працевлаштування учнівської і студентської молоді в 2015 році з
місцевих бюджетів виділено і освоєно 50 тис. грн.
Забезпечено проведення заходів щодо захисту житлових та майнових
прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх
числа.
Станом на 01 січня 2016 року на обліку служб у справах дітей
райдержадміністрацій, міськвиконкомів перебуває 619 дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, у віці від 16 до 18 років, з них:
233 – мають житло на праві власності, користування, 361 – перебуває на
квартирному обліку, що підтверджено відповідними рішеннями сільських,
селищних рад.
Забезпечено реалізацію заходів обласної програми забезпечення житлом
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на
період до 2015 року, яка затверджена рішенням обласної ради від 21 грудня
2012 року №416.
Райдержадміністраціями, міськвиконкомами забезпечено ведення обліку
нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Із загальної чисельності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування (3122), мають житло на праві:
власності – 202 дитини, у 197 дітей – опікун призначений, робота щодо
призначення опікуна над житлом у решти дітей триває;
користування – 824 дитини.
Протягом 2015 року забезпечено житлом 39 дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.
У 2015 році забезпечено сприяння розвитку сімейних форм
виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в
області
Станом на 01 січня 2016 року на первинному обліку у службах у справах
дітей райдержадміністрацій, міськвиконкомів перебуває 3122 дитини.
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Протягом 2015 року сімейними формами виховання в області охоплено
445 дітей, а саме:
усиновлено 67 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;
передано під опіку та піклування 257 дітей;
влаштовано у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу
87 дітей (планувалося – 57 дітей);
повернено на виховання батькам
у зв’язку з поновленням їх у
батьківських правах або повернення з місць позбавлення волі – 34 дитини.
У 2015 році в області створено 5 дитячих будинків сімейного типу та
17 прийомних сімей. Станом на 01 січня 2016 року в області функціонує
45 дитячих будинків сімейного типу та 220 прийомних сімей, в яких
виховується 706 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Усі
сім'ї перебувають під соціальним супроводом центрів соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді.
Сімейними формами виховання в області охоплено 2854 дитинисироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, що становить
91% від загальної кількості дітей даної категорії (2014 рік – 90%).
В області проживає одна прийомна сім’я та один дитячий будинок
сімейного типу, що переселилася із зони проведення АТО, на вихованні у яких
перебуває 8 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та
12 сімей опікунів, у яких виховується 13 дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування.
Вживались заходи щодо запобігання негативним проявам серед дітей
та підлітків, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності,
запобігання соціальному сирітству
Станом на 01 січня 2016 року на обліку служб у справах дітей
райдержадміністрацій, міськвиконкомів перебуває 2015 дітей, які проживають
у 915 сім’ях, що опинилися у складних життєвих обставинах.
Протягом 2015 року службами у справах дітей райдержадміністрацій,
міськвиконкомів проведено 4082 перевірки умов проживання дітей зазначеної
категорії, за результатами якої внесено 842 офіційні попередження про
невиконання батьками батьківських обов’язків відносно дітей.
До адміністративної відповідальності за статтею 184 Кодексу України
про адміністративні правопорушення притягнуто 248 осіб, 160 – позбавлено
батьківських прав.
Проведено 2081 профілактичний рейд "Діти вулиці", "Вокзал", у ході
яких виявлено 377 дітей, які потребували захисту з боку держави, з них 138 –
вилучено із несприятливого середовища та вжито вичерпні заходи щодо їх
влаштування.
З метою соціального захисту та реабілітації дітей, які опинилися в
складних життєвих обставинах, їх батьків, надання їм комплексної соціальної,
психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги, діє
комунальний заклад "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей"
Кіровоградської обласної ради.
Протягом 2015 року соціальними послугами та допомогою у Центрі було
охоплено 205 дітей та 162 батька.
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Культура, туризм, підтримка творчих та інших спілок
У рамках виконання делегованого повноваження щодо забезпечення
розвитку культури і туризму, підтримки творчих спілок вжито комплекс
відповідних заходів.
Мережа закладів культури системи Міністерства культури і туризму
України налічує 1240 закладів, з них: 575 бібліотек, 581 клубний заклад,
30 музеїв-юридичних осіб, 48 закладів освіти Міністерства культури, у тому
числі 2 вищі навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації, обласна філармонія,
2 Кіровоградські академічні обласні театри, 2 мистецькі колективи
м. Кіровограда та 1 палац урочистих подій в м. Олександрія.
У 2015 році за рахунок коштів державного бюджету виконано роботи
із поліпшення матеріально-технічного стану 8 закладів культури на
загальну суму – 11,2 млн.грн., у т.ч. за кошти:
а) Державного фонду регіонального розвитку реалізовано 3 проекти
на загальну суму 7,2 млн.грн., а саме:
капітальний ремонт корпусу № 2 Побузької дитячої музичної школи
Голованівського району (ДБУ – 461,3тис.грн., МБ – 51,3 тис.грн.);
капітальний ремонт сільського Будинку культури с.Комишувате
Новоукраїнського району (ДБУ – 852,04 тис.грн., МБ – 133,5 тис.грн.);
розпочато ремонтно-реставраційні роботи будівлі обласного художнього
музею (ДБУ – 5150,8 тис.грн., обласний бюджет – 570,9 тис.грн.);
б) субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
проведено роботи на 5 об’єктах на загальну суму 4 млн.грн.:
капітальний ремонт Гайворонського районного Будинку культури та
Гайворонської дитячої музичної школи (ДБУ – 2,7 млн.грн., МБ – 138 тис.грн.);
капітальний ремонт малого актового залу Маловисківського районного
Будинку культури та ремонт музею історії Маловисківського району
(ДБУ – 763,3 тис.грн., МБ – 84,7 тис.грн.);
розпочато ремонтно-реставраційні роботи та усунення аварійності будівлі
Кіровоградського академічного обласного театру ляльок (ДБУ – 244,3 тис.грн.,
обласний бюджет – 21,5тис.грн.).
Довідково: у 2014 році на ремонт закладів культури не були залучені
кошти державного бюджету.
За рахунок коштів обласного бюджету придбано автобус для
академічного театру музики, пісні і танцю "Зоряни" обласної філармонії на
суму 2 млн.грн.
Закладами культури області протягом 2015 року було проведено ряд
культурно-мистецьких заходів міжнародного, всеукраїнського та обласного
рівнів, а також заходи, присвячені відзначенню державних свят та ювілейних
дат.
Продовжувалась співпраця закладів культури області з національнокультурними товариствами,
організаціями і представниками
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національних меншин, проводились різні масові заходи (творчі зустрічі,
тематичні концерти, фестивалі, творчі вечори, книжкові виставки та ін.) за їх
участі тощо.
В області функціонує два Центри культури національних меншин:
Кіровоградський обласний благодійний общинний єврейський Центр
"Хесед Шломо", який надає соціальну допомогу членам єврейської громади;
Кіровоградський Центр польської культури, який здійснює організацію
взаємокультурного обміну з представниками Нижньосілезького воєводства
(Республіка Польща).
Здійснювалася співпраця закладів культури з представниками
місцевих осередків національних творчих спілок та громадських
об’єднань, серед яких: Кіровоградські обласні організації Національних спілок:
письменників, фотохудожників, художників України, обласне відділення
Всеукраїнської Національної музичної спілки, обласний осередок Національної
хореографічної спілки України, обласне товариство охорони пам’яток історії та
культури України, обласна організація Всеукраїнської спілки краєзнавців,
обласне літературне об’єднання "Степ", обласна громадська організація
інвалідів "Народна академія творчості", обласна інформаційна служба з
актуальних питань жіноцтва та інші.
Спрямовувалась діяльність театрально-видовищних закладів області
на надання якісних мистецьких послуг населенню області шляхом організації та
проведення всеукраїнських і обласних культурно-мистецьких заходів,
оновлення діючого репертуару, а також обслуговування глядача, особливо що
проживає у сільській місцевості.
Загалом, мистецькими послугами, які надавались обласними театральновидовищними закладами охоплено населення з усіх районів та міст області.
З метою популяризації театрального мистецтва та представлення
здобутих досягнень Кіровоградський академічний обласний український
музично-драматичний театр ім. М.Л.Кропивницького взяв участь у:
театральному фестивалі Міжнародного Чорноморського клубу "Homo
Ludens" (м.Миколаїв) з виставою "Назар Стодоля", на якому отримав дипломи у
номінаціях: "За мастерскую постановку и исполнение батальных сцен", "За
творческий поиск и своеобразие сценического решения", "Надежда фестиваля",
"Любимец публики";
у Міжнародному театральному фестивалі жіночої творчості ім. Марії
Заньковецької (м.Ніжин), на якому вистава М.Лоранса "Моїй мамі сто років"
отримала дипломи у номінаціях "Кращий жіночий ансамбль" та "Краща жіноча
роль".
Кіровоградський академічний обласний театр ляльок став учасником:
Міжнародного фестивалю театрів ляльок "Подільська лялька" м.Вінниця,
де отримав диплом за ІІІ місце та диплом за перемогу у номінації "Кращий
музичний супровід" вистави "Наймичка" за Т.Г.Шевченком;
фестивалю театрів ляльок України "Мереживо казкове" з виставою
"Наймичка" Т.Шевченка, де колектив театру став лауреатом фестивалю, а
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артистка театру Вікторія Ставріаніді-Стогодюк перемогла у номінації "Краща
роль".
У рамках мистецького проекту "Об’єднаймо мистецтвом Україну"
творчими колективами та солістами обласної філармонії здійснено обмінні
концерти з Вінницькою, Полтавською, Черкаською. Миколаївською та
Житомирською філармоніями.
Закладами культури клубного типу області значна увага приділялась
проблемам та перспективам розвитку аматорського мистецтва, проведенню
культурно-дозвіллєвих заходів, впровадженню інноваційних форм культурнодозвіллєвої діяльності, тощо.
Протягом 2015 року збільшилась кількість нових надходжень до
бібліотек області за рахунок програми "Українська книга", яка відновила свою
діяльність у 2015 році.
У 2015 році до бібліотек області надійшло 101,4 прим. нових документів,
що на 15,9 прим. документів більше, ніж у 2014 році. У середньому, кожна
бібліотека області отримала по 176 книг (у 2014 році - 148 книг).
Завдяки участі бібліотек області у реалізації Всеукраїнської Програми
"Бібліоміст", діє 76 Інтернет-центрів, з них 35 - у сільській місцевості.
Доступ до мережі Інтернет мають 143 публічні бібліотеки, або 25 % від
загальної кількості бібліотек, у тому числі: всі центральні районні (міські)
бібліотеки та 60 (або 13 %) – у сільській місцевості.
Робота мистецьких навчальних закладів області була спрямована на
створення відповідних умов для творчого, інтелектуального і духовного
розвитку, естетичного виховання підростаючого покоління, підтримку
обдарованих дітей та юнацтва, збереження виконавських традицій.
На даний час мистецькою освітою охоплено 7993 особи (2014 рік –
7905), з них:
7490 дітей навчається у початкових спеціалізованих мистецьких
навчальних закладах області (2014 рік – 7357), 4600 осіб – у музичних школах
(2014 рік – 4530); 2414 осіб – у школах мистецтв (2014 рік – 2356), 476 осіб – у
художніх школах (2014 рік – 471);
237 осіб – у Кіровоградському музичному училищі (2014 рік – 237);
266 осіб – у КВНЗ "Олександрійське училище культури" (2014 рік – 311).
Навчально-виховний процес у яких забезпечують 1002 викладача (2014 рік –
999), з них: штатні – 683, сумісники – 120.
У 2014/2015 роках вищими мистецькими навчальними закладами області
було випущено 119 випускників (2013/2014 роки – 105 випускників), з них
працевлаштовано за спеціальністю – 44 особи, продовжили навчання у вищих
навчальних закладах – 53 випускники, інші – 22.
Вагомий вклад у розвиток культурного середовища регіону внесли
музейні заклади області.
У 2015 році було відкрито 774 виставки до різних пам’ятних дат,
державних свят, серед яких до: 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі,
Дня Гідності та свободи "Герої не вмирають" та "Україна понад усе", до
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170-річчя від дня народження І.Карпенка-Карого, 175-річчя М.Кропивницького
та М.Старицького, 100-річчя від дня народження В.О. Гіталова тощо.
Протягом 2015 року у музеях проведено 5 835 екскурсій за участю
280,9 тис. відвідувачів.
У свою діяльність музеї активно впроваджують інноваційні технології:
зокрема, обласний краєзнавчий музей створив віртуальні екскурсії
у
3D форматі для застосування у заходах, що представлені на сайті музею.
Привертає увагу розроблений квест у заповіднику-музеї І.К.Тобілевича
(Карпенка-Карого) "Хутір Надія". Популярністю користуються інтерактивні
заходи, майстер-класи у Кіровоградському обласному художньому музеї.
З метою належного розвитку туризму та музейництва в регіоні
19 вересня 2015 року було проведено Центрально-Український музейнотуристичний фестиваль. Програмою Фестивалю було передбачено роботу
міжрегіональної туристичної виставки "Кіровоградщина запрошує", проведення
конкурсів серед музейних закладів та представників туристичної галузі області,
в тому числі презентацій туристичних маршрутів районів та міст області,
музейних видань туристично-краєзнавчого спрямування. Окрім того, було
проведено презентацію сільських "зелених" садиб Кіровоградщини, ярмарку
робіт та майстер-класи від майстрів декоративно-ужиткового мистецтва,
показові виступи вихованців туристських гуртків м.Кіровограда тощо.
Проведено роботу щодо поступового облаштування для туристичних
цілей територій рекреаційного призначення: "Солоного озера" (Веселівська
сільрада, Бобринецький район), штучного озера "Велика та Мала скелі"
(Протопопівська сільрада, Олександрійський район), штучного ставка "Голубе
озеро" (Балахівська сільрада, Петрівський район). З метою розвитку даних
об’єктів розроблено відповідні інвестиційні пропозиції.
Під час реалізації інвестиційного проекту щодо облаштування території
заказника "Велика та Мала скелі", що знаходиться на території Протопопівської
сільської ради Олександрійського району, частково впорядковано перехід до
озера через річку, проведено очистку території від сухостою, виготовлено
паспорт території, зроблено розрахунок рекреаційного навантаження
ландшафтного заказника, придбано сміттєзбірники та біотуалети. Завдяки
облаштуванню пляжної зони, встановленню відповідних санітарних об’єктів на
території даного рекреаційного об’єкту протягом літнього туристичнокурортного сезону на території штучного ставка "Голубе озеро" (територія
Балашівської сільської ради Петрівського району) відпочили понад 3 тис. осіб.
Протягом туристичного сезону 2015 року за участю ЗМІ, провідних
туристичних агенцій та представників громадських організацій туристичного
спрямування проведено рекламно-інформаційні тури за туристичними
маршрутами
Гайворонського,
Голованівського,
Ульяновського,
Кіровоградського, Новоархангельського, Олександрівського, Світловодського
та Компаніївського районів. Інформацію про зазначені заходи було розміщено в
пресі, а також випущено в ефірі обласного телебачення серію відповідних
відеосюжетів. За результатами проведеної роботи розроблено та випущено
рекламно-інформаційні буклети із серії "Кіровоградщина туристична".
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З метою підвищення якості надання послуг у сфері сільського "зеленого"
туризму у 2015 році підтвердили відповідні категорії за системою
категоризації сільської нічліжної бази "Українська гостинна садиба" 8 сільських
садиб, що розміщені на території 5 районів (Онуфріївського, Кіровоградського,
Новоархангельського, Олександрійського, Петрівського) та м.Кіровограда.
32 гостинні оселі, які поки що не пройшли зазначену категоризацію, у 12
районах та у містах Знам’янці і Олександрії надають послуги відпочинку у
сфері сільського "зеленого" туризму для різних категорій туристів.
Фізична культура і спорт
У рамках виконання делегованого повноваження щодо розвитку фізичної
культури і спорту виконано комплекс заходів щодо зміцнення матеріальнотехнічної бази закладів, створення і розвитку масових видів спорту і спорту
вищих досягнень.
Матеріально-технічна база галузі фізичної культури і спорту в області
налічує 21 стадіон, 2092 площинні спортивні споруди, 353 приміщення для
фізкультурно-оздоровчих занять, 444 спортивні зали, 8 плавальних басейнів,
93 стрілецькі тири, 1 кінноспортивна база, 1 споруда зі штучним льодом,
1 веслувально-спортивна база та 1 водноспортивна база.
Забезпечено
функціонування 38 спортивних шкіл, у тому числі
1 СДЮШОР та 1 ОШВСМ, із них: мають вищу категорію – 1 СДЮШОР,
першу категорію – 4 спортивні школи, другу категорію – 12 ДЮСШ.
Навчально-тренувальний процес у спортивних школах здійснюють
519 тренерів, з яких 286 або 555,1 % є штатними працівниками. З числа
штатних тренерів – викладачів 93,7 % мають фахову освіту за напрямом
фізична культура і спорт.
У зазначених закладах фізичною культурою і спортом займаються
12545 осіб (у 2014 році - 13467 осіб).
За спортивними показниками у школах тренуються і підвищують свою
спортивну майстерність 225 вихованців І спортивного розряду,
255 – кандидатів у майстри спорту, 46 – майстрів спорту та 10 – майстрів
спорту України міжнародного класу.
Найкраще організована робота тренерсько-викладацького складу з
підготовки спортсменів високого класу у ДЮСШ, які підпорядковані
управлінню освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації та відділу
фізичної культури і спорту Кіровоградської міської ради.
На проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів
спортивними школами області у 2015 році витрачено 1950,5 тис. грн.
(у 2014 році - 1732,9 тис. грн.).
Традиційно в області провадиться Місячник благоустрою простіших
спортивних споруд.
У 2015 році:
за рахунок коштів обласного бюджету (2,3 млн.грн.) виконано ремонт
системи забезпечення функціонування басейну та капітальний ремонт покрівлі
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спортивного комплексу СДЮШОР "Надія";
побудовано 6 нових спортивних споруд, з яких: 3 комплексні спортивні
майданчики, майданчик з нестандартним тренажерним обладнанням,
футбольний майданчик зі штучним покриттям та футбольне поле зі штучним
покриттям;
здійснено капітальні ремонти 41 спортивної споруди, з яких:
5 спортивних комплексів, стадіон, 21 спортивний зал, 3 приміщення для
фізкультурно-оздоровчих занять, 7 спортивних майданчиків з нестандартним
тренажерним обладнанням, стрілецький тир, майданчик зі штучним покриттям
та 2 футбольні поля.
Результат:
Спортсменами області на міжнародних змаганнях у 2015 році здобуто
9 золотих, 10 срібних та 11 бронзових нагород (у 2014 році відповідно 6, 2, та
11 медалей).
Делеговане повноваження:
14. підготовка і подання на затвердження ради пропозицій щодо
організації територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого
значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;
внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо
оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну,
культурну або наукову цінність, пам'ятками історії або культури, які
охороняються законом,
підготовка і подання на затвердження ради пропозицій щодо
оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства
дикими тваринами "сезону тиші" з обмеженням господарської діяльності
та добуванням об’єктів тваринного світу
Станом на 01 січня 2016 року в області налічується 221 природнозаповідна територія та об’єкт, загальною площею 100348,24 га, з них:
26 територій та об’єктів, площею 5909,8 га, – мають статус
загальнодержавного значення,
195 територій та об’єктів, площею 94438,44 га, – мають статус місцевого
значення.
Показник заповідності від загальної площі області становить 4,1 %.
За рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього
природного середовища проведено наукові обстеження 6 природних
територій у Гайворонському, Долинському, Олександрійському та
Новгородківському районах з метою їх подальшого заповідання.
За результатами обстежень складено звіти та обґрунтовано доцільність
включення обстежених територій до складу природно-заповідного фонду
області. Розпочато процедуру формування пакетів матеріалів, необхідних для
підготовки проекту рішення обласної ради щодо включення цих територій до
мережі природно-заповідного фонду області.
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Показник заповідності території області складає 4,1% (в Україні – 6,15%).
Рішення про створення (оголошення)
нових природно-заповідних
територій місцевого значення, у 2015 році не приймались.
Основними причинами затримки проведення робіт із встановлення меж
інших територій (об’єктів) природно-заповідного фонду є:
висока вартість зазначених робіт та відсутність достатніх обсягів
фінансування з бюджетів усіх рівнів;
високий ступінь розораності земель області, при цьому статус заповідних
територій та об’єктів надається невеликим за площею, збереженим у
природному стані, ділянкам у ярах, балках, долинах річок, на крутосхилах.
Делеговане повноваження:
15. вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них
населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт
підприємств, установ та організацій, а також населення;
З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на
території області у 2015 році проведено комплекс заходів.
На реалізацію заходів Комплексної обласної програми запобігання та
реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру у
кіровоградській області на 2006-2010 роки та на період до 2015 року,
спрямовано 730 тис.грн. із обласного бюджету.
Забезпечено роботу обласної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій, якою проведено 25 засідань, у тому числі
5 позачергових та 9 виїзних, за результатами яких:
організовано та забезпечено спільно з місцевими органами виконавчої
влади та органами місцевого самоврядування здійснення перевірки стану
готовності пунктів управління, захисних споруд, наявності на об'єктах планів
цивільного захисту на особливий період та планів реагування на надзвичайні
ситуації;
виділено ДП "Кіровоградський облавтодор" з обласного резерву пальномастильні матеріали з метою забезпечення безперебійного руху автотранспорту
на автомобільних дорогах області у період 3-8 березня 2015 року та значного
погіршення погодних умов (опади у вигляді дощу та мокрого снігу, ожеледь);
виділено управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій
в області з обласного резерву пально-мастильні матеріали з метою здійснення
запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій, ліквідації
їх наслідків та гасіння пожеж в природних екосистемах на території області;
організовано через засоби масової інформації інформування населення
про ситуацію, пов'язану з підвищеною задимленістю, на території області у
вересні 2015 року;
виділено аварійно-рятувальній службі оперативного реагування
Кіровоградської області з обласного резерву пально-мастильні матеріали
з метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних із
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загибеллю людей на водних об'єктах області, своєчасного надання допомоги у
пошуку загиблих на воді для здійснення виїздів мобільно-водолазних груп до
місць події.
виділені кошти з резервного фонду обласного бюджету у сумі 1,4 млн.грн.
на проведення першочергових заходів із запобігання виникненню надзвичайної
ситуації, яка може призвести до руйнування будівлі:
навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа I-III ступенів –
дошкільний навчальний заклад", с.Степове, Кіровоградський район;
житлового будинку по вул. Фрунзе, 122, у м. Знам’янці (капітальний
ремонт).
На території області у 2015 році виникло 2 надзвичайні ситуації
природного характеру, наслідки яких ліквідовано.
Делеговане повноваження:
16. координація на відповідній території діяльності місцевих
землевпорядних органів
У рамках виконання делегованого повноваження у 2015 році:
погоджено план-графік проведення робіт з нормативної грошової
оцінки земель населених пунктів на 2015-2016 оціночний рік в
Кіровоградській області. Потребує актуалізації грошова оцінка 142 населених
пунктів, укладено договори на виконання робіт по 35 населених пунктах
(по 20 – прийнято рішення про затвердження);
проведено:
актуалізацію (повторну нормативну грошову оцінку) 40 населених
пунктів у 7 районах області (Долинський, Маловисківський, Новгородківський,
Онуфріївський, Петрівський, Світловодський, Ульяновський);
державну експертизу 1496 об'єктів документації із землеустрою та
землеоціночних робіт;
встановлено
межа
9
населених
пунктів
Новгородківського,
Компаніївського та Новоукраїнського районів;
проведено інвентаризацію земель:
населених пунктів на площі 166,8 тис. га, або 73,2 % від загальної площі;
несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів на
площі 144,4 тис. га, що становить 87,3 % від їх загальної площі (165,4 тис. га).
Місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування:
продано 55 земельних ділянок державної та комунальної власності
несільськогосподарського призначення під об’єктами нерухомого майна
загальною площею 22,4 га на суму 9,8 млн.грн.;
проведено 46 земельних торгів у формі аукціону, на яких продано право
на оренду 77 земельних ділянок загальною площею 728,8 га та 5 земельних
ділянок комунальної власності площею 1,65 га.
Державними органами приватизації продано 1 земельну ділянку, на якій
розташовано об'єкти державної власності, площею 0,0261 га.
З бюджетів усіх рівнів та інших джерел на виконання заходів щодо
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розвитку
земельних
відносин
залучено
кошти
у
сумі
14656,5 тис. грн., у тому числі на:
заходи з охорони земель – 3999,64 тис. грн.;
грошову оцінку земель населених пунктів – 1123 тис. грн.;
інвентаризацію земель – 1875,3 тис. грн.;
встановлення меж населених пунктів –137,9 тис грн., інші заходи –
4833,1 тис. грн.
До бюджетів усіх рівнів від продажу земельних ділянок (з урахуванням
розстроченого платежу) і прав на земельні ділянки за 2015 рік надійшли кошти
в сумі 10,9 млн. грн., у тому числі: до державного бюджету - 0,01 млн.грн., до
місцевого бюджету – 10,9 млн.грн.
Надходження плати за землю до місцевих бюджетів області за 2015 рік
склали 353,4 млн.грн., що на 29,3 % більше порівняно із 2014 роком та 111,2%
до плану на 2015 рік.
Приділено значну увагу координації роботи землевпорядних органів
в частині виділення земельних ділянок учасникам АТО.
В області діє обласна комісія з питань забезпечення реалізації учасниками
антитерористичної операції (далі – АТО) конституційних прав на отримання
земельних ділянок.
При тісній взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування здійснюється резервування земельних ділянок та їх
відведення учасникам антитерористичної операції та сім’ям загиблих учасників
АТО.
Результат: учасникам АТО:
видано 4001 наказ, у т.ч.: 2605 - про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою земельних ділянок загальною площею понад 4,8 тис га,
із яких:1084 накази - про затвердження технічної документації із землеустрою;
надано земельні ділянки у власність загальною площею 1938 га.
Делеговане повноваження:
17. здійснення контролю за використанням коштів, що надходять у
порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського
виробництва, пов'язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок
Для
забезпечення
даного
делегованого
повноваження
облдержадміністрацією:
затверджено Порядок використання коштів обласного бюджету, що
надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва (в редакції рішення обласної ради від
28 травня 2015 року № 754);
діяла обласна робоча група з відбору та формування переліку заходів та
об'єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів обласного
бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва (далі - обласна робоча група).
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У 2015 році проведено 1 засідання обласної робочої групи, під час якого
розглянуті питання щодо визначення напрямків використання коштів
спеціального фонду обласного бюджету, що надходять у порядку відшкодування
втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов'язаних із
вилученням земельних ділянок, та розподілу коштів субвенції з обласного
бюджету районним і міським (міст обласного значення) бюджетам.
У 2015 році використано коштів, що надійшли до місцевих бюджетів у
порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського
виробництва, у сумі 11,8 млн.грн., а саме на:
впровадження заходів з охорони земель – 4 млн.грн.;
проведення робіт з нормативної грошової оцінки земель –
1,1 млн.грн.;
інвентаризацію земель –1,9 млн.грн.,
інші заходи – 4,8 млн.грн. (схема землеустрою).
Делеговане повноваження:
18. забезпечення виконання заходів з відстеження результативності
регуляторних актів, прийнятих обласною радою.
Станом на 01 квітня 2016 року діє 6 регуляторних актів – рішень
Кіровоградської обласної ради.
Відстеження результативності регуляторних актів здійснюється
відповідно до вимог статей 10, 37 Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
У 2015 році здійснено періодичні відстеження результативності дії
3 регуляторних актів – рішень обласної ради:
від 14 грудня 2007 року № 351 "Про Порядок проведення конкурсу на
право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст
області ";
від 18 грудня 2009 року № 829 "Про внесення змін до Порядку
проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних
громад сіл, селищ і міст області, затвердженого рішенням обласної ради від
14 грудня 2007 року № 351";
від 22 квітня 2011 року № 140 "Про внесення змін до Порядку проведення
конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл,
селищ і міст області, затвердженого рішенням обласної ради від 14 грудня
2007 року № 351".
За результатами відстеження дані регуляторні акти визнані ефективними і
продовжують діяти.
Звіти про результати відстеження результативності дії вищезазначених
регуляторних актів рішень обласної ради розміщено на офіційному веб-сайті
обласної ради у розділі "Регуляторна політика".
Делеговане повноваження:
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19. визначення відповідно до закону розміру відрахувань
підприємствами, установами та організаціями, що надходять на розвиток
шляхів загального користування в області
Згідно із змінами до Бюджетного і Податкового кодексів України з
2015 року скасовано збір за першу реєстрацію транспортного засобу. Таким
чином, на рівні обласного бюджету відсутні джерела формування
територіального дорожнього фонду.
У 2015 році був залучений залишок територіального дорожнього фонду
обласного бюджету, що утворився на початок року у сумі 3,4 млн.грн.,
джерелами наповнення якого у попередні роки були законодавчо визначені
відповідні податки і збори.
За рахунок залучення залишку коштів територіального дорожнього фонду
обласного бюджету, що утворився станом на 01 січня 2015 року, були проведені
видатки на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних
доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної
власності у сумі 3,4 млн.грн., а саме на:
поточний ремонт та утримання автомобільних доріг загального
користування місцевого значення – 1,2 млн.грн.;
погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на
01 січня 2015 року, з капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності
по м.Олександрії та м.Знам’янці – 2,2 млн.грн.
Делеговане повноваження:
20. погодження у випадках, передбачених законом, з відповідними
сільськими, селищними, міськими радами питань щодо розподілу коштів
за використання природних ресурсів, які надходять до фондів охорони
навколишнього природного середовища
У 2015 році за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього
природного середовища проведено видатків на загальну суму 5,7 млн.грн., у
тому числі на:
збереження природно-заповідного фонду – 0,2 млн.грн.;
охорону та раціональне використання природних ресурсів – 5,2 млн.грн.;
іншу діяльність у сфері охорони навколишнього природного
середовища – 0,3 млн.грн.
За рахунок цих коштів профінансовано 7 природоохоронних заходів та
5 об´єктів.
Делеговане повноваження:
21. підготовка проектів рішень про віднесення лісів до категорії
захисності, а також про поділ лісів за розрядами такс у випадках і порядку,
передбачених законом
Рішення про віднесення лісів до категорії захисності, а також про поділ

45

лісів за розрядами такс, у 2015 році не приймались.
Делеговане повноваження:
22. прийняття у встановленому законом порядку рішень про
заборону використання окремих природних ресурсів загального
користування
Рішення про заборону використання окремих природних ресурсів
загального користування у 2015 році не приймались.
Делеговане повноваження:
23. визначення відповідно до законодавства режиму використання
територій рекреаційних зон
Пропозицій щодо
встановлення режиму
використання територій
рекреаційних зон на розгляд до обласної державної адміністрації не надходили,
відповідних рішень не приймалось.
Делеговане повноваження:
24. затвердження для підприємств, установ та організацій,
розташованих на відповідній території, лімітів викидів і скидів
забруднюючих речовин у довкілля та лімітів розміщення відходів у
випадках, передбачених законом.
Ліміти доводяться суб'єктам господарювання, підприємствам, установам
та організаціям області шляхом видачі їм документів дозвільного характеру, а
саме:
дозволів на спеціальне водокористування (видаються на підставі статей
172 та 49 Водного кодексу України);
дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами (стаття 11 Закону України "Про охорону
атмосферного повітря").
Відповідно до вищезазначених законодавчих актів повноваження
стосовно видачі вказаних дозвільних документів є власними повноваженнями
облдержадміністрації.
У 2015 році видано всього 604 дозвільні документи, утому числі:
292 дозволи на спеціальне водокористування;
312 дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами.

Делеговане повноваження:
25. підготовка та надання обласній раді проектів рішень, а також
інших необхідних документів у сфері регулювання гірничих відносин
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У 2015 році облдержадміністрацією розглянуто матеріали, направлені
обласною радою, та підготовлені наступні проекти рішень:
"Про надання ТОВ "Укрбудінвест" гірничого відводу для розробки
Соколівського родовища суглинків (Південна ділянка), придатних для
виробництва цегли керамічної";
"Про погодження клопотання ДП "СхідГЗК" про надання спеціального
дозволу на користування надрами Новопавлівського родовища питних
підземних вод";
"Про надання ПАТ "Кіровоградграніт" гірничого відводу для розробки
Грузького-2 родовища будівельних пісків";
"Про надання ДП "Світловодський завод силікатних виробів" гірничого
відводу для розробки Кремгесівського родовища піску для виробництва цегли
будівельної";
"Про погодження клопотання приватного підприємства "Ареал" щодо
надання спеціального дозволу на користування ділянкою надр водозабору
підземних вод".
Висновки:
1. Обласною державною адміністрацією вжито комплекс заходів щодо
виконання делегованих обласною радою повноважень, для цього використано
різні механізми і джерела фінансування. Серед важливих результатів виконання
делегованих повноважень, які мали значний вплив на регіональний розвиток, є
зокрема, такі:
збільшення надходжень податків і зборів, інших платежів до місцевих
бюджетів області порівняно з 2014 роком на 39,3% (у співставних умовах);
залучення понад 600 млн.грн. обсягів капітальних інвестицій
з
державного і місцевих бюджетів для реалізації проектів регіонального розвитку,
що значно більше ніж у 2014 році;
поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я
третього рівня надання медичної допомоги, а саме, обласної дитячої лікарні,
обласної
лікарні,
обласного
онкологічного
диспансеру,
обласного
кардіологічного диспансеру, обласного госпіталю для інвалідів;
створення передумов для стабілізації ситуації у реальному секторі
економіки;
забезпечення реалізації проектів і програм міжнародної технічної
допомоги та залучення грантів міжнародних фінансових організацій для
реалізації проектів регіонального розвитку;
впровадження комплексу енергоефективних заходів технологій
обладнання у різних галузях сферах діяльності;
забезпечення надання різних видів допомоги для учасників АТО і членів
їх сімей, для тимчасово переміщених осіб, малозахищених категорій населення;
надання допомоги, у т.ч. фінансової, для потреб військових частин та
інших формувань, які дислокуються в області тощо.
2. Взяти до уваги, що реалізація делегованих повноважень здійснювалась
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в складних умовах, серед яких:
значне коливання курсу гривні до вільноконвертованих валют;
складна суспільно-політична ситуація у державі через проведення
антитерористичної операції в окремих регіонах України;
погіршення торговельно-економічних зв’язків із РФ;
підвищення тарифів на енергоресурси, перевезення, житлово-комунальні
послуги тощо.
Пропозиції:
1. Звіт про виконання обласною державною адміністрацією делегованих
обласною радою повноважень взяти до відома.
2. Рекомендувати обласній державній адміністрації вжити у 2016 році
комплекс заходів щодо виконання делегованих обласною радою повноважень.
________________

