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Загальні положення
Мета Програми
Структура Програми
Програма 1. Підвищення рівня ефективності використання
економічного потенціалу області
Напрям 1.А. Розвиток інноваційного та конкурентного
виробничого сектору області
1.Головні проблеми
2. Стратегічні пріоритети:
1) стратегічний пріоритет 1: Нарощування обсягів виробництва
промислової продукції та її реалізації
2) стратегічний пріоритет 2: Підвищення ефективності
використання мінерально-сировинної бази області
3) стратегічний пріоритет 3: Підвищення
конкурентоспроможності харчової промисловості, розвиток
коопераційних зв’язків та мережевого співробітництва в галузі;
4) стратегічний пріоритет 4: Розбудова інвестиційного потенціалу
у промисловості та стимулювання оновлення основних фондів;
5) стратегічний пріоритет 5: Підвищення ефективності
інноваційної діяльності у промисловості, сприяння розвитку
виробництва високотехнологічної продукції машинобудування,
приладобудування та харчової промисловості;
6) стратегічний пріоритет 6: Диверсифікація джерел
енергопостачання, підвищення рівня енергоефективності в
області та розвиток "зеленої економіки";
3. Очікувані показники та результати виконання основних
завдань
4. Механізми і засоби реалізації основних завдань
Напрям 1.B. Зростання конкурентоспроможності аграрного
сектору
1.Головні проблеми
2. Стратегічні пріоритети:
1) стратегічний пріоритет 1: Підвищення доданої вартості в
аграрній сфері
2) стратегічний пріоритет 2: Розвиток рослинництва, як основи
продовольчої безпеки регіону
3) стратегічний пріоритет 3: Розвиток тваринницької галузі
4) стратегічний пріоритет 4: Розвиток інфраструктури аграрного
ринку
5) стратегічний пріоритет 5: Екологічне поліпшення
агроландшафтів та розвиток органічного виробництва
3. Очікувані показники та результати виконання основних
завдань
4. Механізми і засоби реалізації основних завдання
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Напрям 1.С. Розвиток сільських територій та розбудова
соціальної інфраструктури
1. Головні проблеми
2. Стратегічні пріоритети:
1) стратегічний пріоритет 1: Розвиток аграрного бізнесу,
підприємств виробничої галузі та сфери послуг
2) стратегічний пріоритет 2: Поліпшення якості автомобільних
доріг, забезпечення населених пунктів централізованим
водопостачанням та водовідведенням
3) стратегічний пріоритет 3: Розвиток соціальної інфраструктури
села
3. Очікувані показники та результати виконання основних
завдань
4. Механізми і засоби реалізації основних завдань
Напрям 1.D. Підвищення ролі та функціональних
можливостей міст у подальшому розвитку області
1.Головні проблеми
2. Стратегічні пріоритети:
1) стратегічний пріоритет 1: Розвиток інфраструктури міст
2) стратегічний пріоритет 2: Підтримка інтегруючої ролі міст як
центрів економічного та соціального розвитку
3. Очікувані показники та результати виконання основних
завдань
4. Механізми і засоби реалізації основних завдань
Орієнтовний фінансовий план Програми 1
Програма 2. Територіальна соціально-економічна інтеграція
і просторовий розвиток
Напрям 2.А. Розвиток транспортно-транзитного потенціалу
1.Головні проблеми
2. Стратегічні пріоритети:
1) стратегічний пріоритет 1: Розвиток автомобільного транспорту
та дорожньої (сервісної) інфраструктури
2) стратегічні пріоритети 2-6: Розширення сфери послуг
транспорту, реалізації транзитного потенціалу;
3. Очікувані показники та результати виконання основних
завдань
4. Механізми і засоби реалізації основних завдань
Напрям 2.B. Розвиток сучасної індустрії послуг як основи
постіндустріального поступу
1.Головні проблеми
2. Стратегічні пріоритети:
1) стратегічний пріоритет 1: Надання якісних житловокомунальних послуг;
2) стратегічний пріоритет 2: Забезпечення стабільного розвитку
туристично-рекреаційного комплексу
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3) стратегічний пріоритет 3: Збереження культурної спадщини
4) стратегічний пріоритет 4: Розвиток регіонального ринку
інформаційних і комунікаційних послуг
5) стратегічний пріоритет 5: Сприяння комплексному розвитку
сфери культури в регіоні
6) стратегічний пріоритет 6: Раціональне використання природноресурсного потенціалу та найцінніших природних територій
3. Очікувані показники та результати виконання основних
завдань
4. Механізми і засоби реалізації основних завдань
Напрям 2.C. Забезпечення комфортного та безпечного
життєвого середовища для людини незалежно від місця її
проживання
1.Головні проблеми
2. Стратегічні пріоритети:
1) стратегічний пріоритет 1: Послаблення негативних
демографічних тенденцій
2) стратегічний пріоритет 2: Розвиток ринку праці та підвищення
рівня доходів працюючих
3) стратегічний пріоритет 3: Досягнення відповідності системи
освіти потребам ринку праці, створення єдиного освітнього
простору, забезпечення якості та доступності освіти,
ефективності управління нею
4) стратегічний пріоритет 4: Підвищення ефективності системи
соціального захисту населення
5) стратегічний пріоритет 5: Продовження реформування системи
охорони здоров’я
6) стратегічний пріоритет 6: Розвиток підприємницького
середовища та розвиток конкурентного середовища
7) стратегічний пріоритет 7: Створення умов для розв’язання
нагальних проблем переселенців
3. Очікувані показники та результати виконання основних
завдань
4. Механізми і засоби реалізації основних завдань
Орієнтовний фінансовий план Програми 2
Програма 3. Запровадження сучасних моделей та успішних
практик управління та формування інфраструктури
Напрям 3.А. Вдосконалення системи регіонального
управління
1.Головні проблеми
2. Стратегічні пріоритети:
1) стратегічний пріоритет 1: Децентралізація влади,
реформування місцевого самоврядування та адміністративнотериторіального устрою
2) стратегічний пріоритет 2: Підвищення якості державного
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управління регіональним розвитком
3) стратегічний пріоритет 3: Посилення міжгалузевої координації
в процесі формування та реалізації регіональної політики
4) стратегічний пріоритет 4: Удосконалення системи надання
публічних послуг та активізація співпраці місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з
інститутами громадянського суспільства
5) стратегічний пріоритет 5: Забезпечення виконання на
належному рівні заходів із цивільного захисту населення,
мобілізаційної підготовки і мобілізації в області
3. Очікувані показники та результати виконання основних
завдань
4. Механізми і засоби реалізації основних завдань
ІІ.
Орієнтовний фінансовий план Програми 3
VI.
Основні завдання і показники розвитку міст і районів
Кіровоградщини
Основні завдання розвитку міст і районів Кіровоградщини на
2016 рік
Переліки основних інвестиційних проектів та соціальних заходів
(міського і районного значення), реалізація яких передбачається у
Кіровоградській області у 2016 році
VIІ Механізми реалізації програми
VІІІ. Контроль за виконанням програми
ІX.
Додатки:
Перелік меморандумів, договорів, угод про співпрацю
державного, міжрегіонального і регіонального значення,
реалізація положень яких є доцільною у Кіровоградській області
у 2016 році
Перелік проектів міжнародної технічної допомоги, реалізація
яких передбачається у Кіровоградській області у 2016 році
Перелік основних заходів регіонального, міжрегіонального та
державного значення, які будуть здійснюватися у Кіровоградській
області у 2016 році
Паспорт програми економічного і соціального розвитку
Кіровоградської області на 2016 рік
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ПРОГРАМА
економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2016 рік
Загальні положення
Програма економічного і соціального розвитку Кіровоградської області
на 2016 рік (далі – Програма) розроблена на основі Плану заходів на
2015-2017 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на
період до 2020 року, затвердженого рішенням обласної ради від 29 вересня
2015 року №787.
Під час формування Програми враховано положення Стратегії розвитку
Кіровоградської області на період до 2020 року.
Методологічною основою розроблення Програми є:
Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм
економічного і соціального розвитку України" (стаття 11);
постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року
№ 621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і
соціального розвитку та складання проекту державного бюджету" (із змінами і
доповненнями).
Розділ І. Мета Програми
Метою Програми є створення умов для сталого функціонування
підприємств реального сектору економіки, закладів і установ соціальної сфери
на основі проведення реформ у різних галузях і сферах діяльності, розвитку
міжнародної співпраці та міжрегіонального співробітництва для поліпшення
умов життєдіяльності населення та підвищення його добробуту.
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Розділ ІІ. Структура Програми
ЗМІСТ
ПРОГРАМА 1 Підвищення рівня ПРОГРАМА 2 Територіальна
ПРОГРАМА 3 Запровадження сучасних моделей та успішних практик
ефективності використання
соціально-економічна
управління та формування інфраструктури
економічного потенціалу
інтеграція і просторовий
розвиток:
Стратегічні напрями
1.А Розвиток інноваційного та
2.А Розвиток транспортно3.А Вдосконалення системи регіонального управління
конкурентного виробничого
транзитного потенціалу
сектору області
1.В Зростання
2.В Розвиток сучасної індустрії конкурентоспроможності аграрного послуг як основи
сектору
постіндустріального поступу
1.С Розвиток сільських територій 2.С Забезпечення
та розбудова соціальної
комфортного та безпечного
інфраструктури
життєвого середовища для
людини незалежно від місця її
проживання.
1.D Підвищення ролі та
функціональних можливостей міст
у подальшому розвитку області
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Розділ ІІІ. Програма 1. Підвищення рівня ефективності використання
економічного потенціалу області
Метою програми є сприяння розвитку високотехнологічних виробництв,
енерго- і ресурсозберігаючих технологій, підвищення ефективності
використання мінерально-сировинної бази, упровадження енергозберігаючих
заходів і технологій, обладнання та альтернативних джерел енергії.
І. Напрям 1.А. Розвиток інноваційного та конкурентного виробничого
сектору області
Промисловий комплекс області відіграє важливу роль у розвитку
регіону, оскільки у ньому створюється до 22 % валової доданої вартості області,
зайнято 22,2% найманих працівників в області, забезпечується переробка
сільськогосподарської продукції, вирощеної в області тощо.
Проте, основні фонди у промисловості потребують оновлення і
поповнення. Значними є затрати енергоресурсів на виробництво продукції і
надання послуг у різних галузях і сферах діяльності тощо.
Обсяг виробництва продукції залежить від кон’юнктури на внутрішньому
та зовнішніх ринках, кризових явищ, ускладнень у відносинах із окремими
країнами тощо.
Недостатньо використовується потенціал добувної промисловості
(буровугільний комплекс) та окремих галузей переробної промисловості.
1. Головні проблеми:
неврегульованість на державному рівні питань, пов’язаних із
функціонуванням і використанням потенціалу державних підприємств,
недостатність державного фінансування у їх розвиток, зокрема буровугільної
галузі, Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд;
ПрАТ "Завод з виробництва ядерного палива", ДП "Кіровоградський ремонтний
завод", Новокостянтинівська шахта ДП "Східний гірничо-збагачувальний
комбінат" та інші;
висока енергоємність виробництва у промисловості;
низький рівень інноваційної діяльності підприємств та взаємодії із
науковими установами у здійсненні науково-дослідних робіт та впровадженні
їх результатів;
недостатній рівень конкурентоспроможності продукції значної частини
місцевих товаровиробників на ринках України і зовнішніх ринках;
недотримання
суб’єктами
підприємницької
діяльності
(надрокористувачами) термінів введення родовищ корисних копалин в
експлуатацію;
значне скорочення експортної діяльності підприємств області,
орієнтованих на ринок Російської Федерації, що потребує переорієнтації
суб’єктів господарювання на нові ринки збуту.
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2. Стратегічні пріоритети:
1) стратегічний пріоритет 1: Нарощування обсягів виробництва
промислової продукції та її реалізації на внутрішньому й зовнішньому ринках;
основні завдання:
організація і проведення Національної агропромислової виставки "АгроЕкспо-2016" із залученням до участі у ній товаровиробників області,
презентації ними інвестиційних проектів та інвестиційних пропозицій;
надання практичної допомоги промисловим підприємствам у
врегулюванні проблемних питань у їх діяльності на регіональному і
державному рівні;
координація роботи промислових підприємств області щодо отримання
державного замовлення на виробництво товарів і послуг для потреб оборонного
комплексу України та участі у програмах з відновлення об’єктів та
інфраструктури, пошкоджених під час проведення антитерористичної операції
в окремих регіонах України;
сприяння діяльності підприємств установ виконання покарань в області;
виконання заходів із реалізації угод про міжрегіональне співробітництво з
Могильовською областю Республіки Білорусь, Нижньосілезьким воєводством
Республіки Польща, землею Штирія Австрійської Республіки, містом Брага
Португальської Республіки, Нітрянським самоврядним краєм Словацької
Республіки, містом Сюйчжоу та провінцією Цзянсу Китайської Народної
Республіки, м. Інчхон Республіки Корея;
проведення заходів, спрямованих на поглиблення міжнародного та
міжрегіонального співробітництва;
проведення заходів, спрямованих на розвиток і поглиблення
взаємовигідних зовнішньоекономічних зв’язків області з країнами світу;
надання підтримки суб’єктам господарювання області для участі у
виставково-ярмаркових заходах всіх рівнів з метою просування їх продукції на
зовнішні ринки;
забезпечення інформаційної підтримки суб’єктів зовнішньоекономічної
діяльності області з метою розширення їхньої присутності на міжнародних
торговельних ринках та пошуку бізнес-партнерів за кордоном;
поширення презентаційних матеріалів про область, її потенціал,
комерційні та інвестиційні пропозиції підприємств і організацій області серед
зацікавлених структур, у тому числі посольств України в іноземних державах
для розповсюдження на форумах;
сприяння підприємствам області в поглибленні двостороннього
співробітництва з країнами ЄС в контексті підписання Україною Угоди про
асоціацію з ЄС;
проведення в області тематичних роз’яснювальних заходів (круглих
столів, навчань тощо), присвячених збереженню (зміцненню) позицій
вітчизняних виробників на традиційних ринках та освоєння нових ринків збуту
в умовах впровадження зони вільної торгівлі України з ЄС;
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2) стратегічний пріоритет 2: Підвищення ефективності використання
мінерально-сировинної бази області;
основні завдання:
забезпечення оперативного та об’єктивного розгляду клопотань
надрокористувачів щодо погодження отримання спеціальних дозволів на
користування надрами;
залучення надрокористувачів до участі у розбудові соціальної та
дорожньо-транспортної інфраструктури населених пунктів області;
проведення
моніторингу
за
дотриманням
надрокористувачами
нормативних документів стосовно введення ними в експлуатацію родовищ
корисних копалин та вжиття за його результатами необхідних заходів;
3) стратегічний пріоритет 3: Підвищення конкурентоспроможності
продукції харчової промисловості, розвиток коопераційних зв’язків та
співробітництва в галузі;
основні завдання:
сприяння реалізації інвестиційних проектів із модернізації виробництва
підприємств харчової промисловості, оснащення їх сучасним обладнанням і
технологіями;
проведення роботи із товаровиробниками щодо збільшення обсягів
постачання якісної сільськогосподарської сировини місцевого виробництва на
переробку на підприємства харчової промисловості;
координація роботи товаровиробників щодо впровадження системи
аналізу ризиків та контролю (регулювання) у критичних точках (НАССР) у
підприємствах харчової промисловості;
4) стратегічний пріоритет 4: Розбудова інвестиційного потенціалу у
промисловості та стимулювання оновлення основних фондів;
основні завдання:
забезпечення взаємодії із центральними органами виконавчої влади у
питаннях щодо розміщення на території Кіровоградської області підприємств із
cхідних областей;
опрацювання спільно із центральними органами виконавчої влади та
потенційними інвесторами шляхів і механізмів використання бурого вугілля
для потреб економіки України, у тому числі для виробництва електроенергії,
залучення потенційних інвесторів і співпраця з ними в реалізації інвестиційних
проектів;
ініціювання та сприяння врегулюванню на державному рівні питань,
пов’язаних із функціонуванням державних підприємств, зокрема Криворізького
гірничо-збагачувального комбінату окислених руд, ПрАТ "Завод з виробництва
ядерного палива", Новокостянтинівської шахти ДП "Східний гірничозбагачувальний комбінат", та інших;
підтримка ініціатив стосовно створення індустріальних парків і кластерів;
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формування позитивного інвестиційного іміджу області з метою
сприйняття регіону світовим товариством як надійного партнера із значним
потенціалом для розвитку економіки;
сприяння суб’єктам господарювання області в реалізації інвестиційних
проектів, які відповідають критеріям Закону України "Про стимулювання
інвестиційної діяльності в пріоритетних галузях економіки з метою створення
нових робочих місць";
сприяння формуванню позитивного іміджу області шляхом презентації її
соціально-економічного, культурного та інвестиційного потенціалу у країнах
Європейського Союзу та світу, а також у заходах міжнародного характеру, які
проводяться в Україні та за кордоном;
проведення в області заходів, присвячених Дню Європи, із залученням
представників іноземних дипломатичних установ в Україні та делегацій
регіонів держав світу, з якими область співпрацює відповідно до угод про
міжрегіональне співробітництво;
співпраця з закордонними дипломатичними установами України за
кордоном та дипломатичними установами іноземних країн, акредитованих в
Україні;
вжиття заходів щодо участі області у міжнародних організаціях та
єврорегіональних структурах, зокрема, в Асамблеї європейських регіонів;
забезпечення формування інвестиційних пропозицій підприємств та
організацій області, які можуть бути запропоновані іноземним інвесторам, їх
оновлення, з метою розповсюдження на заходах регіонального та міжнародного
значення, розміщення у мережі Інтернет тощо;
5) стратегічний пріоритет 5: Підвищення ефективності інноваційної
діяльності
у
промисловості,
сприяння
розвитку
виробництва
високотехнологічної продукції машинобудування, приладобудування та
харчової промисловості;
основні завдання:
залучення підприємств області до участі в обласному конкурсі "Кращі
товари Кіровоградщини" та сприяння їх участі у Всеукраїнському конкурсі
"100 кращих товарів України", в інших конкрсах;
розроблення за участі суб’єктів господарювання, наукових і дослідних
установ та організацій обласної цільової програми розвитку інноваційної
діяльності у Кіровоградській області на 2016-2020 роки;
проведення Міжнародного інвестиційного форуму у м.Кіровограді за
участі наукових установ області і України, провідних товаровиробників
продукції машинобудування і техніки для сільського господарства, іноземних
компаній, та інших учасників;
вжиття заходів щодо забезпечення збалансованості ринку праці та
освітніх послуг регіону через реалізацію відповідного проекту спільно із
Кіровоградським національним технічним університетом;
сприяння у популяризації продукції місцевих товаровиробників шляхом
залучення їх до участі у виставково-презентаційних заходах різного рівня;
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6) стратегічний пріоритет 6: Диверсифікація джерел енергопостачання,
підвищення рівня енергоефективності в області та розвиток "зеленої економіки";
основні завдання:
реалізація заходів програми енергоефективності Кіровоградської області;
сприяння переходу промислових підприємств до використання
альтернативних видів палива, реалізації проектів щодо виробництва енергії з
нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії, впровадження
енергоефективних технологій і обладнання;
сприяння розвитку сонячних електростанцій, виробництву батарей
(органічних елементів) для сонячних станцій;
стимулювання населення до впровадження енергоощадних заходів через
механізм компенсації відсотків за кредитами на заходи з енергозбереження,
інші механізми;
популяризація переваг енергоощадності, підвищення культури
енергоспоживання серед населення;
залучення інвестицій для реалізації проектів, спрямованих на зменшення
витрат паливно-енергетичних ресурсів і впровадження новітніх технологій;
вжиття заходів щодо реалізації проектів, спрямованих на впровадження
енергозбереження, енергоефективних вікон, дверей, котлів, іншого обладнання
і технологій, заходів із утеплення будівель об’єктів соціальної інфраструктури,
у тому числі позашкільного закладу "Кіровоградський обласний центр дитячої
та юнацької творчості", інших закладів, установ і підприємств спільної
власності територіальних громад сіл, селищ і міст області.
3. Очікувані показники та результати виконання основних завдань:
зростання обсягів промислового виробництва на 3,5% порівняно із
2015 роком:
№ з/п
1.
1.1
2.
2.1.

Показник
Індекс промислової продукції, усього,
% до попереднього року
Індекс промислової продукції виробництва харчових
продуктів, напоїв, % до попереднього року
Обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних
цінах підприємств, усього, млн.грн.
Обсяг реалізованої харчової продукції
у відпускних цінах підприємств, млн. грн.

2015 рік,
очікуване
84,0

2016 рік,
прогноз
103,5

68,4

108,0

19210,0

21300,0

8309,0

10253,0

збільшення обсягу реалізованої інноваційної продукції в загальному
обсязі реалізованої промислової продукції в області до 6,5 %;
збільшення обсягу експорту товарів (продукції) на 4 % до 2015року; у
розрахунку на одну особу - до 892 доларів США;
збільшення обсягу прямих іноземних інвестицій на 7% до 2015 року; у
розрахунку на 1 особу – до 175 доларів США;
збільшення обсягу ВДВ у промисловості на 2% до попереднього року;
збільшення обсягу ВДВ у промисловості до 17 % у ВДВ області;
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введення в експлуатацію 3-х нових родовищ, зокрема керамічних
пегматитів (Компаніївський район), каолінів (Гайворонський район), мігматитів
(Онуфріївський район);
введення в експлуатацію 2 міні-ГЕС у Голованівському районі, сонячних
електростанцій у м.Олександрія та Новоукраїнському районі;
встановлення у закладах бюджетної сфери 25 котлів, які працюють на
альтернативних видах палива;
реалізація 11 енергоефективних проектів у промисловості;
тощо;
4. Механізми і засоби реалізації основних завдань:
Виконання основних завдань і реалізація проектів програми буде
здійснюватись за рахунок різних джерел фінансування, зокрема, коштів:
державного бюджету – на фінансування державних підприємств,
впровадження енергозберігаючих заходів, технологій в об’єктах соціальної
сфери, населенням, суб’єктами господарської діяльності;
місцевих бюджетів – на реалізацію заходів програми енергоефективності
Кіровоградської області, обласної цільової програми розвитку інноваційної
діяльності у Кіровоградській області на 2016-2020 роки, програми формування
позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу Кіровоградської області на
2014-2016 роки, бізнес-проектів, які пройшли конкурсний відбір для
фінансування через Регіональний фонд підтримки підприємництва, організацію
виставково-іміджевих заходів, у т.ч. Міжнародного інвестиційного форуму,
виставок, круглих столів, конференцій, семінарів і презентацій в Україні та за
кордоном, виготовлення презентаційної продукції про потенціал області,
реалізацію проекту щодо забезпечення збалансованості ринку праці та освітніх
послуг регіону;
коштів міжнародної технічної допомоги;
власних коштів підприємств, інвесторів та коштів кредитних установ.
ІІ. Напрям 1. В. Зростання конкурентоспроможності аграрного сектору
Кіровоградська область має значний ресурсний потенціал для
формування високотехнологічного аграрного сектору, здатного здійснювати
суттєвий внесок у забезпечення продовольчої безпеки країни, розширення
сировинної бази для харчової промисловості, посилення експортних позицій
України.
Загальна площа території області складає 2458,8 тис.га, з них
2034,5 тис.га, або 82,7 % - сільськогосподарські угіддя.
Структура
сільськогосподарського
виробництва
області
за
1990-2014 роки суттєво змінилась в бік збільшення галузі рослинництва:
1990 рік - 54,4%, 2014 рік - 82,3%.
Сільськогосподарські підприємства переважно спеціалізуються на
виробництві зернових і зернобобових культур та соняшнику, тоді, як
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господарства населення - на вирощуванні картоплі, овочів, плодів та ягід
(до 97% від загального обсягу виробництва в області).
1. Головні проблеми:
зростання вартості матеріальних ресурсів під час виробництва продукції
сільського господарства, що спричиняє підвищення її собівартості;
зниження якості ґрунтів через розширення посівних площ під
вирощування грунтовиснажуючих культур (соняшника та ріпака) та ерозію
грунтів;
домінування дрібнотоварного виробництва продукції тваринництва та
плодоовочівництва;
зниження потенціалу галузі тваринництва: скорочення поголів’я тварин і
зменшення обсягів виробництва продукції;
недостатнє використання зрошуваних земель та зрошувальних систем у
зоні ризикованого виробництва та в умовах кліматичних змін у природі;
довготривалість процесу затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського
призначення державної власності відповідно до статті 23 Закону України "Про
оцінку земель" (рішення районних рад).
2. Стратегічні пріоритети:
1) стратегічний пріоритет 1: Підвищення доданої вартості в аграрній
сфері;
основні завдання:
сприяння випереджаючому розвитку галузей, що виробляють продукцію з
високим часткою доданої вартості; нарощування обсягів її експорту;
підвищення дохідності сільського господарства за рахунок збільшення
продуктивності рослинництва і тваринництва;
сприяння удосконаленню структури сільського господарських угідь та
посівів, дотриманню оптимальної структури посівних площ за рахунок
поєднання
заходів
економічного
розвитку
сільськогосподарських
землекористувачів та їх юридичної відповідальності у сфері охорони земель;
вжиття заходів щодо формування інтегрованих агропромислових
структур (кластерів) на регіональному рівні;
створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та
сприяння і моніторинг їх діяльності;
проведення модернізації діючих та будівництво нових сучасних ємностей
для зберігання сільськогосподарських культур;
організація та проведення тренінгів, семінарів та курсів;
2) стратегічний пріоритет 2: Розвиток рослинництва як основи
продовольчої безпеки регіону;
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основні завдання:
сприяння нарощуванню обсягу виробництва рослинницької продукції за
рахунок впровадження сучасних енергоощадних та екологічних технологій в
сільському господарстві (органічного землеробства, технологій No-Till тощо);
розроблення системи заходів щодо модернізації системи зрошення та
розширення площ зрошуваних земель за рахунок реконструкції діючих та
придбання нових систем дощувальної техніки;
стимулювання
вирощування
плодоовочевої
продукції
сільськогосподарськими
підприємствами
через
сприяння
сільськогосподарським підприємствам по вирощуванню плодоовочевої
продукції в участі у виставково-ярмаркових заходах, укладанні угод із
закладами бюджетної сфери на поставку овочів, картоплі, фруктів;
проведення робіт із модернізації діючих та будівництва нових сучасних
овоче- та фруктосховищ, забезпечення закладення до них на зберігання
картоплі, овочів і плодів урожаю 2016 року;
посилення
інформаційно-консультативного
супроводу
сільськогосподарських товаровиробників з метою сприяння збільшенню внесення
мінеральних та органічних добрив;
сприяння розвитку системи селекції та насінництва, що сприятиме
нарощуванню виробництва сільськогосподарської продукції на основі
використання сортів сільськогосподарських культур, адаптованих до
регіональних природно-кліматичних умов;
посилення співпраці дослідних господарств і дослідних станцій науководослідних установ, дослідних та навчально-дослідних господарств навчальних
закладів, суб’єктів насінництва та розсадництва, що виконують роботи із
селекції сільськогосподарських культур, з метою збільшення виробництва
оригінального та високорепродуктивного насіння сільськогосподарських
культур;
здійснення агрохімічного обстеження ґрунтів, а також контролю за
змінами їх якісного стану, проведення агрохімічної паспортизації земельних
ділянок;
надання вільних земельних ділянок сільськогосподарського призначення
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва виключно через
земельні торги (аукціони), що дасть можливість зменшити корупцію у процесі
розпорядження земельними ділянками державної та комунальної власності;
здійснення заходів з освоєння земель для сільськогосподарських і
лісогосподарських потреб;
поліпшення відповідних угідь, охорона земель відповідно до розроблених
програм та проектів землеустрою, а також проведення інвентаризації та
нормативно-грошової оцінки земель;
3) стратегічний пріоритет 3: Розвиток тваринницької галузі;
основні завдання:
створення умов для залучення інвестицій у будівництво, проведення
реконструкції тваринницьких комплексів;
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формування високопродуктивного поголів’я у господарствах всіх форм
власності за рахунок племінних ресурсів племпідприємств та забезпечення
дрібнотоварних виробників високоякісним генетичним матеріалом для
штучного осіменіння тварин та поліпшення генетичного потенціалу худоби;
упровадження інтенсивних енерго- і ресурсозберігаючих технологій
вирощування кормових культур та заготівлі сіна, силосу, сінажу тощо;
проведення селекційно-племінної роботи в тваринництві, створення
племінних репродукторів сільськогосподарських тварин з метою сприяння
відтворенню високоефективних порід тварин та поліпшення племінного
потенціалу маточного стада;
4) стратегічний пріоритет 4: Розвиток інфраструктури аграрного ринку;
основні завдання:
здійснення заходів щодо розвитку сервісних і дорадчих послуг в
сільському господарстві;
сприяння розвитку місцевих сільськогосподарських ринків та ярмарків,
забезпечення на них умов для зберігання, обробки та пакування
сільськогосподарської продукції, а також перевірки та контролю її якості;
модернізація та будівництво сучасних складів із зберігання зерна, зокрема
шляхом створення сільськогосподарськими товаровиробниками мережі
кооперативних елеваторів;
надання організаційно-методичної підтримки створенню молочарських та
зернових кооперативів з метою заохочення збільшення поголів’я тварин;
5) стратегічний пріоритет 5: Екологічне поліпшення агроландшафтів та
розвиток органічного виробництва;
основні завдання:
впровадження альтернативних ресурсозберігаючих і безпечних
технологій та систем землеробства, насамперед, на основі запровадження
екологічного землеробства, що дозволить знизити рівень забруднення земель і
підвищити їхню якість;
сприяння запровадженню інтегрованої системи захисту рослин, яка
зорієнтована насамперед на використання агротехнічного та біологічного
методів і спрямована на зменшення обробітку сільгоспкультур хімічними
реагентами, що збільшить виробництво екологічно чистої продукції;
ведення екологічного моніторингу та контролю за ефективністю
використання земельних ресурсів, обсягами внесення мінеральних добрив,
засобів захисту рослин від хвороб та шкідників сільгоспкультур;
проведення контролю за використанням земель водного фонду, а також за
екологічним станом поверхневих вод, що використовуються для потреб
сільського господарства;
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3. Очікувані показники та результати виконання основних завдань:
№
з/п

1

2

3

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Темпи росту
(зниження), %
до
до середнього
2015
показника за
року
2011-2015 р.р.

2015
рік,
очік.

2011-2015
роки,
середній
обсяг

2016
рік,
прогноз

96,3

105,0

102,3

х

х

97,1

107,3

103,1

х

х

зернові культури
(у вазі після доробки), тис. тонн

3309,4

3272,9

3314,6

100,2

101,3

у т.ч.: у сільськогосподарських
підприємствах, тис.тонн

2705,3

2626,5

2755,3

101,8

104,9

соняшник (у вазі після доробки),
тис. тонн

1119,9

1068,2

1152,9

102,9

107,9

у т.ч.: у сільгосппідприємствах,
тис.тонн

877,7

855,3

905,2

103,1

105,8

цукровий буряк (фабричний),
тис. тонн

468,1

539,2

514,3

109,9

95,4

473,4

535,4

513,2

108,4

95,8

428,1

462,4

451,3

105,4

97,6

0,7

1,34

0,8

114,2

59,7

180,6

212,5

192,1

106,4

90,4

6

10,2

6

100,6

58,6

16,8

23

17,6

105,0

76,7

0,6

0,96

0,6

101,0

62,5

69,8

68,8

70,3

102,2

19,6

16,3

19,7

100,7
100,5

314,1

320,2

314,6

100,2

98,2

51

46,6

54,3

106,5

116,5

445,1

505,7

446,9

104,0

88,4

99,6

170,1

101,3

101,4

59,6

Показники

Індекс валової продукції
сільського господарства
в усіх категоріях господарств, %
Індекс валової продукції
сільського господарства
у сільськогосподарських
підприємствах, %
Виробництво основних видів
сільськогосподарської
продукції
в усіх категоріях господарств:

у т.ч.: у сільгосппідприємствах,
тис.тонн
картопля, тис. тонн
у т.ч.: у сільгосппідприємствах,
тис.тонн
овочі, тис. тонн
у т.ч.: у сільгосппідприємствах,
тис.тонн
плоди і ягоди, тис. тонн
у т.ч.: у сільгосппідприємствах,
тис.тонн
м'ясо, тис. тонн
у т.ч.: у сільгосппідприємствах,
тис.тонн
молоко, тис. тонн
у т.ч.: у сільгосппідприємствах,
тис.тонн
яйця, млн. штук
у т.ч.: у сільгосппідприємствах,
тис.тонн

121,0

збільшення обсягу ВДВ у галузі сільського господарства на 27 % до
попереднього року;
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збільшення обсягу ВДВ у галузі сільського господарства до 30% у ВДВ
області;
розширення мережі об’єктів інфраструктури із обслуговування
агропромислового комплексу;
поліпшення екологічної ситуації в області;
спрощення доступу до землі потенційних інвесторів сприятиме
активізації розвитку реального сектору економіку області;
впровадження конкурентних способів продажу земельних ділянок або прав
на них.
4. Механізми і засоби реалізації основних завдань:
Виконання основних завдань програми буде здійснюватись із
використанням коштів:
державного бюджету –
на надання фінансової підтримки
сільгосптоваровиробникам та інші заходи у рамках бюджетних програм
державного бюджету (за умови їх врахування у Державному бюджеті України
на 2016 рік);
місцевих бюджетів – у вигляді співфінансування проектів, які
передбачають створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
які пройшли конкурсний відбір для фінансування через Регіональний фонд
підтримки підприємництва, які реалізуються у рамках програм МТД, на
здійснення заходів з освоєння земель для сільськогосподарських і
лісогосподарських потреб; поліпшення відповідних угідь, охоронуземель
відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою, а також на
проведення інвентаризації та нормативно-грошової оцінки земель; та на інші
цілі, у т.ч. обласна премія ім. О.Гіталова;
сільськогосподарських товаровиробників – на оновлення техніки,
придбання насіння, засобів захисту рослин, обладнання тощо;
міжнародної технічної допомоги – на створення сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів, на інші цілі;
населення – на придбання садивного матеріалу, молодняка тварин,
продукції тваринництва і рослинництва, овочів, картоплі тощо.
ІІІ. Напрям 1. С. Розвиток сільських територій та розбудова соціальної
інфраструктури
Кіровоградська область на даний час нараховує 21 район, переважна
частина яких відноситься до категорії сільських, 18 селищ, 973 села. Сільське
населення станом на 01 січня 2015 року становило 365,5 тис.осіб, або 37,3% від
загальної чисельності населення в області.
Маючи значний потенціал, впроваджуючи сучасні технології і техніку та
демонструючи стабільність навіть у кризовий період, агропромисловий
комплекс не забезпечує достатню зайнятість для сільського населення, що
призводить до знелюднення сільських територій. Чисельність сільського
населення зменшилась порівняно із 2001 роком на 18,4%.
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Згідно із останніми статистичними даними в області:
у 41 селі, або 4,3% від їх загальної кількості, зовсім відсутнє населення;
у 231 селі, або 24,3%, чисельність населення становить менше 50 осіб,
у 127 селах, або 13,3% - чисельність населення становить від 50 до
99 осіб;
у 128 селах, або 13,4% - чисельність населення становить від 100 до
199 осіб;
у 140 сільських населених пунктах взагалі немає дітей віком до 5 років.
У сільській місцевості зосереджено значну частину закладів освіти,
охорони здоров’я і культури (від 70% до 90% від загальної мережі в області).
Сучасна сільська інфраструктура, в більшості, знаходиться у вкрай
занедбаному стані і для виправлення ситуації потребує значних інвестицій.
Потребують капітального ремонту: 20,4% амбулаторій, 21% ФАПів, 39,2%
закладів культури, 22% бібліотек, 16,2% ДНЗ, 17,4% шкіл.
Рівень розвитку інфраструктури у сільській місцевості є вкрай
недостатнім: забезпечені:
водопроводами – 164 сільські населені пункти (16,5%);
каналізацією – 6 сільських населених пунктів (0,6%),
не мають освітлення вулиць - 415 сіл (43,6% від загальної кількості
сільських населених пунктів);
регулярним пасажирським сполученням не охоплено 5% сільських
населених пунктів, у тому числі через критичний стан автомобільних доріг.
1. Головні проблеми:
неналежний рівень розвитку інфраструктури у сільській місцевості та
стан матеріально-технічної бази наявних об’єктів інфраструктури;
складна демографічна ситуація у сільській місцевості;
складна ситуація у сфері зайнятості сільського населення;
2. Стратегічні пріоритети:
1) стратегічний пріоритет 1: Розвиток аграрного бізнесу, підприємств
виробничої галузі та сфери послуг;
основні завдання:
створення рівних умов для підтримки сільськогосподарських виробників
незалежно від їх виду, типу, розміру, форми власності та господарювання;
сприяння створенню заготівельно-збутових сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів;
2) стратегічний пріоритет 2: Поліпшення якості автомобільних доріг,
забезпечення населених пунктів централізованим водопостачанням та
водовідведенням;
основні завдання:
передбачення видатків у місцевих бюджетах на проведення робіт,
пов’язаних із ремонтом, реконструкцією автомобільних доріг загального
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користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах області;
вжиття заходів щодо забезпечення централізованим водопостачанням
сільських населених пунктів;
3) стратегічний пріоритет 3: Розвиток соціальної інфраструктури села;
основні завдання:
підвищення рівня благоустрою та комунального обслуговування
сільських населених пунктів;
сприяння створенню збалансованої інфраструктури об’єктів торгівлі та
підприємств побутового обслуговування населення в сільській місцевості,
поліпшенню рівня обслуговування споживачів;
поліпшення житлових і соціально-побутових умов для жителів сільських
населених пунктів та підвищення рівня інженерного облаштування житла
шляхом надання фінансової підтримки індивідуальним сільським забудовникам;
3. Очікувані показники та результати виконання основних завдань:
збільшення кількості нових підприємств та нових видів економічної
діяльності у сільських територіях;
поліпшення умов життєдіяльності населення у сільських населених
пунктах;
підвищення рівня охоплення дітей дошкільними навчальними закладами
у сільській місцевості до 44%;
підвищення рівня обладнання загальної площі житлового фонду
водопроводом у сільській місцевості до 13,2%;
зменшення загального коефіцієнту вибуття сільського населення до
17,3 проміле на 1 тис. наявного сільського населення;
зменшення демографічного навантаження на 1 тис. осіб постійного
населення віком 16-59 років (сільська місцевість) до 667,7 ‰;
зменшення диспропорцій у споживанні послуг між сільським та міським
населенням;
підвищення спроможності територіальних громад до розвитку;
підвищення рівня доступу населення, насамперед віддалених та
малозаселених територій, до основних адміністративних та інших послуг.
4. Механізми і засоби реалізації основних завдань:
Виконання основних завдань і реалізація проектів програми буде
здійснюватись:
1)
через залучення до участі у розвитку сільських територій
сільгосптоваровиробників, фермерських та інших господарств;
2) за рахунок коштів:
державного та місцевих бюджетів – на впровадження проектів із
будівництва, реконструкції і капітального ремонту об’єктів соціальної
інфраструктури, надання підтримки індивідуальним сільським забудовникам,
на виконання робіт, пов’язаних із утриманням, капітальним ремонтом і
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реконструкцією автомобільних доріг загального користування, вулиць і доріг
комунальної власності у населених пунктах області та на інші проекти;
міжнародної технічної допомоги;
громадських організацій та населення.
ІV. Напрям 1.D. Підвищення ролі та функціональних можливостей міст у
подальшому розвитку області
У Кіровоградській області є 4 міста обласного значення, 8 міст районного
значення, з них 10 - малі міста (Бобринець, Гайворон, Долинська, Знам'янка,
Мала Виска, Новомиргород, Новоукраїнка, Помічна, Світловодськ, Ульяновка).
Міське населення області складає 615,1 тис. осіб (62,7% до загальної
чисельності населення області). Основний потенціал зосереджено у містах
обласного значення:
чисельність населення – 415,6 тис.осіб, або 42,3% від загальної
чисельності населення в області;
чисельність найманих працівників - 104 тис.осіб, або 54,7% від загальної
чисельності найманих працівників в області;
обсяг реалізованої промислової продукції – 14,1 млрд.грн., або 81,2% від
загального обсягу в області;
обсяг капітальних інвестицій – 1330 млн.грн., або 42,5% від загального
обсягу в області.
1. Головні проблеми:
відсутність планів зонування та детальних планів територій міст (плани
зонування наявні лише у м. Кіровограді та м.Знам’янка),
невизначеність меж міст обласного значення із суміжними
територіальними громадами, що ускладнює вирішення питань у сфері
земельних відносин, забудови та іншого використання територій;
низький рівень розвитку виробничої інфраструктури, житловокомунального, готельного, дорожнього, вулично-дорожнього господарства,
енергетичного сектору, що стримує економічне зростання та інвестиційну
привабливість малих міст;
обмеженість залучення інвестицій у нові виробництва через відсутність
вільних земельних ділянок для розміщення інвестиційних майданчиків.
2. Стратегічні пріоритети:
1) стратегічний пріоритет 1: Розвиток інфраструктури міст;
основні завдання:
вжиття заходів щодо забезпечення територій міст планами зонування та/або
детальними планами та встановлення меж;
сприяння розвитку житлового будівництва;
залучення інвестицій у будівництво та/або реконструкцію вуличнодорожньої мережі, інженерної та соціальної інфраструктури міст, створення
умов доступності до неї;
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2) стратегічний пріоритет 2: Підтримка інтегруючої ролі міст як центрів
економічного та соціального розвитку;
основні завдання:
залучення інвестицій, спрямованих на модернізацію та інноваційний
розвиток економіки міст;
надання можливості доступу через Інтернет до унікальних для міст
послуг музеїв, театрів, бібліотек, медичних закладів, університетів тощо;
вжиття заходів щодо розвитку транспортного та інформаційного зв’язку
міст з прилеглими населеними пунктами, у т.ч. за рахунок розвитку
партнерства між підприємцями міст та районів;
сприяння співробітництву територіальних громад міст та прилеглих до
них населених пунктів, реалізації спільних проектів;
вжиття заходів щодо поверненню м.Кіровограду статусу центру
сільськогосподарського машинобудування;
впровадження програмного продукту "Енергоплан" для моніторингу,
аналізу та представлення даних щодо використання енергоресурсів, води,
коштів у бюджетних установах м.Кіровоград;
продовження реалізації заходів генеральної Програми та генеральної
схеми "Оптимізації системи теплозабезпечення м. Олександрії";
сприяння подальшому розвитку транзитного логістичного центру та
сортувально-вантажного комплексу на території Світловодського річкового
терміналу;
3. Очікувані показники:
підвищення рівня обладнання житлового фонду водопроводом у міській
місцевості до 68,4%;
підвищення рівня охоплення дітей дошкільними навчальними закладами
у міській місцевості до 75 %;
забезпечення територій міст містобудівною документацією;
4. Механізми і засоби реалізації основних завдань:
Виконання завдань і реалізація проектів цієї програми можливе через
залучення коштів:
державного бюджету інвестиційного спрямування: Державного фонду
регіонального розвитку, субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій, інших бюджетних програм;
місцевих бюджетів;
міжнародної технічної допомоги;
забудовників – у якості пайової участі у розвитку соціальної
інфраструктури міст;
підприємств, організацій і установ, а також населення;
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V. Орієнтовний фінансовий план Програми 1:
Назва проектів

Термін реалізації проектів
дата початку
дата
закінчення

Загальна
вартість,
тис.грн.

Освоєння на
01 січня
2016 року
тис.грн.
І. Напрям 1.А Розвиток інноваційного та конкурентного виробничого сектору області.
Організація та проведення Національної агропромислової виставки
2016
2016
1500,0
0,0
"Агро-Експо - 2016" із залученням до участі у ній підприємств
Кіровоградщини
Забезпечення збалансованості ринку праці та освітніх послуг регіону
2016
2017
60,0
0,0
Енергопостачання та енергозбереження
Впровадження енергозберігаючих заходів в об’єктах соціальної
інфраструктури та переобладнання котелень на використання інших видів
2016
2017
7704, 4
138,11
палива (заміна газу), усього 5 проектів, у т.ч.:
"Будівництво блочно-модульної котельні для теплопостачання будівель НВК
2016
2016
2939,9
62,75
"Олександрійський колегіум – спеціалізована школа за адресою:
Кіровоградська область, м.Олександрія, вул. 6-го Грудня, 97 з заміною
обладнання для заміщення споживання природного газу"
"Будівництво блочно-модульної котельні для теплопостачання будівлі
2016
2016
1258,0
32,93
загальноосвітнього навчального закладу ЗНЗ І-ІІІ ст. №9 за адресою:
Кіровоградська область, м.Олександрія, проспект Леніна, 82 з заміною
обладнання для заміщення споживання природного газу"
"Будівництво блочно-модульної котельні для теплопостачання будівель
2016
2016
2376,5
42,43
загальноосвітнього навчального закладу ЗНЗ І-ІІІ ст. № 2 ім. М.Горького за
адресою: Кіровоградська область, м.Олександрія, вул. Пролетарська, 1 з
заміною обладнання для заміщення споживання природного газу"
Реконструкція котельні, придбання та установка котла на альтернативних
2016
2016
980,0
0
видах палива у ДП "Кіровоградська ВК№6"
Виробництво паливних брикетів, торфобрикетів у підприємствах установ
2016
2016
150,0
0
виконання покарань в області
Усього: 7 проектів
9264,4
138,11
ІІ. Напрям 1.В Зростання конкурентоспроможності аграрного сектору
Земельні відносини
Актуалізація (повторна) нормативна грошова оцінка земель
2016
2017
1 427,9
0,0
(142 населених пунктів області)
Проведення робіт з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів
2016
2016
382,4
0,0
Усього: 2 проекти
1 810,3
0,00

Потреба
на 2016 рік,
тис.грн.

1500,0

30,0

7566,3
2 877,2

1 225,1

2 334,0

980,0
150,0
9096,3

1 427,9
382,4
1 810,30
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Назва проектів

Термін реалізації проектів
дата початку
дата
закінчення

Загальна
вартість,
тис.грн.

Освоєння на
01 січня
2016 року
тис.грн.
ІІІ. Напрям 1.С. Розвиток сільських територій та розбудова соціальної інфраструктури.
Сільське господарство
Формування інтегрованих агропромислових структур (кластерів) на
2016
2017
60,0
0,0
регіональному рівні
Оновлення матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств.
2016
2016
230 000,0
0,0
Розширення комплексного обслуговування сільгосптоваровиробників на базі
агротехнічного гарантійно-сервісного учбового центру "Агро-Салон" та
ТОВ "Техніка і технології"
Оновлення та модернізація сільськогосподарської техніки
2016
2016
450,0
0,0
ДП "Сільськогосподарське підприємство Олександрівського ВЦ №104"
Проведення виставково-навчального заходу "Агро-Тест Драйв 2015" на базі
2016
2016
2000,0
0,0
ТОВ "Агроресурс"
Створення системи для навчання, підвищення кваліфікації працівників та
2016
2017
3750,0
0,0
фахівців агропромислового комплексу. Участь у міжнародному
виставковому заході Agritechnica 2016 в Ганновере (Німеччина).
Реалізація обласної програми підтримки індивідуального житлового
2016
2020
12130,0
3226,6
будівництва на селі "Власний дім" на 2016-2020 роки"
Водне господарство
Реконструкція гідротехнічної споруди ставка на території
2016
2016
1767,9
0
Плетеноташлицької с/ради Маловисківського району
Регулювання русла річки Інгулець на пропуск витрат води 20 куб.м/сек
2015
2017
10800
0
(1етап) (Олександрійський район)
Усього: 8 проектів
260 957,90
0,00
Напрям 1.D Підвищення ролі та функціональних можливостей міст у подальшому розвитку області
Завершення будівництва автомобільної дороги в обхід м.Знам'янка (ІІ черга)
2011
2016
123731
36773
Усього:1 проект
123731
36773
Усього за програмою: 18 проектів
395763,6
36911,1

Потреба
на 2016 рік,
тис.грн.

10,0
230 000,0

450,0
2000,0
3750,0

2420,0

1767,9
3000
241 477,90
86958
86958
339342,5
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Розділ ІV. Програма 2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і
просторовий розвиток
Метою програми є створення умов для розвитку та підвищення рівня
доступності, безпеки та якості регіонального ринку послуг, зміцнення
транзитного і туристичного потенціалу області; стимулювання та підтримка
розвитку малого та середнього бізнесу.
І. Напрям 2.А. Розвиток транспортно-транзитного потенціалу
Сфера транспорту є однією важливих сфер, які мають вагомий вплив на
стан регіонального розвитку: нею забезпечується майже 11% валової доданої
вартості, яка створюється в області.
Транспортна інфраструктура області складається із 892 км залізничних
доріг, 6258 км автомобільних доріг загального користування.
Надаються транспортні послуги підприємствами:
авіаційного транспорту - ПрАТ "МААК "УРГА";
залізничного транспорту – підприємствами Одеської, Придніпровської та
Південної залізниці;
автомобільного транспорту – 93 автопідприємствами з вантажних
перевезень та 31 підприємством – з пасажирських перевезень, які є
юридичними особами;
річкового транспорту - ТОВ "Світловодський річковий термінал"
(завантаження - 50% через не проведені днопоглиблювальні роботи).
1. Головні проблеми:
недостатня якість технічного стану регіональних автодоріг, особливо
місцевих, зношеність мостових переходів;
низька щільність автомобільних доріг із твердим покриттям;
невідповідність стану вулично-дорожньої мережі міст і селищ, а також
мережі автоматичного регулювання та засобів зв’язку вимогам норм і
стандартів з безпеки дорожнього руху;
зношеність рухомого складу автомобільного, електротранспорту,
залізничного та рейкового господарства;
недостатній рівень використання потенціалу річок для розвитку
вантажних і пасажирських перевезень, а також круїзних і прогулянкових
маршрутів;
2. Стратегічні пріоритети:
1) стратегічний пріоритет 1: Розвиток автомобільного транспорту та
дорожньої (сервісної) інфраструктури;
основні завдання:
сприяння будівництву об’їзних доріг навколо міст (м.Знам’янка);
проведення поточних та капітальних ремонтів, реконструкції місцевих
автомобільних доріг, у т.ч. у сільській місцевості;
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поліпшення експлуатаційної якості доріг на небезпечних ділянках;
проведення реконструкції та капітального ремонту мостів із урахуванням
технічних норм щодо габаритів транспортних засобів та їх ваги;
вжиття заходів щодо поліпшення стану доступності транспортних послуг
для осіб з обмеженими фізичними можливостями;
2) стратегічні пріоритети 2-6: розширення сфери послуг транспорту,
реалізації транзитного потенціалу;
основні завдання:
підвищення якості технічного обслуговування і ремонту об’єктів міського
електротранспорту, впровадження заходів з енергозбереження, оптимізації
обсягів надання транспортних послуг;
сприяння
створенню
умов
для
користування
послугами
електротранспорту громадянами з обмеженими фізичними можливостями;
продовження робіт з покращення умов надання послуг у залізничних
вокзалах населенню, у тому числі громадянам з обмеженими фізичними
можливостями;
впровадження нових видів послуг (Wi-Fi) у залах очікування залізничних
вокзалів та автостанцій у містах Кіровоград, Знам'янка, Олександрія,
Світловодськ;
координація роботи із перевезень залізничним та автомобільним
транспортом з метою синхронізації розкладу їх руху;
сприяння завершенню будівництва злітно-посадкової смуги аеродрому у
місті Кіровоград (проведення експертизи проектно-кошторисної документації,
підготовка та направлення звернень до Кіровоградської льотної академії
Національного авіаційного університету, Кабінету Міністрів України тощо);
сприяння розвитку нових пасажирських транспортних ліній між
м.Кіровоград та містами України та інших країн світу;
сприяння розвитку вантажних та пасажиропотоків внутрішніми водними
шляхами області, розширенню надання послуг з перевезення пасажирів і
вантажів
річковим
транспортом;
розвитку
річкової
транспортної
інфраструктури;
3. Очікувані показники та результати виконання основних завдань:
завершення будівництва автомобільної дороги в обхід м. Знам’янка;
збільшення щільності автомобільних доріг загального користування з
твердим покриттям державного та місцевого значення вищої категорії (I та II
категорії) до 12,5 км на 1 тис. кв. км території;
поліпшення якості надання транспортних послуг населенню та іншим
споживачам;
збільшення обсягів вантажних та пасажирських перевезень усіма видами
транспорту;
створення нових робочих місць у транспортній та супровідних галузях.
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4. Механізми і засоби реалізації основних завдань:
Виконання завдань та реалізація проектів програми буде здійснюватись із:
залученням коштів із різних джерел: коштів державного бюджету та місцевих
бюджетів, власних коштів підприємств транспорту і населення, коштів
міжнародної технічної допомоги тощо.
ІІ. Напрям 2.В. Розвиток сучасної індустрії послуг, як основи
постіндустріального поступу
На якість життя населення впливають такі фактори, як:
стан основних фондів житлово-комунального господарства, стан
забезпечення населення питною водою належної якості і житлом, доступність і
рівень надання житлово-комунальних послуг тощо;
рівень техногенного навантаження на навколишнє природне
середовище, наявність екологічних проблем в області, зокрема, накопичення
твердих побутових відходів;
стан соціальної інфраструктури (освіти, культури, спорту, охорони
здоров’я тощо) і рівень надання послуг закладами, які діють у цій сфері.
Житловий фонд Кіровоградської області складає 309 тис. житлових
будинків та гуртожитків загальною площею 24,7 млн. кв. м.
Забезпечені: водопроводом усі міста області та 23 селища міського типу (85,2% загальної їх кількості), 164 сільські населені пункти (16,5%);
каналізацією – 11 міст (91,7% загальної їх кількості), 18 селищ міського типу
(66,7%), 6 сільських населених пунктів (0,6%).
Технічний стан основних фондів житлового фонду області та сфери ЖКГ
свідчить про посилення тенденції до їх стрімкого фізичного та морального
зношування. Так, знаходяться в аварійному та ветхому стані: 39,9%
водопровідних мереж від загальної їх протяжності; 23,4% каналізаційних мереж.
В області на початок 2015 року налічувалось 844 котельні, які відпускали тепло
та гарячу воду населенню та на комунально-побутові потреби; із 1717
встановлених котлів 229 експлуатуються понад 20 років є застарілими та
малоефективними.
Територія
області
характеризується
сприятливими
природнокліматичними умовами та наявністю різноманітних рекреаційних ресурсів. В
області є понад шість тисяч пам’яток та об’єктів культурної спадщини, які
перебувають під охороною держави, а також природні та ландшафтні парки,
унікальні пам’ятки архітектури та садово-паркового мистецтва, збережена
автентична історико-культурна спадщина, що дозволяє розвивати рекреаційний,
історичний і сільський туризм.
Проте, незважаючи на ці ресурси, існуючі об’єкти для проживання й
дозвілля, інфраструктура і рівень наявних туристичних послуг не дозволяють
забезпечити достатній розвиток туристичної галузі.
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Інформаційний простір Кіровоградської області представлений системою
друкованих і електронних засобів масової інформації, видавничих організацій,
підприємств поліграфії і книгорозповсюдження.
Галузь зв’язку є однією із найбільш стабільних та динамічних галузей
економіки області, яка забезпечує значні темпи росту послуг, поліпшення їх
якості та впровадження новітніх технологій.
В області працює більше 50 суб’єктів ринку, які надають
телекомунікаційні послуги (телефонного, комп’ютерного зв’язку, проводового
радіомовлення, ефірного телерадіомовлення та інше) і послуги поштового
зв’язку, основними з яких є: Кіровоградська дирекція УДППЗ "Укрпошта",
Кіровоградська філія ПАТ "Укртелеком", Кіровоградська філія Концерну
радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, ПрАТ "Київстар", ПрАТ "МТС
Україна".
1. Головні проблеми:
наявний технічний стан житлового фонду вказує на тривожну тенденцію
його стрімкого старіння, через багаторічну відсутність належного технічного
обслуговування і критичний рівень недоремонту;
значний рівень ветхих та аварійних теплових, водопровідних і
каналізаційних мереж, що призводить до збільшення втрат теплової енергії,
води та собівартості житлово-комунальних послуг;
недостатній рівень забезпечення населення питною водою нормативної
якості;
неналежний рівень благоустрою населених пунктів;
нерівномірність доступу населення сільських територій до послуг торгівлі,
побутового обслуговування;
неналежний рівень організації торгівельного обслуговування населення в
об’єктах дрібно-роздрібної торгівлі, на ринках, наявність стихійної торгівлі;
неналежний стан деяких об’єктів історико-культурної, архітектурної
спадщини, закладів культури, недостатній рівень використання туристичнорекреаційного потенціалу області
невідповідність об’єктів туристичної інфраструктури та туристичних
послуг сучасним вимогам щодо технічної та функціональної якості через
відсутність місць для тимчасової зупинки та відпочинку туристичних груп і
неорганізованих туристів, обладнаних відповідними санітарними засобами
придорожнього сервісу;
незадовільний рівень інвентаризації та паспортизації пам’яток та об’єктів
культурної спадщини, наявності охоронних договорів на зареєстровані об'єкти
культурної спадщини;
руйнування та пошкодження пам’яток культурної спадщини в процесі
проведення господарських робіт, нелегальних досліджень, порушення
законодавства з охорони культурної спадщини;
невідповідність стану матеріально-технічної бази закладів культури
сучасним вимогам;
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нерівномірність забезпечення телекомунікаційними послугами та
обмеженість доступу користувачів до загальнодоступних телекомунікаційних
послуг, зокрема у сільській місцевості;
високий рівень техногенного навантаження на навколишнє природне
середовище, пов’язаний із наявністю в області забруднюючих виробництв та
відсутність дієвої системи збору, сортування, утилізації та захоронення твердих
побутових відходів;
підтоплення повеневими та підземними грунтовими водами окремих
територій області, у тому числі через незадовільний технічний стан окремих
гідротехнічних споруд водосховищ та ставків.
2. Стратегічні пріоритети:
1) стратегічний пріоритет 1: Надання якісних житлово-комунальних
послуг;
основні завдання:
проведення робіт із заміни, реконструкції і капітальних ремонтів систем
централізованого водо- , теплопостачання, водовідведення та об'єктів на них;
реалізація проекту із модернізації ОКВП "Дніпро-Кіровоград",
проведення робіт із модернізації котелень, переведення їх на
використання інших видів палива;
проведення капітального ремонту, реконструкції об’єктів житлового
фонду із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання;
проведення заходів із благоустрою населених пунктів;
створення та функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних
будинків (запровадження нових форм управління житловими будинками);
оснащення багатоквартирного житлового фонду будинковими засобами
обліку споживання холодної води та теплової енергії ;
приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до рівня економічнообгрунтованих витрат на їх виробництво;
2) стратегічний пріоритет 2: Забезпечення стабільного розвитку
туристично-рекреаційного комплексу;
основні завдання:
проектування та створення туристичного бренду Кіровоградської області,
всебічна інформаційна підтримка його просування на внутрішньому та
зовнішньому ринках туристично-рекреаційних послуг;
підтримка розвитку туристичної інфраструктури, нових туристичноекскурсійних маршрутів області, перспективних історико-культурних,
історико-архітектурних, природо-ландшафтних та інших об’єктів сфери
культури регіону;
сприяння розвитку перспективних видів туризму, зокрема екстремального,
культурно-пізнавального, мисливського та рибальського, релігійного,
спортивно-оздоровчого та ін.;
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підтримка привабливих для інтерактивного залучення туристів народних
промислів, проведення обстеження населених пунктів з метою визначення
перспективних територій для розвитку сільського ("зеленого") туризму;
сприяння комплексному розвитку інфраструктурного забезпечення
рекреаційних територій області, освоєнню рекреаційних можливостей
р. Дніпро тощо;
участь у загальнодержавній інформаційній мережі у сфері туризму і
курортів, зокрема шляхом розвитку відповідної мережі інформаційних центрів
в області;
3) стратегічний пріоритет 3: Збереження культурної спадщини;
основні завдання:
проведення інвентаризації та паспортизації пам’яток культурної
спадщини Кіровоградщини з метою занесення їх до Державного реєстру
нерухомих пам’яток;
координація роботи за укладанням охоронних договорів на пам'ятки
культурної спадщини, за розробленням історико-архітектурних опорних планів
історичних населених місць в області, проектів зон охорони пам’яток,
визначення та затвердження їх меж і режимів використання;
проведення досліджень з метою виявлення необлікованих археологічних
об’єктів та взяття їх на облік;
4) стратегічний пріоритет 4: Розвиток регіонального ринку
інформаційних і комунікаційних послуг;
основні завдання:
сприяння розбудові Fm-мережі державних (комунальних) мовників для
забезпечення інформаційної безпеки держави;
сприяння трансляції телевізійних програм Філії Національної
телекомпанії України "Кіровоградська регіональна дирекція" у мережах
провайдерів програмної послуги (операторів кабельного телебачення), що
діють на території області;
проведення робіт з забезпечення широкого доступу до мережі Інтернет,
універсальних послуг поштового зв’язку, поліпшення якості їх надання та
розширення спектру нових послуг ;
висвітлення стану реалізації програми економічного і соціального
розвитку Кіровоградської області на 2016 рік, аналогічних програм розвитку
міст і районів на 2016 рік, пріоритетних напрямків діяльності органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у місцевих друкованих та
електронних засобах масової інформації та інформаційних Інтернет-виданнях,
оперативне реагування на негативні інформаційні впливи з боку іноземних
держав;
розробка
обласної
програми
розвитку
книговидання
та
книгорозповсюдження на 2016-2020 роки, реалізація її заходів у 2016 році;
підготовка Кіровоградським обласним відділенням Пошукововидавничого агентства "Книга Пам’яті України" до друку наступних томів
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науково-документальної серії книг "Реабілітовані історією. Кіровоградська
область", інших краєзнавчих видань;
сприяння реалізації видавничих проектів місцевих авторів у рамках
державної програми "Українська книга".
забезпечення умов для доступу до публічної інформації;
5) стратегічний пріоритет 5: Сприяння комплексному розвитку сфери
культури в регіоні;
основні завдання:
підготовка та проведення соціально-важливих культурно-мистецьких
заходів загальнодержавного, обласного та регіонального рівнів;
підвищення рівня надання культурно-мистецьких та інформаційнопросвітницьких послуг населенню закладами культури області, у тому числі у
сільській місцевості;
надання фінансової підтримки для творчої діяльності місцевих осередків
національних творчих спілок Кіровоградської області, творчих особистостей та
їх ініціатив, спрямованих на розвиток національної літератури, культури та
мистецтв, а також на виплату довічних стипендій видатним діячам культури
області;
підтримка розвитку фестивального та конкурсного руху в регіоні;
модернізація бібліотечної мережі на основі її інформатизації та
формування єдиної електронної бібліотеки, покращення забезпеченості
бібліотек літературою та періодичними виданнями;
розвиток та популяризація досягнень народної творчості, усіх видів
аматорської художньої творчості, підвищення їх майстерності;
покращення технічного та санітарного стану закладів культури,
підвищення експлуатаційних характеристик будівель шляхом проведення їх
поточного, капітального ремонту, реконструкції та реставрації, у т.ч. обласної
бібліотеки для юнацтва, комплексу будівель Олександрійського училища
культури, впровадження енергозберігаючих технологій;
посилення заходів безпеки та охорони музейних закладів, бібліотек, інших
закладів області, що мають матеріальні та культурні цінності;
6) стратегічний пріоритет 6: Раціональне використання природноресурсного потенціалу та найцінніших природних територій;
основні завдання:
реалізація у 2016 році заходів Комплексної програми охорони
навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки;
проведення наукових досліджень з метою внесення змін до Переліку
видів судинних рослин і тварин, які підлягають особливій охороні на території
Кіровоградської області, що сприятиме імплементації Україною норм директив
Європейського Союзу у сфері охорони довкілля;
підвищення рівня обізнаності населення щодо цінності територій та
об’єктів природно-заповідного фонду, у тому числі шляхом видання і
розповсюдження екологічного паспорта Кіровоградської області за 2015 рік та
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Регіональної доповіді про стан навколишнього природного середовища
Кіровоградської області за 2015 рік, іншої літератури з екологічної тематики та
проведення круглих столів, конкурсів у сфері природоохоронної діяльності;
виконання обласної цільової програми розвитку водного господарства та
екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року;
реалізація проекту "Розчищення прибережної зони, реконструкція дамби,
кріплення мокрого укосу дамби із застосуванням габіонів і протиерозійних
геоматів, гнучке кріплення правого берега ставка парку-пам’ятки садовопаркового, мистецтва загальнодержавного значення "Хутір Надія", що
дозволить зберегти його від руйнації;
вжиття заходів щодо збереження біологічного та ландшафтного
різноманіття, охорони та відтворення природних комплексів, земельних та
водних ресурсів;
проведення заходів щодо очищення русел річок, збільшення водної
пропускної спроможності русел річок області;
вжиття заходів щодо раціонального використання земель водного фонду,
використання та розширення природно – заповідного фонду;
проведення заходів, спрямованих на збереження лісів та поліпшення
якісного складу лісових насаджень, посилення контролю за охороною,
захистом, використанням та відтворенням лісів;
забезпечення сертифікації всіх лісоматеріалів та виготовлених з них
пиломатеріалів, що поставляються на зовнішній ринок;
вирощування стандартного садивного матеріалу для лісорозведення та
лісовідтворення;
використання лісів у туристичних – рекреаційних цілях, створення умов
для розвитку приватного бізнесу у сфері організації відпочинку та туризму в
лісовій місцевості, залучення інвестицій та створення робочих місць;
здійснення протипожежного облаштування лісів, забезпечення через
засоби масової інформації систематичної роз’яснювальної роботи з
громадськістю, проведення спільно з працівниками міліції рейдів з виявлення
порушників правил пожежної безпеки;
вжиття заходів щодо збільшення чисельності мисливської фауни;
упровадження заходів щодо озеленення населених пунктів області, у тому
числі шляхом проведення в області Дня довкілля.
3. Очікувані показники та результати виконання основних завдань:
підвищення якості надання туристичних послуг населенню, забезпечення
безпеки споживачів туристичного продукту;
забезпечення збереження та належного використання культурної
спадщини, формування позитивного іміджу Кіровоградщини в Україні та світі;
підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення та ефективності
функціонування закладів культури і мистецтв області;
покращення якості надання послуг культури, зв’язку, телекомунікаційних
послуг;
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збільшення накладів та розширення асортименту книжкової продукції,
що випускається в області;
збільшення площі земель природно-заповідного фонду області
щонайменше на 110 га;
збільшення питомої ваги площі природно-заповідного фонду до площі
адміністративно-територіальної одиниці до 5,1%;
створення нових лісів та забезпечення своєчасного лісовідновлення на
місцях зрубаних лісів;
створення мінералізованих смуг та проведення догляду за ними;
підвищення рівня доступності для всіх верств населення до якісного
водо забезпечення.
4. Механізми і засоби реалізації основних завдань:
Виконання основних завдань та реалізація проектів програми буде
здійснюватись за рахунок:
1) реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, зокрема проекти:
"Розвиток міської інфраструктури-2" (реконструкція Дніпровської
водоочисної станції міжрайонного водопроводу "Дніпро-Кіровоград;
реконструкція міських мереж міста Кіровоград та ділянок водогону "ДніпроКіровоград");
"Оптимізація системи теплозабезпечення м.Олександрія" шляхом
децентралізації системи теплозабезпечення міста Олександрії";
ІІІ фаза проекту ПРООН/ЄС "Місцевий розвиток, орієнтований на
громаду";
2) залучення коштів:
державного бюджету – на реалізацію проектів із реконструкції і
капітальних ремонтів мереж водопостачання, водовідведення, теплових мереж,
очисних споруд, на впровадження енергоефективного обладнання і матеріалів,
котлів, на будівництво, реконструкцію, капітальні ремонти закладів і об’єктів
культури, культурної спадщини, фінансування природоохоронних заходів і
об’єктів, на інші проекти;
місцевих бюджетів – на фінансування та спів-фінансування проектів із
реконструкції і капітальних ремонтів мереж водопостачання, водовідведення,
теплових мереж, очисних споруд, на впровадження енергоефективного
обладнання і матеріалів, котлів, на будівництво, реконструкцію, капітальні
ремонти закладів і об’єктів культури, культурної спадщини, проведення
культурно-масових заходів, на підготовку Кіровоградським обласним
відділенням Пошуково-видавничого агентства "Книга Пам’яті України" до
друку науково-документальної
серії
книг "Реабілітовані історією.
Кіровоградська область", інших краєзнавчих видань, на фінансування
природоохоронних заходів і об’єктів, на інші проекти;
підприємств і населення, а також інших джерел не заборонених чинним
законодавством України.

29

ІІІ. Напрям 2.С. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого
середовища для людини незалежно від місця її проживання
За індексом регіонального людського розвитку в Україні область
належить до регіонів-аутсайдерів, в основному, через низький індекс за
блоками "Соціальне середовище" та "Відтворення населення".
Демографічна ситуація в області є складною переважно через природнє
скорочення населення.
У 2015/2016 навчальному році в області послуги освіти надають
518 дошкільних (32,6 тис. вихованців), 533 загальноосвітні 990,8 тис.учнів),
65 позашкільних (52,5 тис.вихованців), 24 професійно-технічні (7,8 тис.учнів)
та 33 вищі (20,3 тис. студентів) навчальні заклади.
Медичну допомогу населенню області надають 122 заклади охорони
здоров’я, з них 37 лікарняних закладів, 12 диспансерів, 25 центрів первинної
медико-санітарної допомоги, до складу яких входить 159 амбулаторій,
464 ФАПи/ФПи. На базі лікувальних закладів діють обласний перинатальний
центр, обласний судинний центр рентгено-васкулярних методів діагностики і
лікування хворих на ішемічну хворобу серця, 26 міських і районних центрів
ранньої діагностики.
Незважаючи на те, що середньомісячна заробітна плата в області зростає, її
розмір є меншим ніж в Україні через те, що в області значна частина
працівників працює у закладах бюджетної сфери та державного управління
(42,5% від загальної чисельності найманих працівників в області), де вплив
місцевих органів виконавчої влади є обмеженим.
В області забезпечується своєчасне надання усіх видів соціальної
допомоги громадянам, які її потребують, у межах діючого законодавства та
встановлених розмірах. Забезпечено надання соціальної підтримки учасників
антитерористичної операції і членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО,
переселенцям. Здійснюється фінансування 26 територіальних центрів
соціального обслуговування (надання соціальних послуг), 12 інтернатних
закладів, в яких на повному державному забезпеченні перебувають громадяни
похилого віку та інваліди.
У сфері малого і середнього підприємництва області зайнято майже
третина працездатного населення області. Суб'єктами малого та середнього
підприємництва забезпечується понад 84 % обсягу реалізованої продукції
(робіт, послуг) в області, майже 60 % надходжень до бюджетів усіх рівнів.
1. Головні проблеми:
високий рівень захворюваності і смертності в області від хвороб серцевосудинної системи, злоякісних новоутворень та інших хвороб;
недостатній рівень забезпеченості житлом населення, у першу чергу
молодих сімей, через низький рівень доходів;
недостатній рівень розвитку інфраструктури та підприємств реального
сектору економіки у сільській місцевості, що призводить до вибуття населення
до міст та інших регіонів;
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низький рівень доходів переважної частини працюючого населення через
низький розмір заробітної плати і пенсійних та інших соціальних виплат,
складну ситуацію на ринку праці, існування тіньових відносин у сфері оплати
праці;
недостатність фінансового і матеріально-технічного забезпечення для
поліпшення стану надання послуг в інтернатних закладах системи соціального
захисту, освіти, закладах охорони здоров’я;
перевантаженість та наявність черг до влаштування дітей до дошкільних
навчальних закладів (110 вихованців на 100 місць);
наявність значної кількості малокомплектних шкіл (225 шкіл, або 43,6%
від загальної кількості шкіл) та професійно-технічних навчальних закладів з
низькою наповнюваністю класів учнями;
невідповідність наявної матеріально-технічної бази навчальних закладів
сучасним вимогам у сфері освіти;
низький рівень охоплення дітей у сільській місцевості позашкільною
освітою;
низький рівень впровадження інклюзивної освіти;
необхідність підтримки сімей учасників АТО шляхом організації
безкоштовного харчування дітей та державної цільової підтримки учнів і
студентів;
низький рівень знань учнів навчальних закладів області з англійської
мови;
недостатня фінансова підтримка наукових розробок, спрямованих на
вирішення соціально-економічних проблем та регіональний розвиток області;
обмеженість медикаментозного і матеріально-технічного забезпечення
закладів охорони здоров'я;
недостатній рівень надання медичної допомоги хворим із термінальною
стадією ниркової недостатності та хворим на онкологічні захворювання, які
потребують паліативної і хоспісної допомоги;
складна кадрова ситуація у галузі охорони здоров'я в області, у першу
чергу в сільській місцевості;
недостатній рівень залучення дітей та підлітків до регулярних занять
фізичною культурою і спортом у дитячо-юнацьких спортивних школах;
низький рівень охоплення громадян фізичною культурою і масовим
спортом;
зношеність матеріально-технічної бази закладів дитячо-юнацького та
резервного спорту;
2. Стратегічні пріоритети
1) стратегічний пріоритет 1: Послаблення негативних демографічних
тенденцій;
основні завдання:
вжиття заходів щодо поліпшення рівня надання медичної допомоги
населенню у закладах охорони здоров’я усіх рівнів;
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проведення заходів, спрямованих на формування у молоді негативного
ставлення до вживання наркотиків та алкоголю, у тому числі шляхом
розширення різних видів соціальної антинаркотичної, антиалкогольної
пропаганди та реклами;
вжиття заходів щодо поліпшення стану забезпечення житлом населення
області шляхом проведення робіт із завершення робіт в об’єктах незавершеного
будівництва житла, реконструкції і капітальних ремонтів об’єктів житлового
фонду, надання фінансової підтримки на будівництво нового і реконструкцію
наявного житла окремим категоріям громадян, у тому числі для молодих сімей,
одиноких молодих громадян, сільських жителів, військовослужбовців та інших
категорій населення;
забезпечення якісними послугами з оздоровлення та відпочинку дітей у
стаціонарних оздоровчих закладах;
забезпечення
ефективної
діяльності
комунального
закладу
"Кіровоградський обласний соціальний центр матері та дитини" обласної ради;
вжиття заходів, спрямованих на соціальну реабілітацію осіб, які
опинились у складних життєвих обставинах, у тому числі через забезпечення
ефективної діяльності обласного центру соціально-психологічної допомоги;
сприяння розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, у тому числі через розширення в області
мережі прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, соціального їх
супроводження;
забезпечення підтримки та розвитку інтелектуального і творчого
потенціалу обдарованої молоді;
вжиття заходів, спрямованих на утвердження патріотизму, громадянської
свідомості й активної громадянської позиції молоді;
розвиток неформальної освіти та профорієнтації молоді;
проведення соціальної роботи з сім’ями та особами, які опинилися у
складних життєвих обставинах, з метою збереження їх здоров’я і життя;
надання соціальних послуг різним категоріям сімей, дітей та молоді та
методичної допомоги центрам соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
області шляхом виїздів на відповідні території районів/міст області, в тому
числі в рамках роботи спеціалізованого формування обласного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді "Мобільний консультаційний пункт
соціальної роботи";
зміцнення матеріально-технічної бази та проведення ремонтних робіт у
спортивних комплексах дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в тому числі і
обласного комунального закладу "Обласна спеціалізована дитячо-юнацька
школа олімпійського резерву – 2";
підтримка та розвиток організацій, діяльність яких спрямована на
залучення населення до регулярного активного способу життя (фізкультурноспортивні товариства, відділення Національного олімпійського комітету в
Кіровоградській області, центри фізичного населення "Спорт для всіх",
спортивні клуби, фітнес-центри, групи оздоровчої фізичної культури);
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підготовка спортсменів, членів збірних команд області, України, які
беруть участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, чемпіонатах світу,
Європи та інших міжнародних змаганнях;
створення в області штатної спортивної команди резервного спорту;
2) стратегічний пріоритет 2: Розвиток ринку праці та підвищення рівня
доходів працюючих;
основні завдання:
проведення роботи із керівниками підприємств щодо підвищення розміру
середньомісячної заробітної плати найманих працівників;
реалізація заходів програми зайнятості населення Кіровоградської області
до 2017 року;
здійснення заходів щодо легалізації заробітної плати та зайнятості
населення, посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості, у тому
числі завдяки інформуванню населення про негативні соціальні наслідки
нелегального працевлаштування та отримання заробітної плати "у конвертах";
проведення профорієнтаційної роботи серед різних категорій населення
для підвищення мотивації шукачів роботи до легальної і продуктивної праці
започаткування власної справи, до зміни професії, підвищення кваліфікації,
професійного навчання відповідно до потреб ринку праці;
організація громадських та інших робіт тимчасового характеру для
додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки
безробітних та інших категорій громадян;
проведення роботи щодо погашення заборгованості з заробітної плати
працівникам підприємств;
3) стратегічний пріоритет 3: Досягнення відповідності системи освіти
потребам ринку праці, створення єдиного освітнього простору, забезпечення
якості та доступності освіти, ефективності управління нею;
основні завдання:
а) у сфері дошкільної освіти:
розширення мережі дошкільних навчальних закладів шляхом відновлення
роботи непрацюючих, відкриття додаткових груп у функціонуючих дошкільних
навчальних закладах;
створення навчально-виховних комплексів "загальноосвітній навчальний
заклад - дошкільний навчальний заклад";
б) у сфері загальної середньої, позашкільної освіти:
комп′ютеризація та інформатизація навчальних закладів;
забезпечення ефективної роботи освітніх округів;
оснащення сучасним обладнанням навчальних кабінетів загальноосвітніх
навчальних закладів області;
оптимізація мережі малокомплектних загальноосвітніх навчальних
закладів для забезпечення рівного доступу їх учнів до отримання якісної освіти;
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виконання заходів, спрямованих на організацію підвезення дітей і
педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів, учнів і педагогічних
працівників загальноосвітніх навчальних закладів, які проживають у сільській
місцевості на відстані понад 3 км від навчальних закладів до місць навчання,
роботи та у зворотному напрямку;
збільшення мережі гуртків на базі загальноосвітніх навчальних закладів у
сільській місцевості;
проведення термомодернізації будівель і споруд навчальних закладів
області;
забезпечення безкоштовним харчуванням учнів загальноосвітніх
навчальних закладів із числа учнів – дітей учасників АТО;
звільнення дітей учасників АТО від сплати за додаткові освітні послуги у
державних і комунальних навчальних закладах;
організація заходів, спрямованих на підвищення рівня знань англійської
мови учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
в) у сфері професійно-технічної освіти:
оновлення обладнання та устаткування професійно-технічних навчальних
закладів;
оптимізація мережі професійно-технічних навчальних закладів;
термомодернізація та проведення ремонтних робіт будівель і споруд
професійно-технічних навчальних закладів.
г) у сфері вищої освіти та науки:
розробка програми інноваційного розвитку у Кіровоградській області на
2016-2020 роки та реалізація її заходів у 2016 році;
реалізація проекту із забезпечення збалансованості ринку праці та
освітніх послуг;
залучення молодих науковців до вирішення актуальних проблем
соціально-економічного та культурного розвитку області та відзначення
найбільш вагомих результатів їх діяльності;
забезпечення підтримки та розвитку інтелектуального і творчого
потенціалу обдарованої молоді шляхом надання стипендій студентамвідмінникам навчання та аспірантам і докторантам вищих навчальних закладів
області;
реалізація заходів, спрямованих на популяризацію вивчення англійської
мови;
забезпечення дотримання вищими навчальними закладами чинного
законодавства щодо пільгового вступу учасників АТО;
організації на базі вищих навчальних закладів курсів із вивчення
англійської мови студентами, аспірантами, докторантами, педагогічними і
науково-педагогічними працівниками.
4) стратегічний пріоритет
соціального захисту населення;

4:

Підвищення

ефективності

системи
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основні завдання:
забезпечення своєчасності надання та виплат різних видів державної
допомоги (сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства,
дітям-інвалідам, тимчасової допомоги дітям, допомоги по догляду за інвалідом
І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу) та компенсацій, житлових субсидій,
матеріальної допомоги на лікування військовослужбовцям, які проходили
військову службу в зоні проведення АТО, та членам сімей загиблих учасників
АТО, та інших пільг відповідно до чинного законодавства;
ведення Єдиного Державного автоматизованого Реєстру осіб, які мають
право на пільги;
утримання закладів соціального захисту, мережі інтернатних закладів та
територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) райдержадміністрацій та міськвиконкомів;
здійснення поточних та капітальних ремонтів в інтернатних закладах
системи соціального захисту населення області;
забезпечення державних гарантій для осіб, постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи, упорядкування на території Кіровоградської
області пам'ятників, пам'ятних знаків, стел тощо, присвячених подіям на
Чорнобильській АЕС та ліквідаторам аварії;
проведення заходів з нагоди 30-х роковин Чорнобильської катастрофи;
5) стратегічний пріоритет 5: Продовження реформування системи
охорони здоров’я;
основні завдання:
проведення реорганізації медичних закладів відповідно до потреб
населення у різних видах медичної допомоги;
проведення заходів щодо оптимізації надлишкового ліжкового фонду
медичних закладів;
забезпечення розвитку хоспісної та паліативної допомоги з метою
надання допомоги важко хворим пацієнтам з хронічними невиліковними
хворобами;
забезпечення
пріоритетного,
першочергового
комплектування
лікарськими кадрами та молодими спеціалістами з медичною освітою закладів
охорони здоров’я сільської мережі;
реалізація обласних заходів щодо залучення та закріплення молодих
спеціалістів-лікарів для роботи в медичних закладах області шляхом створення
належних умов для їх праці та проживання;
зміцнення матеріально-технічної бази лікувальних закладів області;
проведення робіт із ремонту і реконструкції у лікувальних закладах
області, зокрема в обласному госпіталі для ветеранів війни; обласній лікарні,
дитячій обласній лікарні, головного корпусу станції переливання крові, в інших
лікувальних закладах спільної власності територіальних громад сіл, селищ і
міст області;
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придбання діагностичного та лікувального медичного обладнання для
лікувальних закладів, у т.ч. для дитячої обласної лікарні;
сприяння у відкритті в області філії Донецького Національного
медичного університету;
6) стратегічний пріоритет 6: Розвиток підприємницького середовища та
розвиток конкурентного середовища;
основні завдання:
забезпечення публічності та безпосередньої участі громадськості у
процедурах із підготовки і реалізації регуляторних актів у сфері господарської
діяльності;
забезпечення конструктивної взаємодії влади та бізнесу, зокрема, через
консультативно-дорадчі органи з питань розвитку і підтримки підприємництва
(координаційних рад, обласної ради підприємців тощо);
забезпечення проведення дерегуляції, спрямованої на максимальне
зменшення фінансових і часових витрат підприємців, шляхом: забезпечення
дотримання правових та організаційних засад отримання суб'єктами
підприємницької діяльності адміністративних послуг (децентралізація),
удосконалення процедур отримання документів дозвільного характеру;
стимулювання розвитку підприємницької діяльності шляхом надання
фінансово-кредитної підтримки суб’єктам підприємництва на реалізацію
бізнес-проектів у пріоритетних сферах регіонального розвитку;
залучення коштів міжнародних фондів і програм технічної допомоги для
підвищення ефективності діяльності суб’єктів малого та середнього
підприємництва;
сприяння розвитку ефективної регіональної інфраструктури підтримки
бізнесу;
залучення суб’єктів підприємництва до виставкової діяльності, інших
заходів, спрямованих на просування їх продукції, підтримка власного
товаровиробника;
підвищення фахового та менеджерського рівня працівників сфери малого
та середнього підприємництва;
сприяння розвитку самозайнятості та підприємницької ініціативи серед
безробітних;
забезпечення участі суб’єктів малого і середнього бізнесу у впровадженні
реформи системи державних закупівель;
організація проведення регіональних семінарів, зустрічей у форматі
круглого столу щодо змін умов торговельно-економічного та інвестиційного
співробітництва, а також у сфері просування регіону, товарів та послуг на
зовнішні ринки;
сприяння суб'єктам малого і середнього підприємництва у використанні
інноваційних технологій, впровадженні систем управління якістю продукції;
7) стратегічний пріоритет 7: Створення умов для розв’язання нагальних
проблем переселенців;
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основні завдання:
вжиття заходів щодо реалізації проекту "Побудуємо майбутнє разом";
забезпечення ведення обліку внутрішньо переміщених осіб, видача
довідок та внесення до Єдиної інформаційної бази даних про таких осіб та
надання щомісячної адресної допомоги;
надання соціальної та/або психологічної підтримки внутрішньо
переміщеним особам, організації надання їм допомоги з урахуванням
визначених потреб;
3. Очікувані показники та результати виконання основних завдань:
збільшення розміру середньомісячної зарплати:
№
з/п
1.
2.

Показник
Середньомісячна заробітна плата,
грн.
Середньомісячна заробітна плата,
% до попереднього року

2015 рік,
очікуване
3148
112,9

2016 рік, прогноз
І сценарій
ІІ сценарій
3582
3800
113,8

118,8

стабілізація ситуації на ринку праці;
збільшення рівня охоплення дітей дошкільною (до 95%) та позашкільною
(не менше 55%) освітою;
підвищення рівня обізнаності молоді щодо здорового та безпечного
способу життя, створення умов для зайняття їх фізкультурою і спортом;
поліпшення матеріально-технічного, медикаментозного забезпечення
лікувально-профілактичних закладів області;
поліпшення умов перебування пацієнтів в інтернатних закладах системи
соціального захисту населення області;
охоплення соціальним обслуговуванням понад 70 тис. осіб, які
потребують різних видів соціальних послуг;
збільшення кількості малих підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного
населення до 75 одиниць;
збільшення кількості середніх підприємств у розрахунку на 10 тис.
наявного населення до 5 одиниць.
зростання забезпеченості населення лікарями всіх спеціальностей;
зменшення рівня смертності;
зменшення рівня безробіття;
4. Механізми і засоби реалізації основних завдань:
Виконання основних завдань і реалізація проектів програми буде
здійснюватись за рахунок коштів:
1)
державного бюджету (Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття в межах його
фінансових можливостей, Фонду соціального захисту інвалідів, Фонду
підтримки підприємництва), місцевих бюджетів, коштів підприємств - на
створення нових робочих місць та організації оплачуваних громадських робіт,
на реалізацію заходів програми зайнятості населення Кіровоградської області
на період до 2017 року;
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2) державного і місцевих бюджетів на:
а) реалізацію державної політики у сфері освіти (освітня субвенція на
фінансування загальноосвітніх навчальних закладів та субвенція на підготовку
робітничих кадрів);
б) реалізацію сімейної політики, рівних прав та можливостей жінок та
чоловіків; на оздоровлення дітей і підлітків, тощо;
в) комп’ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних
закладів;
г) придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, які проживають у
сільській місцевості;
3) обласного бюджету та місцевих бюджетів на:
а) утримання закладів соціального захисту, мережі інтернатних закладів
та територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) райдержадміністрацій та міськвиконкомів та здійснення поточних та
капітальних ремонтів в інтернатних закладах системи соціального захисту
населення області;
б) фінансування закладів і установ спільної власності територіальних
громад сіл, селищ і міст області, заходів обласних цільових програм;
в) надання:
кредитів для навчання у вищих навчальних закладах (далі – ВНЗ)
комунальної форми власності;
грантів облдержадміністрації та обласної ради молодим науковцям
області;
обласних премій: молодим науковцям області; переможцям ІІІ етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів та ІІ етапу
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів – членів
Малої академії наук України (далі - МАН); обласної премії педагогічним та
науково-педагогічним працівникам, керівникам загальноосвітніх навчальних
закладів, учні яких здобули найбільше призових місць на Всеукраїнських
етапах олімпіад та конкурсу-захисту МАН; обласної педагогічної премії імені
Сухомлинського В.О. педагогічним працівникам області;
стипендій: стипендії облдержадміністрації та обласної ради молодим
аспірантам і докторантам, які навчаються у ВНЗ області; обласної стипендії
студентам ВНЗ області денної форми навчання, які мають високий рівень
навчальних досягнень;
г) зміцнення матеріально-технічної бази та проведення ремонтних робіт у
спортивних комплексах дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в тому числі і
обласного комунального закладу "Обласна спеціалізована дитячо-юнацька
школа олімпійського резерву – 2";
д) утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл, підготовку і проведення
фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів, участь спортсменів у
всеукраїнських та міжнародних змаганнях;
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е) підтримку та розвиток фізкультурно-спортивних товариств, відділення
Національного олімпійського комітету в Кіровоградській області, центрів
фізичного населення "Спорт для всіх", інших закладів спорту і фізичної
культури;
є) створення в області штатної спортивної команди резервного спорту
ж) реалізацію обласної комплексної програми соціальної підтримки
учасників антитерористичної операції і членів їх сімей, сімей загиблих
учасників АТО та вшанування пам'яті загиблих на 2014-2020 роки;
з) утримання закладів соціального захисту, мережі інтернатних закладів
та територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) райдержадміністрацій та міськвиконкомів та здійснення поточних та
капітальних ремонтів в інтернатних закладах системи соціального захисту
населення області;
і) на надання фінансової підтримки на реалізацію бізнес-планів
суб’єктами малого і середнього підприємництва;
4) міжнародної технічної допомоги – на реалізацію проекту "Побудуємо
майбутнє разом" (смт Новгородка), гранту Глобального фонду для боротьби зі
СНІДом, туберкульозом та малярією, та на інші проекти;
5) коштів населення та із інших джерел, не заборонених чинним
законодавством.
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IV. Орієнтовний фінансовий план Програми 2:
Назва проектів

Термін
реалізації проектів

Загальна
вартість,
тис.грн.

Освоєння на
01 січня
2016 року
тис.грн.

Потреба
на 2016 рік,
тис.грн.

21961,2
250,0
26000

0,0
0,0
0

21961,2
150,0
26000

48211,2

0

48111,2

2016

25727,8

23,7

25727,8

2016
2017

3423,5
646900

0,0
0

3423,5
326400

2017
2017
2016
2017

74000
85000
26400

0,0
0,0
0,0

24000
42500
26400

2017
2017
2016
2016

104000
220000
132000
5500
873,306

0,0
0,0
0,0
0,0
502,65

52000
110000
66000
5500
370,656

2016

1596,911

1456,55

140,361

2016

157500,0

52500,0

105000,0

дата
дата
початку закінчення
Напрям 2.А Розвиток транспортно-транзитного потенціалу
Розвиток авіаційного транспорту
2016
Розвиток річкового транспорту
2016
Реконструкція мосту через р. Тясмин та ділянки дороги між мостом та 2016
шляхопроводом у смт Олександрівка Кіровоградської області (ДФРР)
Усього: 3 проекти
Напрям 2.В Розвиток сучасної індустрії послуг, як основи постіндустріального поступу
Житлово-комунальне господарство
Будівництво альтернативного водопостачання міста по проекту "Долинський
2016
груповий водопровід водопостачання м.Долинська Кіровоградської області"
(ДФРР)
Будівництво водопровідної мережі у м. Мала Виска довжиною 3500 м
2016
Реконструкція та модернізація ОКВП"Дніпро – Кіровоград" усього, 7 проектів,
2016
у т.ч.:
1) реконструкція Дніпровської водоочисної станції МРВ "Дніпро – Кіровоград" 2016
2) реконструкція каналізаційних очисних споруд м.Кіровоград
2016
3) закупівля спеціальної техніки
2016
4) реконструкція міських мереж м. Кіровоград та ділянок водогону "Дніпро –
2016
Кіровоград"
5) закупівля обладнання для водопровідних насосних станцій
2016
6) закупівля обладнання для каналізаційних насосних станцій
2016
7) закупівля лабораторного обладнання (вода та стічні води)
2016
Реконструкція системи водопостачання м.Знам'янка з впровадженням
2014
енергозберігаючих технологій
Реконструкція каналізаційних насосних станцій щляхом автоматизації систем
2014
управління (АСУ НУ-12) в м.Світловодськ Кіровоградської області. КНС — 5
Зв'язок
Автоматизація надання фінансових послуг в Кіровоградській дирекції УДППЗ
2015
"Укрпошта"

2016
2017
2016
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Назва проектів

Термін
реалізації проектів

Загальна
вартість,
тис.грн.

Освоєння на
01 січня
2016 року
тис.грн.

дата
дата
початку закінчення
Природоохоронні заходи
Заходи з екологічної освіти, виховання екологічної культури та інформування
2016
2016
40,0
0,0
населення щодо вирішення екологічних проблем регіону
Проведення наукових досліджень з метою внесення змін до Переліку видів
2015
2017
200,0
85,0
судинних рослин і тварин, які підлягають особливій охороні на території
Кіровоградської області.
Видання екологічного паспорта Кіровоградської області за 2015 рік та Регіональної 2016
2016
60,0
0,0
доповіді про стан навколишнього природного середовища Кіровоградської області
за 2015 рік
Проведення наукових обстежень територій з метою їх заповідання
2016
2016
30,0
0,0
Проведення в області Дня довкілля
2016
2016
100,0
0,0
Інформаційний простір
Висвітлення стану реалізації програми економічного і соціального розвитку
2016
2016
200,0
0,0
Кіровоградської області на 2016 рік, пріоритетних напрямків діяльності органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування
Видання соціально значущої та освітньо-пізнавальної літератури
2016
2016
250,0
0,0
Підготовка Кіровоградським обласним відділенням Пошуково-видавничого
2016
2016
285,3
0,0
агентства "Книга Пам’яті України" до друку наступних томів науководокументальної серії книг "Реабілітовані історією. Кіровоградська область", інших
краєзнавчих видань
Інше
Створення базового розсадника та теплиць (ДП "Чорноліський лісгосп",
2015
2017
3360
1550
Знам'янський район)
Усього: 21 проект
843017,034
58077,1
ІІІ. Напрям 2.С Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання
Охорона здоров'я
Капітальний ремонт Кіровоградського обласного госпіталю для ветеранів війни по
2016
2016
13 254,01
0,0
вул.Короленка, 58
Реконструкція головного корпусу станції переливання крові
2016
2016
22800,0
0,0
по вул.Преображенській, 88
Ремонт теплотраси Біляївського психоневрологічного інтернату
2016
2016
170,0
0

Потреба
на 2016 рік,
тис.грн.

40,0
85,0

60,0

30,0
100,0
200,0

250,0
285,3

1310
463933,634

13254,01
22800,0
170,0
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Назва проектів

Термін
реалізації проектів

Загальна
вартість,
тис.грн.

Освоєння на
01 січня
2016 року
тис.грн.

Потреба
на 2016 рік,
тис.грн.

2017

3100

0,0

1900

2016

500,0

0,0

500,0

2017

14000,0

0,0

6000,0

2016

8930,5

0,0

8930,5

2016

1111,8

282,8

829,0

2016

600,0

0,0

600,0

2017

116063,0

25244,2

39785,9

2020

8800

1300

1500

2020

2500

0

500

2016

4000

3500

500

2016

317,3

0

317,3

2016

300,0

0,0

300,0

2016

190,0

0,0

190,0

дата
дата
початку закінчення
Освіта
Дистанційна очно-заочна школа Малої академії наук учнівської молоді (районні
2016
центри та міста Кіровоградської області, а також обласні загальноосвітні школиінтернати)
Кабінет фізики Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу
2016
(гімназія-інтернат – школа мистецтв)
Капітальний ремонт (реставрація) обласного НВК (гімназії-інтернат-школи
2016
мистецтв) у м. Олександрії по вул. Діброви,25
Загальноосвітня спеціальна школа-інтернат І-ІІ ступенів інтенсивної педагогічної
2016
корекції по вул. Леніна, 163 в м. Новомиргород - реконструкція будівлі
навчального корпусу (ДФРР)
Капітальний ремонт електромережі (ІІ черга) Кіровоградської обласної
2011
універсальної наукової бібліотеки ім.Д.І.Чижевського
Капітальний ремонт системи теплопостачання приміщення гуртожитку 2016
Кіровоградського музичного училища
Розвиток сімейних форм виховання
2015
Соціальний захист
Організація сімейного відпочинку демобілізованих військовослужбовців, які
2015
проходили військову службу в районах проведення АТО, та членів їх сімей
2016
Організація санаторно-курортного лікування за медичними показаннями
демобілізованих учасників АТО
2014
Вжиття заходів щодо вирішення питань, пов’язаних із соціальним захистом
поранених учасників АТО, членів сімей учасників АТО, які загинули під час
проведення антитерористичної операції (кошти обласного бюджету)
Проведення заходів, пов’язаних з відзначенням 30 роковин Чорнобильської
2016
катастрофи та до Дня вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській
АЕС
Капітальний ремонт даху Знам’янського психоневрологічного інтернату з
2016
геріатричним відділенням
Ремонт дахів житлових корпусів 3,7,10 Кіровоградського психоневрологічного
2016
інтернату з геріатричним відділенням
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Назва проектів

Капітальний ремонт даху Олександрійського геріатричного пансіонату з
спеціальним відділенням
Ремонт даху житлового корпусу Власівського геріатричного пансіонату для
ветеранів війни та праці з геріатричним відділенням
Культура
Реконструкція будівлі Новоукраїнського центру дитячо – юнацької творчості по
вул. Воровського в м. Новоукраїнка Кіровоградської області (ДФРР)
Капітальний ремонт зали для глядачів Кіровоградського академічного обласного
театру ляльок (виготовлення проектно-кошторисної документації)
Ремонтно-реставраційні роботи та усунення аварійності будівлі Кіровоградського
академічного обласного театру ляльок
Будівництво репетиційної зали для академічного театру музики, пісні і танцю
"Зоряни" Кіровоградської обласної філармонії
(виготовлення проектно-кошторисної документації)
Капітальний ремонт будівель і споруд філії обласного краєзнавчого музею заповідника-музею І.К.Тобілевича (Карпенка-Карого) "Хутір Надія"
Реставраційні роботи "Оформлення відділу природи Кіровоградського обласного
краєзнавчого музею"
Ремонтно-реставраційні роботи будівлі - пам´ятки архітектури "Колишній пасаж"
по вул.Карла Маркса, 60 (Кіровоградський обласний художній музей )
Капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу Кіровоградського музичного
училища
Капітальний ремонт покрівлі клубу Олександрійського училища культури
Усього: 27 проектів
Усього за програмою: 51 проект

Термін
реалізації проектів
дата
дата
початку закінчення
2016
2016

Загальна
вартість,
тис.грн.

Освоєння на
01 січня
2016 року
тис.грн.

Потреба
на 2016 рік,
тис.грн.

200,0

0,0

200,0

2016

2016

200,0

0,0

200,0

2016

2016

10079,2

0,0

10079,2

2015

2016

240,0

0,0

240,0

2015

2016

1150,0

435,0

745,0

2016

2018

302,4

0,0

302,4

2012

2016

2498,5

998,5

1500,0

2013

2016

3730,0

2100,0

1630,0

2011

2016

10491,1

7662,1

2540,0

2016

2016

250,0

0,0

250,0

2016

2016

0,0
41 522,60
99 599,70

468,0
116 231,31
628 276,14

468,0
226 245,81
1 117 474,04
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Розділ V. Програма 3. Запровадження сучасних моделей та успішних
практик управління та формування інфраструктури
І. Напрям 3.А. Вдосконалення системи регіонального управління
Метою напряму є підвищення якості державного управління
регіональним розвитком, активне залучення громадськості до вирішення
актуальних завдань у розвитку територій.
1. Головні проблеми:
недостатня поінформованість населення територіальних громад про
завдання і суть реформи з децентралізації влади;
незабезпеченість належного доступу громадян, які проживають у
сільській місцевості, у першу чергу у віддалених селах, до публічної інформації,
отримання адміністративних послуг;
відсутність у територіальних громад повноважень щодо розпорядження
землями за межами населених пунктів;
неврегульованість питання щодо забезпечення організаційної діяльності
виконавчих органів новоутворених об’єднаних територіальних громад;
незабезпеченість органів місцевого самоврядування достатньою
кількістю
кваліфікованих
фахівців,
спроможних
надавати
якісні
адміністративні послуги, у тому числі у системі державного архітектурнобудівельного контролю, в інвестиційній діяльності, в інших сферах;
нерозвиненість інвестиційної інфраструктури в області;
низький рівень громадянської діяльності неурядових громадських
організацій у процесі формування та реалізації регіональної політики області;
низька конкурентоспроможність комунальних підприємств спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, і міст області;
відсутність ефективних механізмів співпраці територіальних громад та
органів місцевого самоврядування.
2. Стратегічні пріоритети:
1) стратегічний пріоритет 1: Децентралізація влади, реформування
місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою;
основні завдання:
проведення
просвітницько-роз’яснювальної
роботи
з
питань
впровадження в області процесів децентралізації влади;
проведення роботи із формування спроможних територіальних громад,
передачі функцій виконавчої влади від райдержадміністрацій виконавчим органам
відповідних об’єднаних територіальних громад;
координація роботи об’єднаних територіальних громад стосовно
розроблення інвестиційних програм і проектів, що можуть фінансуватися за
рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, які спрямовані на
посилення інфраструктурної спроможності таких громад;
координація роботи об’єднаних територіальних громад стосовно
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забезпечення доступності та якості публічних послуг;
впровадження практики фінансування інфраструктурних проектів на
засадах співпраці та дольової участі територіальних громад;
оновлення основних фондів об’єктів спільної власності територіальних
громад сіл, селищ і міст області;
надання фінансової підтримки (збільшення статутного фонду) комунальним
підприємствам спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області;
надання в оренду майна, що не використовується за призначенням,
розширення переліку та збільшення обсягів надання послуг населенню;
2) стратегічний пріоритет 2: Підвищення якості державного управління
регіональним розвитком;
основні завдання:
вжиття необхідних заходів щодо розробки програми інформатизації
Кіровоградської області на період до 2020 року ;
реалізація заходів комплексної програми цивільного захисту у
Кіровоградській області на період до 2020 року;
реалізація заходів обласної комплексної програми соціальної підтримки
учасників антитерористичної операції і членів їх сімей, сімей загиблих учасників
АТО та вшанування пам'яті загиблих на 2014-2020 роки;
розробка Плану заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку
Кіровоградської області на період до 2020 року із залученням до цього
широкого кола організацій, установ і органів місцевого самоврядування;
проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної
регіональної політики;
вжиття заходів щодо залучення та реалізації проектів (програм)
міжнародної технічної допомоги, основні із яких визначено у додатку 2 до
Програми;
організація та проведення семінарів-навчань із підвищення кваліфікації
державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування із
питань залучення міжнародної технічної допомоги, інвестиційної діяльності,
децентралізації надання адміністративних послуг та із впровадження реформ в
інших сферах;
проведення роботи, спрямованої на створення агенції регіонального
розвитку;
залучення громадських об’єднань до формування пріоритетних напрямів
розвитку області, їх реалізації та здійснення контролю за реалізацією;
3) стратегічний пріоритет 3: Посилення міжгалузевої координації в
процесі формування та реалізації регіональної політики;
основні завдання:
розроблення (внесення змін) схем планування території районів;
забезпечення населених пунктів області містобудівною документацією
(генеральні плани, плани зонування та детальні плани територій);
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сприяння у розробленні інвестиційних проектів у пріоритетних галузях
економіки;
координація роботи райдержадміністрацій, міськвиконкомів, органів
місцевого самоврядування, у т.ч. об’єднаних територіальних громад, в частині
підготовки інвестиційних проектів, які можуть фінансуватися за рахунок
коштів Державного фонду регіонального розвитку;
впровадження системи електронних державних закупівель товарів в
області;
впровадження системи дистанційного обслуговування головних
розпорядників бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби;
координація роботи місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування в частині виконання повноважень у сфері державної
цінової політики, забезпечення торговельного і побутового обслуговування
населення, захисту прав споживачів тощо;
проведення роз’яснювальних заходів щодо механізмів залучення
фінансових ресурсів та іноземних інвестицій для розвитку територій для
керівників і спеціалістів економічних підрозділів райдержадміністрацій,
міськвиконкомів;
сприяння впровадженню на території області проектів міжнародної
технічної допомоги, зокрема в галузі енергоефективності;
координація та моніторинг реалізації в області проектів (програм)
міжнародної технічної допомоги, а саме: "Місцевий розвиток, орієнтований на
громаду – ІІІ", "Здоров'я жінок України", "Побудуємо майбутнє разом!",
"Українська регіональна платформа громадських ініціатив", проекту "Сприяння
розвитку соціальної інфраструктури" Українського фонду соціальних
інвестицій та інших;
координація роботи місцевих органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування щодо ініціювання проектів і програм, для реалізації яких є
можливість залучити міжнародну технічну допомогу та ресурси міжнародних
фінансових організацій;
4) стратегічний пріоритет 4: Удосконалення системи надання публічних
послуг та активізація співпраці місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства;
основні завдання:
забезпечення на належному рівні надання адміністративних послуг через
центри надання адміністративних послуг в умовах децентралізації повноважень
та розширення переліку адміністративних послуг, які надаються через такі
центри;
координація роботи місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування в частині забезпечення дотримання норм і принципів
державної регуляторної політики;
забезпечення відкритості використання державних коштів, доступу до
публічної інформації,
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налагодження дієвого зворотнього зв’язку органів влади з громадськістю
щодо звернень жителів області та громадських організацій з приводу вирішення
актуальних питань місцевого (регіонального) розвитку;
залучення представників інститутів громадянського суспільства та
місцевих жителів до участі у визначенні пріоритетів розвитку територій, до
вирішення актуальних завдань соціально-економічного розвитку населених
пунктів, до участі у масових заходах, які визначені у додатку 3 до Програми;
організація діяльності Центру національної культури Кіровоградської
області;
сприяння проведенню громадських експертиз діяльності місцевих органів
виконавчої влади, громадських антикорупційних експертиз нормативноправових актів;
реалізація заходів програми розвитку громадянського суспільства на
2016-2017 роки;
5) стратегічний пріоритет 5: Забезпечення виконання на належному
рівні заходів із цивільного захисту населення, мобілізаційної підготовки і
мобілізації в області;
основні завдання:
сприяння формуванню стрілецького батальйону, організації та
проведенню зборів військовозобов'язаних, зарахованих до даного батальйону;
проведення заходів щодо поліпшення матеріально-технічного стану та
ремонтних робіт приміщень військових частин;
проведення ремонтних робіт у приміщеннях Новгородківського
районного військового комісаріату;
забезпечення належної експлуатації системи оповіщення на міському
запасному пункті облдержадміністрації;
3. Очікувані показники та результати виконання основних завдань:
№ з/п
1.
2.

Показник
Обсяг капітальних інвестицій, млн.грн.
Обсяг капітальних інвестицій,
% до відповідного періоду попереднього

2015 рік,
очікуване
2841,7
84,0

2016 рік,
прогноз
2903,7
88,0

збільшення міжнародної технічної допомоги у регіональний розвиток;
поліпшення стану надання адміністративних послуг суб’єктам звернень
за одержанням адміністративних послуг;
забезпечення надання допомоги учасникам АТО і членам їх сімей,
тимчасово переміщеним особам у максимально можливих обсягах;
збільшення кількості спроможних об’єднаних територіальних громад;
підвищення якості та результативності діяльності інститутів
громадянського суспільства;
зменшення рівня зношеності основних фондів підприємств, установ та
організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області
до 45%;
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збільшення відрахувань підприємств спільної власності територіальних
громад сіл, селищ і міст області до обласного бюджету;
збільшення власних надходжень підприємств, установ і організацій
спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області;
збільшення до 75 одиниць кількості малих підприємств у розрахунку на
10 тис. наявного населення;
збільшення до 5 одиниць кількості середніх підприємств у розрахунку на
10 тис. наявного населення.
4. Механізми і засоби реалізації основних завдань:
Виконання основних завдань і реалізація проектів програми буде
здійснюватись із залученням коштів:
1) державного бюджету інвестиційного спрямування (Державного фонду
регіонального розвитку, державних капітальних видатків, що розподіляються
Кабінетом Міністрів України, субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій), інших бюджетних програм державного бюджету;
2) обласного бюджету – на:
реалізацію обласних цільових програм: комплексної програми цивільного
захисту у Кіровоградській області на період до 2020 року; комплексної програми
соціальної підтримки учасників антитерористичної операції і членів їх сімей,
сімей загиблих учасників АТО та вшанування пам'яті загиблих на 2014- 2020 роки;
проведення соціологічних досліджень; підтримку статутної діяльності
обласних громадських організацій, надання фінансової підтримки (збільшення
статутного капіталу) підприємств спільної власності територіальних громад сіл,
селищ і міст області, співфінансування проектів, які реалізуються із залученням
коштів міжнародної технічної допомоги, виконання заходів із цивільного
захисту населення, мобілізаційної підготовки та мобілізації в області, створення
агенції регіонального розвитку (у разі необхідності);
3) місцевих бюджетів;
4) міжнародної технічної допомоги на соціально-економічний розвиток
територіальних громад, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
5) власних коштів підприємств, коштів інвесторів, населення,
громадських організацій та з інших джерел, не заборонених законом.
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ІІ. Орієнтовний фінансовий план Програми 3:
Назва проектів

І. Напрям 3.А Вдосконалення системи регіонального управління
Вивчення за місцем проживання потреб учасників антитерористичної
операції та їх сімей
Організація діяльності Центру національних культур Кіровоградської
області
Вдосконалення системи надання адміністративних послуг
Надання фінансової підтримки комунальному підприємству спільної
власності територіальних громад сіл, селищ і міст області (КП по
управлінню будинками Кіровоградської обласної ради)
Усього: 4 проекти
Усього за програмою: 4 проекти

Термін реалізації
проектів

Загальна
вартість,
тис.грн.

Освоєння на
01 січня
2016 року
тис.грн.

Потреба
на 2016 рік,
тис.грн.

дата початку

дата
закінчення

2015

2016

60

10,9

20,0

2015

2017

145,0

0,0

95,0

2015

2017

1000

0,0

250

2016

2016

523,50

0,0

523,00

1728,5
1728,5

10,9
10,9

888,0
888,0

Розділ VІІ. Механізми реалізації програми
Виконання завдань та досягнення мети Програми буде забезпечено за
рахунок:
1) укладання та реалізації угод про співпрацю, меморандумів порозуміння
із центральними органами виконавчої влади, іншими регіонами України,
регіонами інших держав, державними підприємствами, інвесторами,
громадськими організаціями, організаціями роботодавців тощо, у тому числі за
переліком згідно із додатком 1 до Програми;
2) врахування завдань та основних показників Програми під час
формування:
пропозицій центральним органам виконавчої влади до проектів
програмних документів з питань економічного і соціального розвитку України
та Державного бюджету України, державних цільових програм;
програм економічного і соціального розвитку районів і міст області та
місцевих бюджетів;
обласних цільових програм;
3) залучення міжнародної технічної допомоги у розвиток економіки і
соціальної сфери міст і районів за переліком згідно із додатком 2 до Програми;
4) узгодження цілей, пріоритетів, завдань і заходів центральних та
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо
розв’язання поточних проблем регіонального розвитку та досягнення
довгострокових стратегічних цілей;
5) залучення громадськості, підприємств, установ і закладів до участі у
заходах різних рівнів, основний перелік яких визначено додатком 3 до
Програми;
6) об'єднання зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, представників бізнесу, громадських організацій на вирішенні
завдань Програми.
Коригування Програми може здійснюватись у міру вирішення
поставлених завдань або зміни умов її реалізації, а також нових завдань щодо
регіонального розвитку, які будуть визначені законодавчими і нормативноправовими актами України.

Розділ VІІІ. Контроль за виконанням програми
1. Контроль за виконанням Програми здійснюється обласною державною
адміністрацією та обласною радою.
2. Оцінка результатів виконання Програми буде здійснюватись на основі
проведення статистичних досліджень стану та показників розвитку галузей
(сфер діяльності), районів, міст і області у цілому.
3. Основними формами контролю за реалізацією завдань та основних
показників Програми будуть:
1) розпорядження голови облдержадміністрації про організацію виконання
Програми;
2) здійснення аналізу стану виконання Програми та вжиття додаткових
заходів, спрямованих на виконання Програми;
3) здійснення моніторингу стану реалізації інвестиційних проектів та
виконання робіт в об'єктах соціальної інфраструктури;
4) звітність про стан реалізації Програми постійним комісіям обласної ради
та на пленарних засіданнях обласної ради, засіданнях колегії
облдержадміністрації, засіданнях обласної тристоронньої соціальноекономічної ради та інших дорадчих органів;
5) обстеження населених пунктів районів і міст робочими групами,
утвореними облдержадміністрацією, з питань вивчення стану реалізації
Програми та вивчення стану організації роботи райдержадміністрацій і
міськвиконкомів, об’єднаних територіальних громад із забезпечення виконання
Програми у містах і районах області з виїздом на місце;
6) проведення моніторингу та надання узагальненої звітності про хід
реалізації Програми керівництву обласної ради та обласної державної
адміністрації;
7) залучення засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації
Програми.

