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Вступ
Програма економічного і соціального розвитку міста Долинська на 2019
рік (далі-Програма) розроблена на підставі матеріалів, наданих структурними
підрозділами виконавчого комітету Долинської міської ради, підприємств
організацій та установ міста, депутатського корпусу та мешканців громади
відповідно до вимог статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та Закону України „Про державне прогнозування та розроблення
програм економічного і соціального розвитку України”. Програма відповідає
цільовим програмам розвитку відповідних сфер діяльності в місті.
Нормативно-правовою базою для розроблення Програми є:
- Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве
самоврядування в Україні»;
- Закон України від 23.03.2000 №1602-III «Про державне
прогнозування та розроблення програми економічного і соціального
розвитку України»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 №621 «Про
розроблення прогнозних і програмних документів економічного і
соціального розвитку та складання проекту державного бюджету»;
- Наказ Міністерства економіки України від 04.12.2006 №367 «Про
затвердження
Методичних рекомендацій щодо порядку
розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та
звітності про їх виконання».
Програма визначає пріоритетні напрями економічного і соціального
розвитку міста Долинська та села Степове на 2019 рік.
Програмою передбачається створення умов для відновлення економічного
зростання, підвищення якості та безпеки життя громадян шляхом розвитку
інвестиційної інфраструктури, підтримки ініціатив малого та середнього
бізнесу, надання якісних послуг населенню,
раціонального споживання
енергетичних природних ресурсів.
Фінансування передбачених в Програмі заходів буде здійснюватися за
рахунок трансфертів з державного, обласного та районного бюджетів, коштів
міського бюджету, власних коштів суб’єктів господарювання, інвестиційних
коштів та інших джерел.
До складу Долинської міської ради входить два населених пункти:
місто Долинська – це місто районного значення та село Степове.
Загальна площа території Долинської міської ради складає 39,439 кв. км
Чисельність наявного населення на території міської ради становить 19476
осіб, в тому числі населення міста 19366, населення с.Степове 110 осіб.
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І. Економічний і соціальний розвиток міста на кінець 2018 року
Реалізація заходів Програми економічного і соціального розвтику міста в
2018 році здійснювалась за рахунок надходжень до міського бюджету. Всього
доходи міського бюджету за 10 місяців 2018 року по загальному та
спеціальному фондах складають 21 040,342 тис грн, в тому числі:
Основні статті надходжень до міського бюджету – це надходження від
земельного податку, орендної плати за землю, єдиного та акцизного податку,
плати за надання адміністративних послуг та інших.
Серед підприємств міста Долинська, основними є підприємства, які
займаються переробкою сільськогосподарської сировини:
ТОВ «Долинський комбікормовий завод»;
Долинська філія ДП з ІІ «Сантрейд»;
ТОВ «Українське біоджерело»;
ТОВ «Прометей Елеватор»;
ТОВ «Агрофірма «Долинка»
Надходження до міського бюджету від цих підприємств складають 3 394,3
тис. грн, що становить16,2% від загальної суми надходжень.
На території міста функціонує 72 об’єкти побутового обслуговування
населення, які надають послуги перукарні, ремонт транспортних засобів, пошив
та ремонт одягу, взуття, послуги фотографії, ремонт складної-побутової та
радіоелектронної техніки, ритуальні послуги, послуги з перевезень та інше.
Надходження до міського бюджету від здійснення підприємницької
діяльності склали 6753,4 тис. грн, що складає 34,2 % від загальної суми
надходжень.
В поточному році розпочато будівництво першої черги сучасного
елеватора для сушіння, зберігання та відвантаження зерна потужністю 6,0 тис.
тон підприємством ТОВ «Долинське ХПП». Загальна кошторисна вартість
об’єкту будівництва становить близько 50 млн. грн. Кошторисна вартість
першої черги 20,0 млн. грн. В червні 2019 році по закінченню першої черги
очікується надходження внесків в інфраструктуру міста близько 2,0 млн.грн та
35 громадян будуть забезпечені робочими місцями.
Крім того, для розвитку виробництва та малого бізнесу, міською радою
підтримано створення сучасного переробного підприємства "Виробництво
заморожених напівфабрикатів та овочів перероблених". З міського бюджету
виділено субвенцію в розмірі 100,0 тис. грн для проведення конкурсу
Регіональним фондом підтримки підприємництва у Кіровоградській області.
Реалізація проекту будівництва сучасного переробного підприємства
буде здійснюватися підприємством споживчої кооперації «Долина – СТ».
Будівництво планується завершити до 01 квітня 2019 року.
Програма соціально-економічного розвитку 2018 року по основних
напрямках в цілому виконано:
1) Інвестиційна діяльність (капітальні інвестиції)
У ході проведення інвестиційної діяльності у місто
залучено
18494,1тис.грн. коштів інвесторів, в тому числі:
на реконструкцію тротуарного покриття по вул. Соборності України.
Станом на 01.11. 2018 року надійшло коштів інвесторів на суму 29,0 тис. грн.;
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на капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Чумацький Шлях з
обласного дорожнього фонду в сумі – 7000,0 тис.грн;
на поточний ремонт дорожнього покриття (асфальтобетон) автодороги
сполученням м.Долинська - с.Степове залучено кошти в розмірі 25,0 тис. грн
від фермерських господарств;
на встановлення лавочок та урн в м.Долинська за рахунок фонду «Розвиток
міста Долинська» використано 3,9 тис. грн.
на реалізацію проекту реконструкції комплексу гідрогеологічних свердловин з
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища виділено
11359,1тис.грн., в поточному році очікується використання 6559,1 тис. грн;
на реалізацію проекту «Долинський груповий водопровід водопостачання
м.Долинська, Долинського району Кіровоградської області» з обласного фонду
розвитку виділено 4000,0 тис.грн (з міського бюджету надана субвенція обласному
бюджету в розмірі 1,2 млн.грн. на співфінансування реалізації даного проекту виділено
1200,0 тис.грн);
на розробку проекту каналізаційних очисних споруд з обласного фонду
охорони навколишнього природного середовища виділено 1428,0 тис.грн., в тому числі
788,5 тис.грн у 2018 році, роботи завершуються;
Крім того за рахунок обласного екологічного фонду в місті висаджено 863
дерева на загальну суму 91,4 тис. грн
На офіційному веб-сайті міської ради розміщено буклет «Інвестиційні
проекти міської ради», в якому описані інвестиційно-привабливі земельні
ділянки (14 земельних ділянок загальною площею 15,19 га).
Завдяки розміщення на офіційному сайті міської ради інформації про
інвестиційно привабливі земельні ділянки в 2018 році міською радою надана
згода на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
в оренду двом інвесторам (ТОВ «МАСС СОЛАР» та ТОВ «ТРУА ЕНЕРДЖИ»),
які бажають використати їх під будівництво сонячних електростанцій,
потужністю відповідно 5 МВт та 10 МВт.
На веб - порталі ресурсного центру «ГУРТ» розміщено інвестиційні
проекти щодо встановлення в комунальних дошкільних навчальних закладах
№4 «Казка» та № 5 «Ружечка» баків-водонагрівачів з тепловим насосом
«Octopus hot water» для підключення до існуючої системи гарячого
водопостачання пральні та харчоблоків. Вартість проектів відповідно 99,7
тис.грн та 106,6 тис.грн.
1. Розвиток інфраструктури та комунального господарства
На проведення ремонтів доріг міста їх утримання в літній і зимовий
період, Програмою передбачалося виділення коштів в розмірі 3292,0 тис. грн,
станом на 01.11.2018 року відремонтовано 8696,0 м2 доріг на суму 3009,0 тис.
грн, також проведено роботи з грейдерування дорожнього покриття в обсязі
33384,6 м2 на суму 258,2 тис. грн виконання напрямку програми склало – 91,4 %.
Завершено розпочаті в 2017 році роботи по реконструкції тротуарного
покриття по вулиці Соборності України на ділянці від вулиці Центральна до
площі Шевченка. В поточному році відновлено 1038 м 2 тротуарного покриття на
загальну суму 474,3 тис. грн.
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До житлово-комунального господарства міста Долинська, входить
житловий фонд, системи централізованого водопостачання, водовідведення та
системи теплопостачання до складу якого, входять три котельні комунальної
власності.
Загальна сума на розвиток комунального господарства міста передбачено
3 641,497 тис. грн., станом на 01 листопада 2018 року освоєно - 2 967,068 тис.
грн., виконання - 81,4 %.
На благоустрій міста у 2018 ріку з міського бюджету виділено 2008,0 тис.
грн. станом на 01.11.2018 освоєно 1308,8 тис. грн., що складає 65,1% Роботи
будуть продовжені. Очікується виконання напрямку на 100%.
Крім того, завдяки ініціативи жителів міста та підтримки міської ради
(співфінансування) реалізовано дві громадські ініціативи, а саме:
встановлено дитячий майданчик в парку «Космонавтів» (ініціатива
Парубенко С.С.) на загальну суму 56,34 тис. грн.;
встановлено спортивний майданчик в парку «Дружба» (ініціатива
Бездугана В.В.) на суму 25,65 тис. грн.
За 10 місяців 2018 року від суб’єктів підприємницької діяльності та
громадян міста на рахунок фонду «Розвиток міста Долинська» надійшло
86,465 тис. грн.
За рішенням членів Громадської ради при фонді «Розвиток міста
Долинська» кошти використані на благоустрій міського парку «Дружба» та
парку «Космонавтів у сумі 18,9 тис. грн.
2. Підприємництво. Регуляторна політика
В місті сьогодні працюють 488 суб’єктів підприємницької діяльності, що
на 16 осіб менше ніж у 2017 році.
Через від’їзд частини населення міста на заробітки за кордон втрачається
значна кількість інтелектуалів, висококласних фахівців, молодих людей які б
могли відкрити свою справу та розпочати бізнес в місті.
Основним видом діяльності фізичних осіб-підприємців залишається
невиробнича сфера, зокрема, роздрібна торгівля продовжує займати лідируюче
місце – цим видом економічної діяльності займається дві третини з них.
Діяльність суб’єктів малого підприємництва у сфері послуг
зосереджується на наданні
перукарських послуг, ремонту автомобілів,
шиномонтажу, ремонту радіоелектронної та побутової техніки, виготовлення
вікон, послуг по ремонту взуття та пошиву одягу, тощо. Послуги населенню
надають 72 суб’єкта підприємницької діяльності.
За рахунок відкриття підприємництва в місті, нових об`єктів торгівлі та
сфери послуг створено 12 робочих місць.
В місті станом на 01 листопада 2018 року працюють 256 приватних
магазини, що на 2 більше ніж у відповідному періоді минулого року. Реалізують
товари народного споживання 72 об’єкти по продажу продуктів харчування, 150
непродовольчих товарів, 14 аптек та аптечних пунктів, 3 ветаптеки, 17 закладів
ресторанного господарства.
Впровадження державної регуляторної політики здійснюється в межах
реалізації норм та процедур регуляторного законодавства. З метою її
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ефективного забезпечення, діяльність міської ради спрямована на вирішення
наступних завдань:
планування діяльності з підготовки регуляторних актів;
оприлюднення проектів регуляторних актів та іншої інформації,
підготовленої у процесі здійснення регуляторної діяльності;
розробка та прийняття регуляторних актів, підготовка аналізу їх
регуляторного впливу.
Джерелами надходження коштів до місцевого бюджету, серед іншого, є
місцеві податки та збори, розміри ставок яких встановлюються виключно
органами місцевого самоврядування. На 2018 рік прийняті рішення
Долинської міської ради, якими встановлені ставки податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки, земельного податку, єдиного
податку для платників першої та другої груп. В результаті встановлених
ставок, надходження за 10 місяців 2018 року в порівнянні з відповідним
періодом 2017 року збільшились на 1 600,8 тис. грн.
Порівняльний аналіз надходжень місцевих податків і зборів,
в результаті прийнятих регуляторних актів
Доходи
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений
юридичними особами, які є власниками
об`єктів житлової нерухомості
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об`єктів
житлової нерухомості
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об`єктів
нежитлової нерухомості
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений
юридичними особами, які є власниками
об`єктів нежитлової нерухомості
Земельний податок з юридичних осіб
Земельний податок з фізичних осіб
Єдиний податок з фізичних осіб
Всього

Фактичне
надходження
за 10 місяців
2017 року

Фактичне
надходження
за 10 місяців
2018 року

+/-

%

1165,75

8308,07

7142,32

713

34210,86

58623,50

24412,64

171

22207,04

100009,14

77802,10

450

146354,93

954840,24

808485,31

652

1170129,74
130134,86
3620185,67
5124388,85

1556545,34
160523,22
3886319,82
6725169,33

386415,60
30388,36
266134,15
1600780,48

133
123
107
131

3. Впровадження заходів територіального планування
та розвиток земельних відносин.
З метою досягнення більш динамічного економічного розвитку
міста, розроблено та розміщено на офіційному веб – сайті міської ради
інвестиційні проекти з переліком земельних ділянок, які пропонуються для
будівництва промислових об’єктів, об’єктів торгівлі чи інших видів економічної
діяльності. Завдяки розміщеної інформації з’явились інвестори, в тому числі і
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іноземні, які мають намір вкласти свої інвестиції у розвиток міста Долинська, а
саме встановити сонячні батареї.
Для раціонального використання земель комунальної власності міста,
направлено лист директору виконавчому КГЗКОРа з проханням розглянути
питання щодо припинення права користування земельними ділянками, які на
даний час підприємством не використовуються.
Проводиться робота по виявленню земельних ділянок, які перебувають в
оренді та використовуються не за призначенням. Орендарям направлено листи –
попередження про дострокове розірвання договорів оренди землі, з подальшою
передачею їх новим інвесторам.
Протягом року проводилась розробка детальних планів територій
окремих ділянок міста та розпочаті роботи по встановленню меж міста.
Фізичним та юридичним особам, у встановленому порядку надавались
висновки до проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, дозволи
на розміщення зовнішньої реклами та порушення об’єктів благоустрою.
З метою впорядкування поштових адрес прийняті рішення виконкому
міської ради щодо внесення змін в існуючу нумерацію у забудови міста.
4. Освіта
В комунальній власності міста знаходилось чотири комунальних
дошкільних навчальних заклади, в яких налічувалось 35 груп та відвідувала
761 дитина. Але у зв’язку з економічною неефективністю утримання
комунального дошкільного навчального закладу № 2 «Івушка», рішенням
міської ради він був переданий у комунальну власність районної ради( за їх
згодою).
Потреба на утримання комунальних дошкільних навчальних закладів
міста ( Далі – КДНЗ) на 2018 рік становить 20,0 млн. грн.
З районного бюджету передбачено трансферти міському бюджету на їх
утриманя 12962,1 тис. грн, що не забезпечує потребу на фінансування навіть
захищених статей видатків.
За рахунок власних доходів міського бюджету на утримання КДНЗ
додатково виділено 4976,6 тис. грн.
Надходження за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з
їх основною діяльністю (надходження батьківської плати на харч ування дітей)
заплановано на 2018 рік в сумі 1255,0 тис.грн.
Фактичні витрати на утримання КДНЗ за 10 місяців 2018 року склали
14380,07 тис. грн, в т.ч. по загальному фонду – 13342,0 тис. грн, по
спеціальному – 1038,07 тис. грн.
В КДНЗ в 2018 році до нового навчального періоду за рахунок
фінансування з міського бюджету та благодійних внесків проведено ремонти
внутрішніх та підвідних систем водопостачання, проведено косметичні ремонти
приміщень, поточний ремонт покрівлі, поточний ремонт панельних швів.
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ІІ. Основні напрямки програми економічного і соціального розвитку
міста Долинська на 2019 рік
1. Інвестиційна діяльність, створення сприятливих умов
для надходження інвестицій
Долинська, як сегмент Кіровоградщини, яка розташована в центрі
України, має усі передумови для активного залучення внутрішніх і зовнішніх
інвестицій.
У 2019 році очікуються наступні інвестиції:
завершення реалізації проекту реконструкції комплексу гідрогеологічних
свердловин з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в
поточному році очікується використання 4,8 млн.грн.;
завершення реалізації проекту «Долинський груповий водопровід
водопостачання м.Долинська, Долинського району Кіровоградської області» за
рахунок коштів державного фонду розвитку в сумі 17,3 млн.грн.;
початок реалізації проекту «Будівництво каналізаційних очисних споруд
м.Долинська Кіровоградської області» з обласного фонду охорони навколишнього
природного середовища – 10,0 млн.грн.;
завершити робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття по
вул.Чумацький шлях, за рахунок коштів обласного дорожнього фонду на суму
25,0 млн грн.
продовження придбання саджанців за рахунок обласного фонду охорони
навколишнього природного середовища для озеленення парків та вулиць міста – 50,0
тис.грн.
Крім того у 2019 році за рахунок коштів інвесторів планується:
розпочати будівництво 2-х сонячних електростанцій загальною
потужністю 15 МВт, що забезпечить створення 40 робочих місць в період
будівництва та додаткових 20 постійних робочих місць в процесі експлуатації
об’єктів, а також забезпечить надходження коштів до міського бюджету за
оренду земельних ділянок в розмірі близько 1,5 млн.грн. на рік. Орієнтовні
терміни реалізації проектів: один із них до 01.07.2019 другий до 01.01.2020
року
розпочати реорганізацію системи теплопостачання міста з переведенням
міських газових котелень на альтернативний вид палива, що дасть змогу
зменшити вартість послуги теплопостачання, крім того, відмова від дорогого
природного газу зменшить залежність підприємства – виробника послуги від
нестабільного газового ринку.
реалізація проекту будівництва сучасного переробного підприємства
буде здійснюватися підприємством споживчої кооперації «Долина – СТ».
Будівництво планується завершити до 01 квітня 2019 року.
Впровадження проекту дасть змогу запровадити виробництво
заморожених борошняних напівфабрикатів у обсязі 15,0 т на рік, запровадити
первинну переробку плодоовочевої продукції шляхом сквашування та
маринування в обсязі 20,0 т на рік, створити 10 робочих місць, забезпечить
відрахування до бюджетів усіх рівнів у обсязі 489 тис. грн.
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2. Підприємництво. Регуляторна політика
Актуальними проблемами залишаються: незначна фінансово-економічна
потужність малого та середнього підприємництва, у т.ч. дефіцит власних
фінансових ресурсів, важкодоступність кредитних ресурсів, високий рівень
процентних ставок по кредитах;
значний тиск природних монополій у сфері електро-, газо- та
водопостачання, які стримують розвиток підприємництва у зв’язку з
необхідністю виготовляти і оплачувати технічні умови за кошти підприємців
політична і соціально-економічна нестабільність;
ріст інфляції, нестабільність валютного курсу грошових одиниць як
вітчизняної, так і іноземних валют висока, економічно обтяжлива для малого та
середнього підприємництва вартість землі, нерухомості, орендної плати;
наявність «тіньової» діяльності суб'єктів підприємництва, значна частина
у сфері надання побутових послуг (індивідуальні послуги, особливо послуги
ремонтно-будівельні, перукарські, послуги з ремонту автомобілів);
наявність стихійної та незаконної торгівлі в місті;
зниження купівельної спроможності населення.
Метою розвитку підприємництва та споживчого ринку є:
Поліпшення бізнес-клімату, створення сприятливих умов для розвитку
малого та середнього підприємництва, в т. ч. місцевих товаровиробників,
збільшення кількості приватних підприємців, запровадження механізму
співпраці виконавчих органів Долинської міської ради та суб’єктів малого та
середнього підприємництва через Раду підприємців при виконавчому комітеті
міської ради ;
сприяння насиченню споживчого ринку якісними та безпечними
товарами, в першу чергу вітчизняного і місцевого виробництва, створення умов
для
продажу
сільськогосподарської
продукції
безпосередньо
її
виробниками (зокрема на ринках, ярмарках) та влаштування соціальних відділів
та кутків в закладах стаціонарної торгівлі;
збереження мережі підприємств, що надають побутові послуги першої
необхідності, розширення асортименту та обсягів надання послуг населенню
відповідно до потреб;
здійснення постійного контролю за додержанням вимог законодавства у
сфері торгівлі та ресторанного господарства завдяки проведенню
систематичного обстеження на предмет дотримання ними вимог чинного
законодавства при реалізації харчових продуктів у м. Долинська.
Основні завдання у сфері розвитку підприємництва та споживчого ринку
вирішуватимуться за рахунок:
власних коштів суб’єктів підприємницької діяльності;
іноземних інвестицій та інших коштів використання яких не суперечить
чинному законодавству;
коштів міського бюджету в сумі 100.0 тис. грн.
будівництво критого ринку з продажу продовольчих та непродовольчих
товарів на мікрорайоні по вул. Нова;
відкриття аптек в західній частині міста та біля залізничного вокзалу;
підтримка малого підприємництва за рахунок організації та проведення
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ярмарок (сезонної, святкової торгівлі), державних та місцевих святкових,
урочистих масових заходів, організації відпочинку та розваг ;
залучення суб’єктів підприємницької діяльності до участі в конкурсах на
закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти міського та інших бюджетів з
урахуванням коштів, виділених на зазначені цілі;
започаткування конкурсу з реалізації
проектів суб’єктів малого
підприємництва на які буде надаватись фінансова підтримка з міського
бюджету;
проведення заходів, спрямованих на розвиток та удосконалення сфери
обслуговування та виведення з тіні таких видів послуг, як будівництво та
ремонт житла, монтаж і ремонт мереж водопостачання та водовідведення,
послуги перукарів , майстрів по ремонту взуття та інші;
проведення роботи по забезпеченню
магазинів по реалізації продуктів
харчування хлібом та хлібобулочними виробами місцевих виробників;
здійснення заходів направлених на дотримання закладами торгівлі,
ресторанного господарства, послуг та розваг (у вечірній та нічний час) правил
торгівлі, режиму роботи та тиші, громадського порядку.
Ставки єдиного податку на 2018 та 2019 роки встановлені менші ніж в
2017 році, що в свою чергу дасть можливість створення нових робочих місць,
зростання кількості суб´єктів господарської діяльності, стимулювання розвитку
підприємництва. Проте очікується збільшення надходжень до міського бюджету
в результаті збільшення розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового
мінімуму для працездатних осіб.
В 2019 році, в порівнянні з 2018 роком, очікується зменшення надходжень
земельного податку з юридичних осіб, оскільки відповідно до підпункту 4 статті
284 Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості
бюджетних надходжень у 2018 році» плата за земельні ділянки, надані для
залізниць у межах смуг відведення справлятиметься у розмірі 25 відсотків
податку, обчисленого відповідно до статтей 274 і 277 Податкового кодексу
України.
3. Пасажироперевезення
Перевезення населення по місту за маршрутом: вулиця ШирокаПтахокомбінат та на виконання Закону України «Про освіту» перевезення дітей
шкільного віку з с.Степове до шкіл міста здійснюється фізичною особоюпідприємцем Лебідь В.М., що в повному обсязі задовольняє потреби населення
(згідно даних моніторингу надання даного виду послуг населення ).
Основна мета – це забезпечення надання якісних послуг по перевезенню
пасажирів по місту та перевезенню дітей на навчання з с. Степове до ЗОШ І-ІІІ
ступенів № 1,4 та школи гімназії № 3 і додому за рахунок коштів міського
бюджету, коштів населення міста. З міського бюджету передбачається
відшкодування вартості перевезення населення по місту з розрахунку 8,0 грн за
одного пасажира.
Загальна потреба на фінансування напряму Програми – 333,0 тис. грн, в
тому числі на перевезення населення по місту – 180,0 тис. грн на перевезення
дітей до шкіл міста з с. Степове – 150,0 тис. грн.
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4. Енергозбереження та енергоефективність
Одною з основних проблем напрямкує – застарілі технології, матеріали та
обладнання, через що виробництво комунальних послуг є енерговитратним
виробництвом. Значні витрати та втрати енергоносіїв, неефективна ізоляція мереж
та відсутність теплоізоляції будівель (житловий фонд, будівлі соціальної сфери),
призводить до неефективного використання та перевитрат енергоресурсів.
Основні завдання реалізації напрямку Програми є:
розробка та впровадження системи теплопостачання міста за рахунок
переведення міських котелень на альтернативні види палива;
поетапна заміна теплових мереж на трубопроводи із сучасних матеріалів
(попередньо ізольовані 100 м.п. за рахунок впровадження інвестиційної програми
по теплопостачаннню);
поетапна заміна мереж водопостачання на трубопроводи із сучасних
матеріалів 720,0 м.п за рахунок впровадження інвестиційної програми
по
водопостачанню;
утеплення будівель комунальної власності, житлового фонду за рахунок
інвестицій, співфінансування з міського бюджету, коштів населення та інших
коштів не заборонених чинним законодавством;
за рахунок інвестицій по впровадженню проектів «Поліпшення
експлуатаційних показників, прийнятої в експлуатацію в установленому
порядку, системи гарячого водопостачання харчоблоку та пральні комунальних
дошкільних навчальних закладів № 4 «Казка» та «№5 «Ружечка»;
за рахунок коштів населення, управителя багатоквартирних будинків та
співфінансування з міського бюджету встановити світлодіодні лампи в підїздах
багатоквартирних будинків з таймерами руху;
за рахунок коштів міської ради передбачених програмою освітлення
здійснити завершення заходів по встановленню світлодіодних ламп по
вуличному освітленню. Планується закупити 100 шт світлодіодних ламп на
суму 13,0 тис. грн.
Загальна потреба на виконання напряму Програми у 2019 році складає
1003,7 тис. грн, з них за рахунок коштів міського бюджету 25,0 тис. грн , за
рахунок
інвестицій
та інших коштів, не заборонених законодавством
978,7 тис. грн.

№
з/п

1.
2.

3.

Найменування заходів

Фінансування за
рахунок:
державного
бюджету (ДБ),
міського
бюджету (МБ),
кошти
населення (КН)

Обсяги
фінансування
(тис. грн.)

Поетапна заміна теплових мереж на трубопроводи із Інвестпрограма
сучасних матеріалів (попередньо ізольовані 100 п.м
КП «ДМКГ»
Поетапна заміна мереж водопостачання на
Інвестпрограма
трубопроводи із сучасних матеріалів 720,0 п.м
КП «Центр»

159,5

Заміна ламп розжарювання та ламп ЛБ на
енергозберігаючі ДНЗ №4 «Казка» (200шт)

10,0

МБ

612,9
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4. Заміна ламп розжарювання та ламп ЛБ на
енергозберігаючі ДНЗ №5 «Ружечка»(200 шт)
5. Заміна ламп розжарювання та ламп ЛБ на
енергозберігаючі ДНЗ №3 «Колобок»(100шт)
6. Поліпшення
експлуатаційних
показників,
прийнятої в експлуатацію в установленому
порядку, системи гарячого водопостачання
харчоблоку
та
пральні
в
комунальному
дошкільному навчальному закладі № 5 «Ружечка»
в м. Долинська, Кіровоградської області
7. Поліпшення
експлуатаційних
показників,
прийнятої в експлуатацію в установленому
порядку, системи гарячого водопостачання
харчоблоку
та
пральні
в
комунальному
дошкільному навчальному закладі № 4 «Казка» в
м. Долинська, Кіровоградської області
Всього:

МБ

10,0

МБ

5,0
106,6

99,7

1003,7

5. Впровадження заходів територіального планування та розвиток
земельних відносин.
Проблемами у розвитку земельних відносин є - незатверджені межі міста,
не проведена інвентаризація земель населеного пункту, не оформлені
правоустановчі документи на земельні ділянки комунальної власності.
За рахунок коштів міського бюджету, коштів підприємств, установ і
організацій міста та інших джерел, не заборонених чинним законодавством в
2019 році планується розпочати роботи:
коригування генерального плану забудови міста Долинська;
формування території і встановлення меж міста;
проведення інвентаризації земельних ділянок;
пошук можливостей по забезпеченню земельними ділянками учасників
АТО;
оформлення правоустановчих документів для створення нового
кладовища в північній частині міста.
Потреба у фінансуванні на 2019 рік складає 1541,14 тис. грн в тому числі
за рахунок місцевого бюджету:
№
Сума,
Назва робіт
з/п
тис. грн
1.

Коригування генерального плану забудови міста Долинська

2.

Завершення робіт по довгостроковому договору «Розроблення проекту
землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту»
Оформлення правоустановчих документів на земельні ділянки під
об’єктами нерухомості КП «Долинське міське комунальне
господарство» при Долинській міській раді
Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
для створення нового кладовища
Виготовлення детального плану території на земельну ділянку під нове
кладовище
Розрахунок на відшкодування втрат сільськогосподарського та

3.

4.
5.
6.

1000,0
99,94
10,0
25,00
100,0
1,2

14
лісогосподарського виробництва
7. Підготовка обґрунтування необхідності створення території або об'єкту
природно-заповідного фонду парку «Дружба»
8.
Підготовка лотів для продажу права оренди (власність) на конкурентних
засадах
9.
Виготовлення документації щодо рекультивації земельних ділянок
(кладовища)
10. Виготовлення документації із землеустрою для надання земельних
ділянок учасникам АТО, для ведення особистого селянського
господарства
11. Інвентаризації земель в межах населеного пункту
Поновлення нормативної грошової оцінки в м. Долинська
ВСЬОГО:

50,00
10,0
30,0
15,0
100,0
100,0
1541,14

6. Житлово-комунальне господарство
Житлово-комунальне господарство міста (далі – ЖКГ) це багатогалузева
сфера – це послуги з теплопостачання, водопостачання та водовідведення,
експлуатації та ремонту житла, розвитку, поновлення, утримання елементів
благоустрою, поводження з побутовими відходами, транспортних, ритуальних
послуг, експлуатація ліфтового господарства.
1. Недостатність фінансування з державного бюджету на реалізацію
проекту «Долинський груповий водопровід водопостачання м.Долинська,
Долинського району Кіровоградської області».
2. Недостатність використання нетрадиційних джерел енергії та альтернативних
видів палива та постійне підвищення цін на енергоносії.
3. Значні втрати теплової енергії через будівельні конструкції житлових
будинків, інших об’єктів та через застарілу, зношену (неефективну)
термоізоляцію тепломереж.
4. Відсутність конкуренції на ринку послуг з управління багатоквартирним будинком.
5. Послуги водопостачання:
понаднормові втрати та витрати води в мережах низького та високого
тиску мікрорайонів та мережах Долинського міського водоканалу,
коливання показників якості питної води, перевищення вмісту заліза,
кольоровості та каламутності,
погодинне водопостачання споживачів «старої» частини міста;
відсутність повного реєстру споживачів;
споживання води без облаштування приладами обліку
втрати, пов’язані з несанкціонованим відбором води з мережі).
відсутнє централізоване водопостачання, західної частини міста
6. Відсутність нормативно-правової бази для застосування вимог Закону
України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» від 22
червня 2017 року № 2119-VIII (далі – Закон), щодо будинкового комерційного
обліку витрат води, а саме відсутність «Методики розподілу між споживачами
обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг яка має бути затверджена
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері житлово – комунального господарства.
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7. Складний фінансовий стан підприємств ЖКГ через несвоєчасні
розрахунки від споживачів різних категорій за отримані послуги, наявність
дебіторської та кредиторської заборгованості.
Основними завданнями щодо забезпечення сталого та ефективного
функціонування житлово-комунального господарства міста, є:
забезпечення населення міста Долинська якісними комунальними
послугами та житловими послугами за рахунок:
продовження робіт з реалізації проекту «Будівництво Долинського
групового водопроводу водопостачання м. Долинська Кіровоградської області.
Коригування» та реконструкції комплексу гідрогеологічних свердловин для
геолого-економічної оцінки запасів підземних вод Лозуватської дільниці
Долинського водозабору;
будівництва міських каналізаційних очисних споруд;
проведення поточного та капітального ремонту покрівель, підвищення
теплозахисних властивостей будівельних конструкцій багатоквартирних
житлових будинків (за рахунок коштів власників (співласників) будинків,
міського та інших бюджетів на умовах співфінансування;
забезпечення безпечної експлуатації та підтримання справного технічного
стану ліфтового господарства міста через своєчасне проведення експертного
обстеження, технічного огляду та капітальні ремонти ліфтів з метою надання
якісних послуг населенню міста. Проведення своєчасних капітальних ремонтів
за результатами проведеного експертного обстеження ліфтів.
реконструкції
систем
газопостачання
житлових
будинків
«чехословацького типу»;
зменшення втрат води в мережах, за рахунок зміни зношених мереж на
сучасні неметалеві матеріали;
підвезення питної води в приватний сектор міста згідно графіка (в місця
підтоплення ґрунтовими водами) та іншим споживачам в разі виникнення
аварійних ситуацій на мережах водопостачання.
забезпечення ефективної та обґрунтованої тарифної політики в галузі
житлово-комунальних послуг, прозорість в процесі розробки та затвердження
тарифів на них, залучення громадськості міста з цих питань.
сприяння створенню ОСББ в багатоквартирних житлових будинках міста,
інших форм управління будинком.
завершення робіт з влаштування в багатоквартирних житлових будинках
комерційних вузлів обліку витрат питної води.
подальше впровадження роздільного збирання твердих побутових
відходів, включаючи облаштування та утримання сміттєзвалища відповідно до
вимог законодавства України;
Крім того, для забезпечення сталого та ефективного функціонування
житлово-комунального господарства міста необхідно забезпечити високий
рівень платежів споживачами за отримані комунальні послуги, завдяки
проведенню інформаційно-роз'яснювальної роботи, адресної роботи з
боржниками, активної претензійно-позовної роботи та інших заходів.
У зв’язку з введенням в дію Закону України «Про комерційний облік
теплової енергії та водопостачання» від 22 червня 2017 року
№ 2119-VIII (далі – Закон), яким встановлені терміни обов’язкового оснащення
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комерційними вузлами обліку витрат питної води для житлових та нежитлових
будівель, необхідно облаштувати:
нежитлові будівлі – до 01 серпня 2018 року;
житлові будівлі – до 01 серпня 2019 року.
З дня набрання чинності цим Законом, до Програми включено заходи з
поетапного облаштування усіх багатоповерхових будинків комерційними
вузлами обліку витрат води, які впроваджуються для: забезпечення накопичення
даних (показників) по обсягам споживання; виявлення аварійних витоків в
внутрішньобудинкових системах водопостачання; реагування на відхилення від
середньостатистичних загально-будинкових витрат; проведення аналізу та
зведення балансу по системі водопостачання будинком.
Загальна потреба у фінансуванні напрямку Програми на 2019 рік складає
36257,2 7 тис. грн.
Обсяги фінансування Програми на 2019 рік за рахунок коштів міського
бюджету та інших незаборонених законодавством джерел фінансування

№
з/п

1
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Найменування робіт

2
1. Житловий фонд
Співфінансування робіт з капітальних ремонт покрівель
багатоквартирних житлових будинків м. Долинська
Капітальний ремонт (реконструкція)
внутрішньобудинкової газорозподільчої системи
багатоквартирного житлового будинку по вул. Нова, 90, м.
Долинська, Долинського району, Кіровоградської області.
Коригування та експертиза проекту
Придбання лічильника теплової енергії Ду40мм, 50мм та
65мм для забезпечення обмінного фонду (Закон України
«Про комерційний облік теплової енергії та
водопостачання»
Перевірка щільності внутрішньобудинкового газопроводу
багатоквартирних будинків «чехословацького» типу
(заходи з безпечної експлуатації систем газопостачання)
Придбання та встановлення 5 шт кранів фланцевий
кульковий Ду -150 мм на виході з мережевих насосів
котельні №1,2 (заміна зношених)
Придбання деревообробного станка
Приведення захисних споруд розташованих в
багатоквартирних житлових будинках міста до належного
стану (протирадіаційні укриття)
Реконструкція внутрішньобудинкових мереж
водопостачання в багатоквартирних житлових будинках
по вул. Нова №№ 86, 88, 90 м. Долинська, Долинського
району, Кіровоградської області

Фінансуванн
я за рахунок:
державного
бюджету
(ДБ),
міського
бюджету
(МБ), кошти
населення
(КН)

3

Сума
(тис. грн.)

МБ

4
1652,00
200,00

МБ

560,00

МБ

40,00
62,00

МБ

80,00

МБ

40,00

МБ
МБ

40,00
50,0

МБ

80,0

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

17
Проведення експертизи технічного стану
МБ
500,00
багатоповерхового житлового будинку по вул. Сонячна,
будівельний № 3 м.Долинська, Долинського району,
Кіровоградської області та виготовлення проектнокошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт
багатоповерхового житлового будинку по вул. Сонячна,
будівельний № 3 м.Долинська Долинського району
Кіровоградської області»
2. Ліфтове господарство
272,00
Експертне обстеження ліфтів (57 од.) по вул. Соборності
МБ
54,0
України, 48 (під'їзди 1,3,4,5),вул. Нова, 52 (під'їзди 1,2),
вул. Нова, 58 (під'їзд 2), вул. Нова, 60 (під'їзд 1,2), вул.
Нова, 62 (під'їзди 1, 2) вул. Нова, 64 (під'їзди 1, 2), вул.
Нова, 80 (під'їзди 1, 2, 3), вул. Нова, 84 (під'їзди 1, 2, 3),
вул. Нова, 86 (під'їзди 1, 2, 3,4,5), вул. Нова, 88 (під'їзд 3),
вул. Нова, 92 (під'їзди 1, 2, 3,5,5,6), вул. Нова, 96 (під'їзди
1, 2, 3), вул. Нова, 98 (під'їзди 2, 3), вул. Нова, 100
(під'їзди 1, 2, 3), вул. Нова, 102 (під'їзди 1, 2, 3), вул. Нова,
104 (під'їзди 1, 2), вул. Нова, 106 (під'їзди 1, 2, 3), вул.
Нова, 108 (під'їзди 1,2, 3, 4), вул. Ольгерда Бочковського, 5
(під'їзд 2), вул. Ольгерда Бочковського, 7 (під'їзди 1, 2),
вул. Центральна, 155 (під'їзди 1, 2,3) м.Долинська,
Долинського району, Кіровоградської області
Технічний огляд ліфтів (9 од.) вул. Нова, 54 (під'їзд 1), вул. МБ
18,0
Нова, 56 (під'їзди 1, 2,3), вул. Нова, 76 (під'їзди 1, 2,3), вул.
Нова, 78 (під'їзди 1, 2), м.Долинська, Долинського району,
Кіровоградської області
Капітальний ремонт ліфтів(за результатами експертного
МБ
200,00
обстеження)
Забезпечення послугами водопостачання та водовідведення
32220,00
Реконструкція комплексу гідрогеологічних свердловин
ОБ
4800,00
для геолого-економічної оцінки запасів підземних вод
Лозуватської дільниці Долинського водозабору
Реалізація проекту «Будівництво Долинського групового
ДБ
17420,00
водопроводу
водопостачання
м.
Долинська
Кіровоградської області»
Реалізація проекту з будівництва міських каналізаційних
ОБ
10000,00
очисних споруд
ІІ. Заходи по КП «Координаційний центр по обслуговуванню населення»
при Долинській міській раді
Оплата послуг з коригування проектно-кошторисної
МБ
документації
робочого
проекту
«Реконструкція
490,00
магістрального водопроводу по вул. Сонячна від колодязя
ПГ-47а до ТРП в м.Долинська Долинського району
Кіровоградської області» та завершення будівельномонтажних робіт
Відновлення
закільцьованого
трубопроводу
МБ
107,4
водопостачання низького тиску від колодязя навпроти
КДНЗ №5 «Ружечка» до колодязя навпроти спортивного
майданчика
КЗ
«НВК
«Долинська
гімназія
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Долинської
районної ради» (330 м. п. поліетиленової труби Ду110 мм,
встановлення з’єднувальних деталей, запірної арматури)
Придбання матеріалів та обладнання для заміни ділянки
МБ
57,2
водопроводу низького тиску по пров. Транспортному від
вул. Нова до вул. Ольгерда Бочковського

4.

5.
6.
7.

8.

Разом:

1.

2.
3.
4.

5.
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Придбання
та
заміна
запірної
арматури
(з
комплектуючими) на мережі водопостачання високого та
низького тиску біля багатоквартирних житлових будинків
№№ 70 та 88 по вул. Нова (дві засувки Ду 200)
Придбання кришок люків водопровідно-каналізаційної
мережі (20 шт)
Створення обмінного фонду квартирних засобів обліку Ду
15мм, 50 шт.
Розроблення проектно-кошторисної документації та
проведення робіт з будівництва вузла обліку стоків
побутової каналізації від КНС-1 по вул. Сосновій в м.
Долинська, Долинського району, Кіровоградської області
Дотація на відшкодування різниці в тарифах на
водопостачання
комунальному
підприємства
"Координаційний центр по обслуговуванню населення"
при Долинській міській раді
(на І півріччя)

МБ

14,00

МБ

24,00

МБ

16,00

МБ

200,00

МБ

750,00

1658,2
ІІІ. Заходи по КП «Долинське міське комунальне господарство»
при Долинській міській раді
Реалізація робочого проекту «Будівництво водопроводу
МБ
централізованого водопостачання парку «Дружба»
Інші
м.Долинська, Долинського району, Кіровоградської
джерела
області»
Придбання переносного ультразвукового лічильника
МБ
витрат води
Придбання матеріалів для ліквідації аварій на мережі
МБ
водопостачання старої частини міста
Виготовлення проектно-кошторисної документації на
МБ
реконструкцію системи водопосттачання по вул.
Приморська та вул. Шевченка, м. Долинська,
Долинського району, Кіровоградської області
Коригування проектно-кошторисної документації по
МБ
робочому проекту «Реконструкція зношених ділянок
водопроводу по вулицях Тесленка, Затишна, Шевченка,
Соборності України та провулку Транспортний
м. Долинська, Долинського району, Кіровоградської
області» та завершення робіт (облаштування камери із
встановленням секційної запірної арматури по вул.
Шевченка)
Придбання кришок люків водопровідної мережі (42 шт)
МБ

100,00
100,0
60,00
45,00
30,00

70,00

50,0

Разом:
Всього МБ:
ОБ
ДБ
Інщі джерела

455,0
3937,2
14800,0
17420,0
100,0

ВСЬОГО

36257,2

7. Містобудівна діяльність
Будівництво, ремонт та утримання доріг, освітлення вулиць
Проблемні питання містобудівної діяльності - це значна зношеність
покриття доріг міста, несвоєчасне проведення їх поточного та капітального
ремонту, недостатність коштів у міському бюджеті на утримання та проведення
капітальних і поточних ремонтів дорожнього покриття вулиць та тротуарів
міста, на утримання, будівництво та капітальні ремонти мереж вуличного
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освітлення, недостатня кількість снігозбиральної техніки для роботи в зимовий
період.
З метою підвищення рівня безпеки
мешканців міста за рахунок
приведення мережі доріг до технічного стану, який відповідає вимогам
нормативних документів та сприятиме розвитку автомобільних доріг, як
складової частини економіки міста та забезпечення потреб населення міста в
безперебійному освітленні вулиць міста за рахунок коштів міського бюджету,
коштів підприємств, установ і організацій міста та інших джерел, не
заборонених чинним законодавством планується здійснювати:
належне утримання та експлуатації доріг, покращення стану покриття доріг
міста, встановлення дорожніх знаків , нанесення розмітки.
забезпечення потреб населення і господарського комплексу в послугах з
освітлення міста відповідно до встановлених нормативів і національних
стандартів за рахунок утримання в належному технічному стані існуючої мережі
зовнішнього освітлення, своєчасного фінансування заходів по будівництву,
реконструкції та ремонту мереж, використання новітніх енергозберігаючих
технологій при будівництві реконструкції та ремонті мереж (світлодіодні лампи,
датчики освітленості, таймери, та інше), проведення роз’яснювальної роботи
серед суб’єктів підприємницької діяльності щодо продовження встановлення
ними освітлювальних приладів на будівлях та
приміщеннях, де вони
здійснюють свою діяльність.
Обсяг фінансування на проведення поточних та капітальних ремонтів
доріг міста, утримання доріг, зимове утримання доріг, дорожню розмітку
вулиць, виготовлення та встановлення дорожніх знаків, виготовлення проектнокошторисної документації на поточний та капітальний ремонт доріг міста,
ремонт пішохідних тротуарів на 2019 рік складає 34 389,9 тис. грн, в т.ч.:

№
з/п

1

Найменування робіт

2

Фінансування за
рахунок:
державного
бюджету (ДБ),
міського бюджету
(МБ)
ДБ
МБ
(тис.грн) (тис.грн
4
3

1. Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття
1.1. Коригування, проходження повторної експертизи та
2416,3
294,00
співфінансування робіт по робочому проекту
«Капітальний ремонт асфальтобетонного дорожнього
покриття вул. Макаренка на ділянці від пров. Миколи
Міхновського до пров. Добровольчих Батальйонів
м.Долинська, Долинського району Кіровоградської
області»
1.2. Коригування, проходження повторної експертизи та
4560,5
544,5
співфінансування робіт по робочому проекту
«Капітальний ремонт асфальтобетонного дорожнього
покриття пров. Транспортний (від вул. Чумацький
Шлях до вул. Польова) м.Долинська, Долинського
району Кіровоградської області»
1.3. Коригування, проходження повторної експертизи та
1350,3
173,6
співфінансування робіт по робочому проекту

Всього
(тис.
грн)

5
2710,3

5105,00

1523,9
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«Капітальний ремонт асфальтобетонного дорожнього
покриття вул. Центральна на ділянці від пров. Братів
Клепачів до пров. Євгена Коновальця м.Долинська,
Долинського району Кіровоградської області»
1.4. Коригування, проходження повторної експертизи та
співфінансування робіт по робочому проекту
«Капітальний ремонт асфальтобетонного дорожнього
покриття вул. Героїв Крут м.Долинська, Долинського
району Кіровоградської області»
1.5 Капітальний ремонт дорожнього покриття
вул.Чумацький Шлях м.Долинська, Долинського
району Кіровоградської області
Всього:

2239,8

276,9

20000,0
30566,9

2516,7

20000,0
1289,00

2. Поточний ремонт асфальтобетонного дорожнього покриття
2.1. Поточний ремонт асфальтобетонного дорожнього
180,00
покриття вул. Чумацький Шлях м. Долинська,
Долинського району, Кіровоградської області
2.2. Поточний ремонт асфальтобетонного дорожнього
135,00
покриття вул. Центральна м. Долинська, Долинського
району, Кіровоградської області
2.3. Поточний ремонт асфальтобетонного дорожнього
135,00
покриття вул. Сонячна м. Долинська, Долинського
району, Кіровоградської області
2.4. Поточний ремонт асфальтобетонного дорожнього
135,00
покриття пров. Залізничний м. Долинська,
Долинського району, Кіровоградської області
2.5. Поточний ремонт асфальтобетонного дорожнього
157,00
покриття пров. Транспортний м. Долинська,
Долинського району, Кіровоградської області
2.6. Поточний ремонт асфальтобетонного дорожнього
90,00
покриття пров. Знам’янський м. Долинська,
Долинського району, Кіровоградської області
Всього:
832,00
3. Поточний ремонт дорожнього покриття типу (біле шосе)
3.1. Поточний ремонт дорожнього покриття (біле шосе)
312,00
вулиці В’ячеслава Чорновола на ділянці від пров.
Залізничний до пров. Транспортний м. Долинська,
Долинського району, Кіровоградської області.
3.2. Поточний ремонт дорожнього покриття (біле шосе)
244,4
вулиці Героїв Крут на ділянці від пров. Вокзальний до
пров. Миколи Міхновського м. Долинська,
Долинського району, Кіровоградської області
3.3. Поточний ремонт дорожнього покриття (біле шосе)
244,4
вул. Пушкіна на ділянці від пров. Козака Мамая до
пров. Залізничний м. Долинська, Долинського району,
Кіровоградської області
3.4. Поточний ремонт дорожнього покриття (біле шосе)
312,00
вул. Івана Богуна на ділянці від пров. Залізничний до
пров. Транспортний м. Долинська, Долинського
району, Кіровоградської області
3.5. Поточний ремонт дорожнього покриття (біле шосе)
117,00
пров. Пилипа Орлика на ділянці від вул. Івана
Яковенка до вул. Сонячна м. Долинська, Долинського
району, Кіровоградської області
Всього:
1229,00

31855,9
180,00

135,00

135,00

135,00

157,00

90,00

832,00
312,00

244,4

244,4

312,00

117,00

1229,00
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4. Грейдерування дорожнього покриття
4.1. «Грейдерування дорожнього покриття типу (біле
шосе) по вулицях Мічуріна, Макаренка, Героїв Крут,
Залізнична, Волохінська, Дмитра Донцова, Бойка,
Центральна,
Івана
Яковенка,
Івана Франка,
Відродження,
Широка,
Паркова,
Богдана
Хмельницького, Яра Славутича та 8-го Березня,
В’ячеслава Чорновола, провулків Євгена Маланюка,
Вокзальний, Мічуріна, Козацький, Симона Петлюри
м. Долинська, Долинського району, Кіровоградської
області»
Всього:
5. Утримання дорожнього покриття
5.1. Виготовлення (придбання) та встановлення дорожніх
знаків
5.2. Дорожня розмітка вулиць
5.3. Зимове утримання доріг
Всього:
30566,9
Разом:

199,00

199,00

199,00

199,00

30,00

30,00

45,00
199,00
274,00
3823,00

45,00
199,00
274,00
34389,9

Обсяг фінансування на утримання мереж вуличного освітлення проведення поточних та капітальних ремонтів на 2019 рік складає 1044,00 тис.грн.

№
з/п

1
1.

2.

3.

4.

5.

Найменування робіт

2
Відновлення елементів благоустрою вуличного освітлення по вул. Івана Яковенка КТП № 114 на ділянці від
Мясокомбінату до пров. Транспортний м. Долинська,
Долинського району, Кіровоградської області.
Капітальний ремонт
Відновлення елементів благоустрою вуличного
освітлення по вул. Затишна КТП № 363 на ділянці від
пров. Заводський до вул. Соборності України м.
Долинська, Долинського району, Кіровоградської
області. Капітальний ремонт
Відновлення елементів благоустрою вуличного
освітлення по вул. Яра Славутича на ділянці від пров.
Транспортний до пров. Проїзний КТП № 63 м.
Долинська, Долинського району, Кіровоградської
області. Капітальний ремонт
Відновлення елементів благоустрою вуличного
освітлення по вул. Героїв Крут на ділянці від пров.
Добровольчих батальйонів до пров. Мічуріна КТП №
118 м. Долинська, Долинського району, Кіровоградської
області. Капітальний ремонт
Відновлення елементів благоустрою вуличного
освітлення по вул. Олександра Козьми КТП № 468 м.
Долинська, Долинського району, Кіровоградської

Фінансування за
рахунок:
державного
бюджету (ДБ),
міського
бюджету (МБ),
кошти
населення (КН)

Сума
(тис.
грн)

3
МБ

4
104,0

МБ

91,0

МБ

130,0

МБ

130,0

МБ

104,0
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області. Капітальний ремонт
Відновлення елементів благоустрою вуличного
освітлення по вул. Шевченка КТП № 115 на ділянці від
пров. Транспортний до кінця вулиці м. Долинська,
Долинського району, Кіровоградської області.
Капітальний ремонт
Відновлення елементів благоустрою вуличного
освітлення по вул. Шевченка КТП № 115 на ділянці від
пров. Братів Клепачів до пров. Транспортний
м. Долинська, Долинського району, Кіровоградської
області. Капітальний ремонт
Відновлення елементів благоустрою вуличного
освітлення пров. Петра Калнишевського від КТП № 127
м. Долинська, Долинського району, Кіровоградської
області. Капітальний ремонт
Утримання мереж вуличного освітлення
Оплата електроенергії вуличного освітлення
Придбання світлодіодних ламп (для вуличного
освітленя – 100 шт)

6.

7.

8.

9.
10.
11.

МБ

52,00

МБ

91,0

МБ

30,0

МБ
МБ
МБ

100,0
199,0
13,0

Всього:

1044,0

8. Благоустрій міста
За рахунок коштів міського бюджету, спонсорської та благодійної допомоги
планується здійснення наступних заходів з благоустрою міста.
Потреба в коштах для реалізації напряму Програми з врахуванням заходів
по поводженню з тваринами та регулювання їх чисельності у місті Долинська за
рахунок міського бюджету на 2019 рік складає 1345,00 тис. грн.
№
з/п
1
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
12.
13.
14.
15.

Найменування заходів
2
Косіння трави на газонах центральної частини міста (25 га – 82,00
тис. грн.) за три рази
Утримання парків міста
Послуги з утримання території міста (замітання та прибирання
вулиць, прибирання снігу, прибирання громадських місць,
посипання протиожеледними матеріалами).
Послуги з садіння та догляду за зеленими насадженнями
Благоустрій спортивних майданчиків і зон відпочинку(послуги з
ремонту лавочок, розміщених на території м. Долинська)
Благоустрій спортивних майданчиків і зон відпочинку(послуги з
утримання та ремонту дитячих майданчиків)
Послуги збирання та перевезення безпечних відходів, непридатних
для вторинного використання
Послуги з поводження із безпечними сміттям і відходами та їх
утилізація (розгортання та захоронення сміття з приватного
сектору)
Управління кладовищами
Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ по місту
Утримання громадських туалетів
Догляд за кладовищами
Поховання безрідних
Утримання скотомогильника

Сума
тис. грн.
3
199,00
199,00
199,00
80,00
5,00
5,00
199,00
30,00

199,00
20,00
65,00
50,00
5,00
10,00
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16. Стерилізація та щеплення безпритульних собак
17. Організація громадських робіт
Разом:

30,00
50,00
1345,00

Крім того, за рахунок коштів міського бюджету та інших надходжень не
заборонених чинним законодавством, згідно цільової програми водопостачання,
заплановано будівництво водопроводу водопостачання парку «Дружба»
м.Долинська, Долинського району, Кіровоградської області».
9. Охорона культурної спадщини
За рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених
чинним законодавством буде здійснюватись:
виконання робіт по благоустрою Меморіального Парку Слави;
проведення будівельно-монтажних робіт з реконструкції водонапірної
башти по вул. Лазарєва, 7б в місті Долинська, яка є символом міста;
утримання охоронних зон та прилеглих територій до об’єктів культури у
належному санітарному стані.
встановлення на пам’ятках археології охоронних знаків;
паспортизацію пам'ятників архітектури та містобудування і пам'яток
історії на території Долинської міської ради.
Загальна потреба на виконання напряму програми у 2019 році складає
641,6 тис. грн., з них
Коригування проектно-кошторисної документації та повторне проведення
комплексної будівельної експертизи проектно-кошторисної документації по
об’єкту «Ремонтно-реставраційні роботи водонапірної башти по вул. Лазарєва,
7б в м.Долинська Кіровоградської області (коригування)», виконання
будівельно-монтажних робіт – 600,00 тис. грн;
Паспортизація пам'ятників архітектури та містобудування і пам'яток
історії на території Долинської міської ради ( пам’ятник радянським льотчикам
- охоронний номер 1259 , пам’ятник радянським танкістам – охоронний номер
1109) – 27,3 тис. грн;
Виготовлення облікових карток на пам’ятки та об’єкти археології
(братська могила радянських воїнів – охоронний номер 254, водонапірна башта
– охоронний номер 188-Кб) – 5,00 тис. грн;
Виготовлення та встановлення охоронних дощок на пам’ятки археології,
історії та архітектури та містобудування (братська могила радянських воїнів –
охоронний номер 254, водонапірна башта – охоронний номер 188-Кб) – 9,3 тис. грн.
10. Екологічна безпека
та охорона навколишнього природного середовища
З метою збереження та відновлення природного стану водних ресурсів,
підвищення родючості орних земель та захист території від затоплення і
підтоплення, охорони та раціонального використання земель, зменшення
негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров’я
людини в 2019 році плануються наступні заходи:
озеленення території міста Долинська, належне утримання парків та
скверів;
ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій та проведення заходів по
боротьбі з африканською чумою у випадку їх настання;
за рахунок коштів виділених на благоустрій проведення заходів з
запобігання забруднення підземних та поверхневих вод а саме:
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забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання,
знешкодження і захоронення відходів в тому числі вивезеного з приватного
сектора;
ліквідація стихійних сміттєзвалищ;
боротьба з карантинними шкідниками на території міста та с. Степове,
викошування узбіч, зон зелених насаджень, парків, скверів, місць загального
користування, обрізка дерев.
Потреба у фінансуванні на 2019 рік складає 82,8 тис. грн. в тому числі за
рахунок місцевого бюджету:
№
з/п

Назва робіт

Сума,
тис. грн

Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, та проведення заходів по
25,00
боротьбі з африканськоє чумою
2.
Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та
50,0
санітарного стану колодязів, водопровідної та каналізаційної мережі міста
3.
Придбання і висаджування дерев за рахунок надходжень до фонду охорони
7,8
навколишнього природного середовища
ВСЬОГО:
82,8
1.

11. Соціальний захист населення.
На обліку в міській раді перебуває: 58 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, 77 дітей- інвалідів, 6 учасників бойових дій Другої
світової війни, 554 учасники Другої світової війни, 1421 дітей-війни, 129
учасників бойових дій (АТО), 193 учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС,
22 статусні вдови ЧАЕС,165 багатодітних сімей в яких виховується 3 і більше
дітей.
Реалізація основних завдань буде здійснюватися за рахунок коштів
міського бюджету, коштів підприємств, установ і організацій міста та інших
джерел, не заборонених чинним законодавством.
Основні завдання це:
забезпечення соціального захисту найменш захищених категорій
населення міста, зокрема, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, ветеранів війни, надання допомоги на поховання непрацюючих
громадян міста;
реалізація заходів по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з
обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціальної інфраструктури.
забезпечення дітей дошкільних навчальних закладів додатковим
харчуванням в літній оздоровчий період, та забезпечення безоплатного
утримання у дошкільних навчальних закладах дітей учасників АТО та дітей осіб
тимчасово переміщених із зони АТО;
інвентаризація домоволодінь, які є потенційними об'єктами безхазяйного
майна, виготовлення паспортів безхазяйного майна та одержання витягів з
державного реєстру з метою забезпечення житлом незахищених верств
населення.
Загальна потреба коштів на 2019 рік становить – 206,0 тис. грн з них:
на поховання загиблого в зоні АТО – 30,0 тис. грн;
на лікування по зверненням громадян – 80,0 тис. грн;
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на фінансову підтримку дітей із сім'ї загиблого учасника АТО – 6,0 тис.
грн;
на фінансову підтримку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування – 20,0 тис. грн;
на лікування учасників бойових дій Другої світової війни – 10,0 тис. грн;
на поховання непрацюючих громадян – 30,0 тис. грн;
інвентаризація домоволодінь, які є потенційними об'єктами безхазяйного
майна, виготовлення паспортів безхазяйного майна та одержання витягів з
державного реєстру 25,0 тис. грн;
на заходи по запобіганню та ліквідацію нещасних випадків на воді – 5,0
тис. грн.
12. Освіта
В комунальній власності міста знаходиться три комунальних дошкільних
навчальних заклади, в яких налічується 33 груп які відвідують 731 дитина.
Основні завдання в галузі освіти за рахунок дотації з районного бюджету,
коштів міського бюджету, платних послуг (батьківської плати за харчування дітей) та
залученням інших коштів не заборонених чинним законодавством здійснювати:
утримання трьох комунальних дошкільних навчальних закладів;
максимальне охоплення дошкільною освітою дітей ясельного та
дошкільного віку;
реалізація завдань підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників комунальних дошкільних навчальних закладів з періодичністю
підвищення кваліфікації працюючих не рідше одного разу на 5 років, а для
вперше призначених на посади – протягом першого року їх роботи.
Коштів, які виділяються із районного бюджету не вистачає навіть на
захищені статті видатків комунальних дошкільних навчальних закладів, тому за
рахунок надходжень до міського бюджету щорічно виділяються додаткові
кошти від 3,0 млн. грн ( в 2016) до 5,0 млн грн в 2018 році.
Матеріальна база комунальних дошкільних навчальних закладів потребує
оновлення, та ремонту, всі витрати на їх утримання зведені до мінімуму.
Необхідні додаткові кошти:
на проведення робіт по заміні мийок та встановлення припливно-витяжної
системи вентиляції на кухні КДНЗ № 3 «Колобок» (на виконання припису
санітарно-епідемічної станції) – 150,0 тис. грн;
на проведення поточного ремонту внутрішньої системи водопостачання в
КДНЗ №4 «Казка» (у зв’язку з перебоями подачі води до груп, які розміщені на
другому поверсі) – 200,0 тис. грн;
на проведення поточного ремонту міжпанельних швів для забезпечення
температурного режиму в приміщеннях КДНЗ № 5 «Ружечка» – 30,0 тис. грн;
на розроблення проектно-кошторисної документації та встановлення
пожежної сигналізації у всіх комунальних дошкільних навчальних закладах
міста (на виконання припису Управління Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області) – 850,0 тис. грн.
на продовження робіт по реконструкції покрівлі в комунальному
дошкільному навчальному закладі № 5 «Ружечка» - 900,0 тис.грн.
приведення заміни вікон та дверей в комунальних дошкільних закладах
міста № 5 «Ружечка».
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Потреба на утримання комунальних дошкільних навчальних закладів в
2019 році складає 24249,4 тис. грн в тому числі за рахунок бюджету 22994,3 тис.
грн, за рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно
з їх основною діяльністю 1255,10 тис. грн.
13. Культура, фізична культура і спорт
Основними завданнями у сфері культури та спорту є створення та
забезпечення умов для залучення широких верств населення до масового
спорту, як важливої складової здорового способу життя, зміцнення здоров’я
населення міста та розвитку спорту за рахунок коштів міського бюджету та
інших джерел, не заборонених чинним законодавством
Пранується забезпечити:
фінансування на утримання комунальної установи «Долинський міський
клуб» при Долинській міській раді;
співпрацю з творчими колективами художньої самодіяльності організацій
та установ міста;
популяризацю роботи закладів культури, талановитих виконавців,
майстрів народних промислів міста через ЗМІ, виставки, конкурси та фестивалі.
збільшення охоплення громадян фізичною культурою і масовим спортом;
підтримку функціонування фізкультурно-оздоровчих клубів;
проведення різноманітних фізкультурно-оздоровихі та спортивно-масових
заходів, конкурсів, фестивалів, спортивних свят у місцях масового відпочинку
населення міста;
проведення культурно-масових заходів до державних та інших свят;
Обсяг фінансування на виконання напряму Програми на 2019 рік складає
881,8 тис. грн, в тому числі:
№
з/п
1.

Найменування заходів

Утримання комунальної установи «Долинсьький міський клуб»
при Долинській міській раді
2. Капітальний ремонт покрівлі комунальної установи
«Долинсьький міський клуб» при Долинській міській раді
3. Проведення культурно-масових заходів
4. Спортивний розвиток у місті.Проведення спортивних заходів
ВСЬОГО:

Сума,
тис. грн
406,8
340,0
110,00
25,00
881,8

14. Інформаційний простір
Інформаційне забезпечення населення міста здійснюється через друковані засоби
масової інформації: газети «Долинські новини» та «Провінція», місцеве радіомовлення,
мережу Інтернет.
Основними проблемами напряму Програми є:
відсутність власного друкованого засобу масової інформації;
недостатній рівень громадської активності і дієвості громадських
організацій у процесі формування та реалізації регіональної політики міста,
визначення стратегічного бачення шляхів вирішення нагальних проблем
регіонального розвитку.
За рахунок коштів міського та інших джерел, не заборонених чинним
законодавством планується забезпечити:
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поліпшення якості та оперативності інформування населення про життя,
події в місті за рахунок висвітлення інформації про роботу міської ради, про
прийняті рішення міської ради та її виконавчого комітету, діяльності депутатів
міської ради на сайті міської ради, друкуванню даної інформації в місцевих
періодичних виданнях, та озвучення її на місцевому радіо.
В 2019 році потреба на інформаційне забезпечення: складає 150,0 тис. грн.
15. Розвиток громади міста
Основними проблемами в розвитку громади міста є невідповідність
матеріально-технічного
забезпечення,
оснащеності
інформаційними
технологіями органів місцевого самоврядування сучасному рівню науки і
техніки, передовому світовому досвіду.
Основними завданнями у даному напрямку програми є створення умов
для забезпечення надання органами місцевого самоврядування управлінських
послуг на належному рівні шляхом:
1. забезпечення формування кадрового резерву на заміщення вакантних
посад державних службовців з урахуванням ділових якостей та рівня
професійної підготовки претендентів.
2. забезпечення розширення надання інформаційних та адміністративних
інтерактивних послуг через: веб-сайти місцевих органів самоврядування та
виконавчої влади, звернення до державних органів в електронному вигляді з
використанням електронного цифрового підпису.
3. впровадження передового досвіду та прийняття активної участі у
обговоренні проектів законодавчих актів що стосуються роботи органів
місцевого самоврядування.
Потреба в коштах на реалізацію Напряму Програми складає 31,5тис. грн,
в тому числі:
1) оплата членських внесків в Асоціацію міст України
15,0 тис. грн;
2) за рахунок проведеннякультурно-масових заходів
(виплата премії почесному громадянинові)
4,5 тис. грн;
підписка газет головам вуличних та будинкових комітетів 12,0 тис. грн.
Підтримка ініціатив жителів міста Долинська
Жителі міста постійно нарікають на недостатньо якісні житловокомунальні послуги, погану екологію та недосконалу інфратруктуру. Саме
методологія громадського бюджетування, як форма прямої демократії,
визначається як відкритий процес дискусії та прийняття рішень, в якому кожен
мешканець міста має можливість подати власну пропозицію та шляхом
голосування вирішити, в який спосіб та на що витрачати частину місцевого
бюджету.
Громадськість продовжує вважати, що за вирішення всіх проблем
відповідає місцева влада. Позбавлення громади ініціативи та відповідальності
щодо соціально-економічного розвитку своєї території призвело до втрати
взаємозв'язку між владою та громадою. Для подолання такої пасивності
необхідно навчити населення міста технологіям розв'язання проблем розвитку
та створити організації громад, які допоможуть об'єднати погляди жителів.
Головна мета– посилення впливу громади на якість життя у своєму місті,
підвищення відповідальності жителів за його розвиток, а саме на такі цілі:
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стимулювання та сприяння створенню організацій, покликаних розвивати
громадські ініціативи, заохочувати членів територіальної громади до активізації
своїх позицій;
надання можливості кожному жителю міста визначити проблему, яка, на
його думку, потребує нагального вирішення;
розвиток різних форм співпраці влади з громадою, вивчення громадської
думки;
залучення громадськості до процесів формування та реалізації діяльності
влади і дотримання принципів відкритості, прозорості та публічності.
Реалізація заходів відбуватиметься шляхом проведення Конкурсу на
визначення кращих громадських ініціатив, відповідно до діючого законодавства
України.
За рахунок коштів міського бюджету в розмірі 200,00 тис. грн за умови
співфінансування жителів міста та інших джерел, не заборонених чинним
законодавством.
Вартість реалізації однієї ініціативи з міського бюджету не повинна
перевищувати 100,0 тис. грн, співфінансування учасників ініціативної групи
(жителів міста) у розмірі не менше 10% від суми виділеної з міського бюджету
на впровадження даної ініціативи.
Співфінансування програми може також забезпечуватись не лише за кошти
учасників ініціативної групи, а й за кошти соціально-відповідального бізнесу.
Виконання напрямку Програми забезпечить обізнаність жителів міста
щодо можливостей реалізації ініціативних ідей, покращить рівень їх знань у
підготовці проектних пропозицій, стимулює активізацію громадських ініціатив
спрямованих на залучення додаткових коштів на розвиток міста.
ІІІ. Організація контролю за виконанням Програми
Контроль за виконанням Програми здійснюється міською радою.
Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягнення
показників Програми будуть:
розпорядження голови міської ради про встановлення контролю за ходом
реалізації Програми;
щоквартальна звітність структурних підрозділів виконкому міської ради
про стан виконання відповідних заходів Програми;
здійснення аналізу ходу виконання Програми та прийняття додаткових
заходів, спрямованих на досягнення мети програми;
залучення засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації
Програми, виявлення проблем та недоліків;
обговорення стану та проблем реалізації Програми на щотижневих
нарадах, засіданнях виконкому та сесіях міської ради, засіданнях постійних
комісій міської ради.

