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ВИРІШИВ:
Погодити звіт про виконання Програми економічного і соціального
розвитку міста Долинська за 2018 рік та подати на розгляд сесії міської ради
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Міський голова

В.ТЕРНАВСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Долинської міської ради
20лютого 2019 № ______
ЗВІТ
про виконання Програми економічного і соціального розвитку
міста Долинська за 2018 рік
Програму економічного і соціального розвитку міста Долинська на 2018
рік (далі – Програма) розроблено з урахуванням цільових програм та
затверджено рішенням міської ради.
Головним завданням, над яким працювала міська рада, було забезпечення
виконання основних показників Програми, за рахунок виконання планових
показників бюджету збільшення надходжень до міського бюджету та економії
бюджетних коштів
Всього доходи міського бюджету за 2018 рік по загальному та
спеціальному фондах складають 39 118,2 тис. грн при плані 37 100,0 тис. грн,
перевиконання – 2,018,2 тис. грн (105,44 %), в тому числі:
доходи загального фонду склали 37 460,7 тис. грн, що складає 105,74%
від планових показників загального фонду;
доходи спеціального фонду 1 657,6 тис. грн – 99,05 % від запланованих
доходів спеціального фонду.
Основні джерела надходжень до міського бюджету – це надходження
акцизного податку з виробленого та завезеного в Україну пального складає
4 075,7 тис. грн (15,7% від суми доходів міського бюджету без врахування
трансфертів) акцизного податку з реалізації суб`єктами господарювання
підакцизних товарів 2 358,1 тис. грн. (9,1%), плата за землю 9 586,1 тис. грн
(37,0%), надходження єдиного податку 5 657,9 тис. грн (21,8%).
За рахунок взятих на себе повноважень з надання адміністративних
послуг у сфері державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців
та повноважень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень надходження коштів за надання адміністративних послуг до
міського бюджету склали 1 062,5 тис. грн (4,1 % від суми доходів міського
бюджету без врахування трансфертів). Отримано збору за державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень в розмірі 216,5 тис. грн.
Цільові програми за 2018 рік, які є складовими Програми виконані на
87,6% при плані 17246,3 тис. грн., фактичне виконання склало 15101,2 тис. грн.
Виконання цільових програм міської ради за 2018 рік
(грн)
з/п

Назва програм

План 2018 року

факт 2018
року

+, -

%

2

1

Програма реформування та розвитку
житлово-комунального господарства м.
Долинська на 2018 рік

2

Програма розвитку ліфтового
господарства багатоквартирних житлових
будинків в м. Долинська на 2018 рік
Програма благоустрою та утримання
території міста Долинська на 2018 рік

2013041,42

3

Програма будівництва, ремонту та
утримання доріг в м. Долинська на 2018
рік
Програма водозабезпечення міста
Долинська на 2018 рік

3302015,00

4
5
6

Програма зовнішнього освітлення міста
Долинська на 2018 рік

7

Програма проведення земельної
реформи в м. Долинська на 2014-2018
роки із змінами та доповненнями

8

Міська програма розвитку культури та
фізичного виховання на 2016-2018 роки

3723882,46

3242416,23

856605,00

508734,22
-347870,78

59,39

-172928,64

91,41

-177151,74

94,64

-309371,31

92,86

-190774,94

83,11

-354655,80

39,88

-12250,32

90,93

-2610,17

99,02

0,00

100,00

3124863,26

4020787,23

1129785,00

939010,06

135000,00
267200,00

87,07

1840112,78

4330158,54

589900,00

-481466,23

235244,20

122749,68
264589,83

9

"Шкільний автобус" перевезення
пасажирів і дітей шкільного віку по
місту Долинська на 2018-2012 роки

10

Програма сприяння розвитку місцевого
самоврядування в м. Долинська на 20142018 роки

11

Програма розвитку малого
підприємництва в місті Долинська на
2018-2019 роки

100000,00

100000,00

0,00

100,00

12

Програма соціального захисту населення
міста на 2014-2018 роки

584447,63

516554,20

-67893,43

88,38

13

«Забезпечення реагування нанадзвичайні
ситуації (події )на 2016- 2018 роки»

45000,00

35000,00

-10000,00

77,78

Програма охорони культурної спадщини
м.Долинська на 2014-2018 роки

55000,00

39425,08

15

-15574,92

71,68

16

18

Програма охорони навколишнього
природного середовища на 2018 рік
Програми поводження з тваринами та
регулювання чисельності безпритульних
тварин у місті Долинська на 2018-2020
роки
Залучення інвестицій
Разом по програмах

11573,00

11573,00

7800,00

5379,00

-2421,00

68,96

15000,00

15000,00

0,00

100,00

79906,00

79740,00

-166,00

99,79

17246314,05 15101178,77 -2145135,28

87,56

Напрям І. Житлово-комунальне господарство
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства
м. Долинська на 2018 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до законів
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України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні
послуги», «Про поховання та похоронну справу», та затверджена рішенням
міської ради від 22грудня 2017 року № 603.
За звітний період комунальними підприємствами надано комунальних
послуг:
водопостачання та водовідведення, включаючи водопостачання «старої
частини міста» всього 418,462 тис.м3 на суму 8 201,8 тис. грн., в т.ч.:
1)водопостачання:
населення – 186,3 тис. м3 на суму 4 277,6 тис. грн.;
бюджет та інші – 29,94 тис. м3 на суму 1 089,8тис. грн.
2)водовідведення:
населення – 178,9 тис. м3 на суму 1 974,0 тис. грн.;
бюджет та інші – 22,3 тис. м3 на суму 319,00 тис. грн.
підвезення води в підтоплені райони міста – 78 м3 на суму 17,5 тис. грн.;
полив газонів та клумб – 410,0 м3;
Обсяги сплати за водопостачання та водовідведення населенням склали –
4 731,232 тис. грн., або – 75,5 %, бюджетом та іншими споживачами – 1 407,6
тис. грн., що складає 100 %.
теплопостачання всього 20245,664Гкал на суму 30 206,8 тис.грн., в т.ч.:
населення – 15231,029Гкал на суму 20 253,5 тис. грн.;
бюджетні організації4355,851Гкал на суму 8 777,8 тис. грн.;
інші – 658,784Гкал на суму 1 175,5 тис. грн.
Обсяги сплати за послуги теплопостачання населенням з січня по
жовтень поточного року склали: населенням – 16 826,00 тис. грн., або – 83 %,
бюджетом та іншими споживачами – 9 840,2 тис. грн., що складає 98,9 %;
3) надання послуги з утримання багатоквартирних житлових будинків
припинено з червня 2018 року, у зв’язку з призначенням управителя з
управління багатоквартирними житловими будинками, станом на 31.12.2018
року борг за послугу з утримання багатоквартирних житлових будинків складає
510,5 тис. грн.;
4) управління багатоквартирними житловими будинками нараховано
3 176,2 тис. грн., сплачено – 2 478,1 тис. грн., що складає 78 %;
5) вивезення твердих побутових відходів з багатоквартирних житлових
будинків – нараховано561,3 тис. грн., сплачено – 425,3 тис. грн., що складає
75,8 %.
Загальна сума фінансування заходів Програми на 2018 рік, із змінами та
доповненнями складає3 723,882 тис. грн., станом на 31грудня 2018 року
освоєно 3 242,416 тис. грн., в тому числі:
1) КП «Долинське міське комунальне господарство» при Долинській міській
раді передбачено кошти в розмірі 3 501,034 тис. грн.. освоєно 3 020,204 тис. грн.;
2) КП«Координаційний центр по обслуговуванню населення» при
Долинській міській раді передбачено кошти в розмірі 182,848 тис. грн., освоєно
182,212 тис. грн.;
3) фінансова підтримка ОСББ «Світ» на придбання матеріалів для
проведення ремонту покрівлі тасвітлодіодних ламп з датчиком руху – 40,00 тис.
грн.
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З метою підвищення ефективності роботи підприємства з дебіторською
заборгованостю, збільшення обсягів надходжень за отримані послуги та
зменшення
необлікованих
втрат,
комунальним
підприємством
«Координаційний центр по обслуговуванню населення» при Долинській міській
раді за рахунок коштів міського бюджету придбано:
1) 2712 антимагнітних пломб на загальну суму 34,98 тис. грн., які
встановлено на квартирних засобах обліку водопостачання;
2) устаткування з обмеження водовідведення (блокування квартирних
каналізаційних випусків) у багатоповерхових будинках вартістю 87,0 тис. грн.
За рахунок впровадження відповідних заходів з квітня по грудень 2018
року:
з 671 абонентів, які були попереджені про блокування (на суму 1 494,6
тис. грн.), 158 сплатили заборгованість повністю – 207,4 тис. грн., 47 абонентів
уклали боргову угоду на суму 166,5 тис. грн., заблоковано40 абонента ( в тому
числі десятьабонентів заблоковано повторно), чотирнадцять сплатили вартість
блокування-розблокування та суму боргу 36,00тис. грн. Роботи продовжуються.
Для створення матеріально-технічної бази підприємства за рахунок
коштів міського бюджету придбано бензиновий генератор з повітряним
охолодженням потужністю 6,5 кВт,вартістю 19,7 тис. грн. та придбано
фекально-дренажний насос з ріжучою насадкою YATO - 85380 на суму 7,5 тис.
грн., придбано пожежну колонку в комплекті на суму 9,59 тис. грн.
Комунальним підприємством «Долинське міське комунальне господарство»
при Долинській міській раді виконано:
1) капітальний ремонт покрівель багатоквартирних житлових будинків по
вул. Нова, 80 (під'їзд 3); вул. Нова, 86 (під'їзди 1, 2, 3); вул. Нова, 88 (під'їзди 4, 5);
вул. Нова, 92 (під'їзд 3); вул. Нова, 104 (під'їзди 1, 2), вул. Дружби народів, 28
(під'їзд 1), вул. Дружби народів, 18 (під'їзд 2) та вул. Дружби народів, 16 (під'їзд 2)
загальною площею 3068 м2 на суму 1 142,139 тис. грн.;
2)поточний ремонт міжпанельних швів багатоквартирних житлових будинків
міста по вул. Дружби народів, буд. 18, 24, 28, 30 (сходові клітини) та вул. Нова, буд.
80 та 106 обсягом 1022 п. м на суму 250,166 тис. грн., розроблено проектнокошторисну
документацію
на
реконструкцію
внутрішньо-будинкової
газорозподільчої системи багатоквартирного житлового будинку по вул. Нова, 90;
3)
поточний
ремонт
мереж
зовнішнього
електропостачання
багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 155 – 60,8 тис. грн.
За рахунок міського бюджету придбано матеріали та виконуються
наступні роботи:
1) придбано 260 п. м труби ПН діаметром 32 мм для заміни зношених
ділянок внутрішньобудинкових систем водопостачання у багатоквартирних
житлових будинках по вул. Нова, 54, вул. Нова, 68 м. Долинська на суму 24,9
тис. грн.;
2) придбано 150 п. м труби ПВХ діаметром 110 мм для проведення
поточного ремонту зливної каналізації багатоквартирних житлових будинків по
вул. Нова, 66, вул. Нова, 68, вул. Нова, 70, вул. Ольгерда Бочковського, 5, 7,
вул. Соборності України, 48 м. Долинська на суму 24,9 тис. грн.;
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3) придбано 287 п. м труби ПВХ діаметром 110 мм для заміни зношених
ділянок внутрішньобудинкових систем водовідведення у багатоквартирних
житлових будинках по вул. Нова, 54, вул. Нова, 68 м. Долинська на суму 24,9
тис. грн.;
4) 900 одиниць запірної арматури та 132 п. м труб для заміни
внутрішньобудинкової системи теплопостачання багатоквартирних житлових
будинків по вул. Дружби народів 14, 16, 18, 20, вул. Соборності України, 48 на
суму 99,8 тис. грн.;
5) поточний ремонт та гідравлічне випробування міжквартальних
теплових мереж в районі багатоквартирних житлових будинків по вул. Нова,
№№ 104-108 (від ТК-7 до ТК-8) на суму 12,45 тис. грн.;
6) встановлено індивідуальне електричне опалення в квартирі № 3
багатоквартирного житлового будинку № 6а по вулиці Сонячна на суму 35,00
тис. грн.;
7) поточний ремонт внутрішньобудинкової системи газопостачання в
під’їзді № 4 в багатоквартирному житловому будинку № 86 по вул. Нова на
суму 3,102 тис. грн.;
8)
перевірка
щільності
внутрішньобудинкового
газопроводу
багатоквартирних житлових будинків по вул. Нова, №№ 84, 86, 88, 90, 92, 94,
96, 98, 100, 102, 106, 108 - вартість робіт 59,839 тис. грн.;
9) експлуатація складових газорозподільної системи – 68,78 тис. грн.;
10) виготовлено проектно-кошторисну документацію на встановлення
квартирних вузлів обліку електричної енергії в багатоквартирному житловому
будинку № 155 по вул. Центральна (162 квартири) – вартість робіт 25,00 тис.
грн.;
11) в багатоквартирному житловому будинку № 155 по вул. Центральна
придбано та встановлено автоматичні вимикачі на суму 6,384 тис. грн.та
квартирні прилади обліку електричної енергіїна суму 42,12 тис. грн.;
12) проведено технічну інвентаризацію домоволодінь, які є потенційними
об’єктами безхазяйного майна, вартість послуги 5,823 тис. грн.;
13) придбано контролери та виконано режимне налагоджування
автоматичного регулювання роботи котелень 1, 2, 3 м. Долинська, вартість
робіт – 75,00 тис. грн.;
За рахунок коштів міського бюджету приведені до належного стану
захисні споруди цивільного захисту у підвалах багатоквартирних житлових
будинків по вул. Нова (протирадіаційні укриття) на суму 42,014 тис. грн.
За здані в оренду приміщення нараховано орендну плату на загальну суму
220,170 тис. грн., сплачено за 2018 року 227,127 тис. грн., при цьому
заборгованість складає 18,5 тис. грн. За рахунок надходжень від оренди
приміщень комунальне підприємство виконує роботи з поточного ремонту
покрівель, освітлення під’їздів та підвалів, у житловому будинку №76 по вул.
Нова встановлено пандус для осіб з обмеженими можливостями. По будинкам,
де не виконані поточні ремонти, виконується накопичення коштів для
виконання ремонтів за дорученнями співвласників.
З метою збільшення обсягів та напрямків діяльності, за кошти міського
бюджету комунальним підприємством придбано: автовишку, тракторну
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газонокосарку, щіпоріз, 2 ємності для транспортування води, ручний
мотокультиватор на загальну суму 681,9 тис. грн.
Для забезпечення безпеки дорожнього руху придбано 2 комплекти камер
відеоспостереження на суму 86,5 тис. грн.
У зв’язку з не укладанням Долинським УЕГГ договору підряду на виконання
робіт
реконструкції
внутрішньобудинкової
газорозподільної
системи
багатоквартирного житлового будинку № 90 по вул. Нова, виконання даних робіт
переноситься на невизначений час (вартість робіт – 411,234 тис. грн).
Виконання Програми реформування та розвитку житлово-комунального
господарства міста Долинська 2018 року
Найменування видатків
Всього по програмі
Експлуатація та технічне обслуговування житлового
фонду
Поточний ремонт мурування ліфтових шахт (вул. Нова,86
(під'їзд 3); вул. Нова, 98 (під'їзд 1, 2); вул. Нова, 100
(під'їзди 1, 3); вул. Нова, 102 (під'їзд 2, 3) м. Долинська,
Долинського району, Кіровоградської області

Поточний ремонт мереж зовнішнього
електропостачання житлового будинку по
вул.Центральна,155, м.Долинська
Кіровоградської області

План на
2018
3 723
882,46
245000,00

факт
2018 року
3 242
416,23
154955,95

+, -481
466,23
-90044,05

%
87,07

70000,00

22495,20

-47504,80

32,14

60799,20

-4200,80

93,54

63,25

65000,00

Приведення захисних споруд до належного стану
(протирадіаційні укриття, які не передані в оренду)

48638,00

42014,40

-6623,60

86,38

Виготовлення технічних паспортів безхазяйного майна
міста Долинська
Надання доступу для ліквідації витоків газу у житловому
будинку № 86 по вул.Нова, (кв № 87, 90) м.Долинська

10000,00

0,00

-10000,00

0,00

1362,00

1362,00

0,00

100,00

Послуги з проведення технічної інвентаризації
домоволодінь, які є потенційними об'єктами безхазяйного
майна
Отримання витягу з державного реєстру щодо взяття на
облік об'єктів безхазяйного майна та інших витягів

10000,00

9823,39

-176,61

98,23

5000,00

1514,16

-3485,84

30,28

-18052,40

48,42

Встановлення індивідуальногго електричного
опалення в будинку по вул Сонячна 6а ув.3
м.Долинська Кіровоградської області

35000,00

16947,60

Фінансова підтримка ОСББ "Світ" на придбання матеріалів
для проведення ремонту покрівлі

40000,00

40000,00

0,00

100,00

КП "Долинське міське комунальне господарство" при
Долинській міській раді
Поточний ремонт міжпанельних швів багатоквартирних
житлових будинків міста по вул. Дружби Народів, буд.
18,28,30 м.Долинська, Долинського району,
Кіровоградської області (для ліквідації затікання у під'їзди)

3256034,46

2865247,48

88,00

124669,00

124668,52

390786,98
-0,48

100,00
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Дотація на виплату матеріального заохочення працівників

14100,00

14100,00

0,00

100,00

Придбання прилавків для створення комунального ринку
в м.Долинська
Поточний ремонт міжпанельних швів багатоповерхових
житлових будинків по вулиці Дружби народів № 24 (1, 2
під’їзди), по вулиці Нова, №№ 80, 106 м.Долинська,
Кіровоградської області
Придбання матеріалів для заміни зношених ділянок
внутрішньобудинкових систем водопостачання у
багатоквартирних будинках по вул. Нова, 66,вул. Нова, 68,
вул. Нова, 70 м.Долинська, Долинського району,
Кіровоградської області

15000,00

15000,00

0,00

100,00

130331,00

125498,46

-4832,54

96,29

25000,00

24953,00

-47,00

99,81

Придбання матеріалів для заміни зношених ділянок
внутрішньобудинкових систем водовідведення у
багатоквартирних будинках по вул. Нова, 54,вул. Нова, 68
м. Долинська, Долинського району, Кіровоградської
області

25000,00

24934,00

-66,00

99,74

Придбання матеріалів для проведення поточного ремонту
зливової каналізації житлових будинків по вул. Нова 66,
вул. Нова, 68, вул. Нова, 70 вул. Ольгерда Бочковського 5,7,
Соборності України, 48 м.Долинська, Долинського району,
Кіровоградської області

25000,00

24980,00

-20,00

99,92

Придбання квартирних приладів обліку електричної енергії
для заміни зношених у багатоквартирному житловому
будинку 155 по вул. Центральна м.Долинська, Долинського
району, Кіровоградської області (108 шт.)

42120,00

42120,00

0,00

100,00

Перевірка щільності внутрішньобудинкового газопроводу
багатоквартирних житлових будинків за адресою
м.Долинська вул. Нова буд. 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100,
102,106,108 (в І півріччі 2018 року)
Поточний ремонт внутрішньо- будинкової системи
газопостачання за адресою: м.Долинська, вул. Нова,буд.86,
під'їзд №4

59845,00

59839,76

-5,24

99,99

3103,00

3102,00

-1,00

99,97

Придбання запірної арматури та труб для
внутрішньобудинкової системи теплопостачання
багатоквартирних житлових будинків по вул. Дружби
народів 14 ,16, 18, 20 , вул. Соборності України,48 у
м.Долинська, Долинського району, Кіровоградської області
Придбання відсіву
Придбання солі
Здійснення технічного обстеження балкону в
багатоквартирному житловому будинку по вул.Сонячна,2
м.Долинська. Долинського району кіровоградської області

99807,00

99806,40

-0,60

100,00

63000,00
50400,00
3000,00

63000,00
49999,32
3000,00

0,00
-400,68
0,00

100,00
99,21
100,00

Експлуатація складових газорозподільної системи
Щеплення бродячих тварин від сказу
Дотація на виплату премії працівникам комунального
підприємства "Долинське міське комунальне господарство"
при Долинській міській раді

79888,00
5000,00
53043,46

75945,25
0,00
53043,46

-3942,75
-5000,00
0,00

95,06
0,00
100,00

Режимне налагоджування автоматичного регулювання
роботи котелень 1, 2, 3 (програмування контролерів)
м.Долинська Кіровоградської області

75000,00

75000,00

0,00

100,00
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Виготовлення проектно-кошторисної документації по
встановленню квартирних вузлів обліку електричної енергії
багатоквартирного житлового будинку на 162 квартири №
155 по вул.Центральна м.Долинська , Долинського району ,
Кіровоградської області

25000,00

25000,00

0,00

100,00

Придбання автоматичних вимикачів для їх встановлення в
багатоквартирному житловому будинку 155 по вул.
Центральна м.Долинська , Долинського району,
Кіровоградської області

7200,00

6384,96

-815,04

88,68

Капітальний ремонт покрівель багатоквартирних житлових
будинків по вул. Нова, 64 (під'їзд 1); вул. Нова, 80 (під'їзд
3); вул. Нова, 86 (під'їзди 1, 2, 3); вул. Нова, 88 (під'їзди 4,
5); вул. Нова, 104 (під'їзди 1, 2) м.Долинська, Долинського
району, Кіровоградської області

694839,00

673781,10

-21057,90

96,97

Капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового житлового
будинку по вул. Нова 92. (3 під'їзд), вул. Дружби Народів,
18 (2 підїзд ) м. Долинська, Долинського
району,Кіровоградської області

238370,00

213568,80

-24801,20

89,60

Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового
будинку по вул. Дружби народів, 16 (2 під'їзд ) м.
Долинська, Долинського району,Кіровоградської області

147000,00

139498,64

-7501,36

94,90

Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового
будинку по вул.Дружби народів,28( під'їзд №1)
м.Долинська, Долинського району, Кіровоградської області

115292,00

115291,08

-0,92

100,00

Встановлення індивідуального електричного опалення в
будинку по вул.Сонячна 6а кв.3 м.Долинська
Кіровоградської області

1499,00

1498,66

-0,34

99,98

Придбання щіпорізу
Придбання газонокосарки
Реконструкція внутрішньобудинкової газорозподільної
системи багатоквартирного житлового будинку по вул.
Нова, 90 м.Долинська, Долинського району,
Кіровоградської області

42500,00
29900,00
352676,00

42500,00
29900,00
30382,60

0,00
0,00
322293,40

100,00
100,00
8,61

Капітальний ремонт зношених ділянок теплотраси в районі
житлових будинків по вул. Нова 104-108 м.Долинська,
Долинського району, Кіровоградської області (від ТК-7 до
ТК-8)

12450,00

12450,00

0,00

100,00

Придбання спеціального вантажного автопідйомника

572000,00

572000,00

0,00

100,00

Придбання культиватора
Придбання ємностей для транспортування води 2 шт.

10700,00
26800,00

10700,00
26800,00

0,00
0,00

100,00
100,00

Придбання 2-х комплектів камер відеоспостереження

86502,00

86501,47

-0,53

100,00

КП "Координаційний центр по обслуговуванню
населення " при Долинській міській раді

182848,00

182212,80

-635,20

99,65

Придбання електроінструментів (перфоратор, дриль, фен
промисловий, шуруповерт,
кутошліфувальна машинка, паяльник)

13918,00

13918,00

0,00

100,00

Придбання антимагнітних пломб
Придбання принтера

35000,00
10100,00

34984,80
9490,00

-15,20
-610,00

99,96
93,96
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Придбання обладнання, призначене для обмеження
водовідведення у багатоповерхових будинках

87000,00

87000,00

0,00

100,00

Придбання бензинового генератора (електростанції) з
повітряним охолодженням 5,5-6,0 кВт

19700,00

19700,00

0,00

100,00

Придбання фекально-дренажного насосу з ріжучою
насадкою
Придбання пожежної колонки в комплекті

7530,00

7530,00

0,00

100,00

9600,00

9590,00

-10,00

99,90

Напрям ІІ. Водозабезпечення міста
Водопостачання міста у 2018 році здійснювали: комунальне підприємство
«Координаційний центр по обслуговуванню населення» при Долинській міській
раді, комунальне підприємство «Долинське міське комунальне господарство»
при Долинській міській раді, ДП «Долинське лісове господарство», ДП
«Дирекція КГЗКОР».
Вулиці міста, на яких відсутнє централізоване водопостачання,
забезпечуються водою з приватних колодязів, на підтоплені території (вул.
Лазарева, Залізнична, Волохінська, Перемоги, Макаренка, Чумацький Шлях,
пров. Мічуріна, Героїв Крут, Вишневецького, Пушкіна, Польова) питна вода
підвозиться КП «Долинське міське комунальне господарство» при Долинській
міській раді згідно графіка, кількість абонентів (будинків) 71.
На виконання програми водозабезпечення на 2018 рік з міського
бюджету виділено 4330,1 тис. грн. використано 4020,8 тис. грн., з них:
1. КП «Долинське міське комунальне господарство» при Долинській
міській раді виділено 746,0 тис. грн., освоєно – 639,4 тис. грн.
Підрядною організацією ТОВ «Гідроелектроцентр» м. Кропивницький, в
кінці жовтня 2018 року, завершені роботи в обсягах поточного року по
робочому проекту «Реконструкція зношених ділянок водопроводу по вулицях
Тесленка, Затишна, Шевченка, Соборності України та провулку Транспортний
м. Долинська, Долинського району, Кіровоградської області». Замінено ділянку
трубопроводу по вулиці Соборності України протяжністю 319 п. м, а саме:
заміна металевих та чавунних труб на поліетиленові діаметром 160 мм та 110
мм, облаштована камера перемикань з встановленням 3-х засувок 2-х гідрантів.
Загальна вартість робіт склала – 438,695 тис. грн.
Придбано та встановлено 3-х тарифний лічильник електроенергії на
водозаборі міськводоканалу, за рахунок чого досягнуто зменшення
середньомісячної вартості використаної електроенергії - з 2,96 грн. кВт-год до
1,20 грн. за кВт-год, місячна сума економії складає 9,1 тис. грн. Крім того,
підприємством проводяться обстеження мережі водопостачання на предмет
несанкціонованого відбору води з використанням приладу трасошукача.
Виявлено 3 несанкціоновані під’єднання по вулицях Центральна та
Приморська.
З метою відновлення дебіту свердловини, за рахунок коштів міського
бюджету проведено поточний ремонт (прочищення) свердловини 23-РЕ, крім
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того придбана та встановлена станція частотного управління та глибинний
насос відповідної потужності.
2. КП «Координаційний центр по обслуговуванню населення» при
Долинській міській раді виділено 2 314,1 тис. грн., освоєно – 2111,5 тис. грн.
З метою скорочення термінів на усунення аварійних ситуацій для
забезпечення безперебійного водопостачання споживачів створено аварійний
запас матеріалів. Придбано обладнання, матеріали та фасонні частини
трубопроводів, а саме: 100 м труби поліетиленової Ø50мм, 2 повітряні вантузи,
переходи різних діаметрів, фасонні частини та інші матеріали.
В 2018 році продовжено реалізацію проекту «Реконструкція
магістрального водопроводу по вул. Сонячна від колодязя ПГ-47а до ЦТП в
м. Долинська, Долинського району, Кіровоградської області (продовження
робіт)». Підрядною організацією ТОВ «Гідроелектроцентр» м. Кропивницький
замінено 338 пог. м металевої труби на поліетиленову, встановлено нову
запірну арматуру та замінено 2 одиниці пожежних гідрантів, вартість робіт
склала 285,0 тис. грн.
За рахунок коштів міського бюджету придбано:
1) 12 комерційних вузлів обліку на загальну суму 115,6 тис. грн., з яких 9
встановлено в багатоквартирних будинках по вул. Ольгерда Бочковського № 5,
7, по вул. Нова № 52, 54, 56, 64, 76, 78 та 84 м. Долинська. Придбано термінал
збору даних на суму 45,00 тис. грн.; влаштовано робоче місце контролю та
дистанційного доступу до комерційних вузлів обліку питної води в
багатоквартирних житлових будинках на загальну суму 11,99 тис. грн.
2) матеріали та обладнання на загальну суму 58,35 тис. грн., для
проведення ремонтних робіт в ТРП-5 та ЦТП по вул. Сонячна, замінено
зношене електротехнічне обладнання та прилади (пускачі, реле, манометри),
запірна арматура (кулькові крани зворотні клапани) та замінено пошкоджену
ділянку трубопроводу протяжністю 3 пог. м;
3) встановлено пластикові кришки люків (10 шт.) мереж водопостачання
та водовідведення на загальну суму 6,5 тис. грн.;
4) насос підвищувач SAER IR40-200/NA на суму 63,3 тис. грн., який
встановлено на ТРП-5, замість непридатного до використання через значний
експлуатаційний знос;
5) встановлено 4 пожежних гідранти на загальну суму 19,2 тис. грн., з
яких: один встановлено по вул. Ольгерда Бочковського (навпроти КДНЗ № 5
«Ружечка», КДНЗ № 4 «Казочка»), біля будинку по вул. Нова, 98 (на розі вул.
Нова та пров. Транспортний);
6) матеріали для проведення робіт по ліквідації застійних зон
водопровідної мережі по вул. Нова та вул. Дружби народів. Ліквідовано
застійну зону по вул. Нова в будинку № 86, протяжністю 30 п. м.
Виконано роботи по заміні ділянки водопровідної мережі на території
КДНЗ № 5 «Ружечка», а саме: замінено 200 п. м сталевої труби на
поліетиленову трубу (Ду 50), загальна вартість використаних матеріалів склала
17,3 тис. грн.
Замінено 30 п. м пошкодженої ділянки підвідного водопроводу до КДНЗ
№ 4 «Казка».
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Встановлено 4 повітряних вантузи для скиду надлишкового повітря в
камері обліку перед комерційним вузлом обліку, на 7-му мікрорайоні міста на
ТРП-5 та ЦТП по вул. Сонячна.
Протягом березня-серпня поточного року на водопровідній мережі
високого та низького тиску проведено обстеження 38 камер, колодязів.
Здійснено заміну двох засувок типу «Батерфляй» на шиберні засувки Ду 100 в
камері комерційного обліку, замінено запірну арматуру на ТРП-5, здійснено
ревізію 4 засувок по вул. Соборності України та по вул. Ольгерда
Бочковського.
Виконання Програми водозабезпечення
міста Долинська 2018 року
план на
2018рік
4330158,54

Факт
2018 рік
4020787,23

КП "Долинське міське комунальне господарство" при Долинській
міській раді

746039,54

639403,10

Поточний ремонт свердловини 23-РЕ
Дотація на відшкодування різниці в тарифах на водопостачання
комунальному підприємству "Долинське міське комунальне
господарство" при Долинській міській раді для оплати електроенергії
по дільниці водопостачання
Визначення вартості запасів питних підземних вод Лозуватської
ділянки Долинського водозабору свю №№ 23РЕ, 24РЕ, 47РЕ,1,2,5,7,

48362,00
126726,04

Найменування видатків

+, 309371,31
106636,44

%
92,9

48361,20

-0,80

100,0

44395,36

-82330,68

35,0

20230,50

20230,50

0,00

100,0

Виконання наукових археологічних вишукувань (розвідки) зі
встановленням меж об’єктів археологічної спадщини на території
Першотравневої сільської ради Долинського району Кіровоградської
області в зоні проектування об’єкту "Будівництво Долинського
груповог
Придбання обладнання ( насос свердловинний, пристрій плавного
пуску, контролер)

53104,00

53103,85

-0,15

100,0

34617,00

34617,00

0,00

100,0

Реконструкція зношених ділянок водопроводу повулицях Тесленка,
Затишна, Шевченка, Соборності України та провулку Транспортний
м.Долинська, Долинського району, Кіровоградської області
Виготовлення проектно-кошторисної документації на "Будівництво
водопроводу централізованого водопостачання парку "Дружба"
м.Долинська, Долинсьького району, Кіровоградської області
КП "Координаційний центр по обслуговуванню населення " при
Долинській міській раді

451000,00

438695,19

-12304,81

97,3

-12000,00

0,0

2314119,00

2111489,13

202629,87

91,2

Придбання запасних частин для насосу
підвищувача на ТРП-4
Придбання матеріалів для проведення робіт з
огородження території біля свердловини холодного водопостачання
по пров.І.Карпенка-Карого
Придбання поліетиленових кульових кранів для
підземної установки

10500,00

10495,00

-5,00

100,0

5700,00

5696,20

-3,80

99,9

-4,80

99,9

Придбання матеріалів для ліуквідації аварій на
мережі водопостачання м.Долинська
Оплата послуг по ліквідації аварій на мережі
водопостачання

70000,00

-35442,94

49,4

8000,00

-8000,00

0,0

Хлорування водопровідних мкреж водопроводу по вул.
І.Карпенка-Карого

6000,00

-27,46

99,5

Придбання обладнання, матеріалів та фасонних
частин трубопроводів

30000,00

-182,20

99,4

Всього по програмі

12000,00

9000,00

85,7

8995,20
34557,06

5972,54
29817,80
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Придбання матеріалів та обладнання для заміни
запірної арматури, ділянок трубопроводів та електрообладнання в
ТРП-5 та ЦТП по вул.Сонячна
Придбання запасних частин до фекального насосу
Улаштування робочого місця для контролю та
дистанційного доступу до комерційних вузлів обліку питної води в
багатоквартирних житлових будинках( придбання комплектуючих
деталей та обладнання до комп'ютера)

58349,00

58348,08

-0,92

100,0

3500,00
11991,00

3498,00

-2,00

99,9

11991,00

0,00

100,0

Придбання пожежних гідрантів у кількості 4 штуки; (по вул.
О.Бочковського напроти КДНЗ № 5 «Ружечка» (ПГ-36); по вул.
Ольгерда Бочковського напроти КДНЗ № 4 «Казка» (ПГ-40); по вул.
Нова напроти будинку 98, 1 пожежний гідрант резервний)

19200,00

19200,00

0,00

100,0

Придбання 22 кришок люків камер та колодязів мереж
водопостачання та водовідведення (заміна пошкоджених бетонних
кришок люків на пластикові) вул. Нова №№ 52, 58, 66, 68, 80, 86, 98,
108; вул. Сонячна №№ 6б, 6в; вул. Ольгерда Бочковського №№ 5, 7;
вул.Соборності України тапров Транспортний

6502,00

6500,04

-1,96

100,0

Придбання обладнання, матеріалів та фасонних
частин трубопроводів для створення аварійного запасу ділянок
мережі водопостачання з метою скорочення термінів на усунення
аварійних ситуацій та для забезпечення безперебійного
водопостачання споживачів

36880,00

36880,00

0,00

100,0

Придбання запірної арматури
Придбання труби поліетиленової ПЕ 100 SDRДу 500
Придбання 2-х з'єднувальних муфт
Придбання матеріалів для встановлення
комерційних вузлів обліку в багатоквартирних житлових будинках

8280,00
4200,00
27800,00
19500,00

8280,00

0,00

100,0

Поточний ремонт трубопроводу до приміщення
КДНЗ № 5 "Ружечка"
Дотація на відшкодування різниці в тарифах на
водопостачання та водовідведення комунальному підприємству
"Координаційний центр по обслуговуванню населення" при
Долинській міській раді
Дотація на оплату за водопостачання ДП "Дирекція КГЗКОР"
Придбання насосу підвищувачів на ТРП-5 для заміни зношеного

4200,00

0,00

100,0

27799,92

-0,08

100,0

11307,00

-8193,00

58,0

20000,00

0,00

-20000,00

0,0

1190500,00

1136622,40

-53877,60

95,5

69500,00
63334,00

69500,00

0,00

100,0

63333,33

-0,67

100,0

Придбання та встановлення комерційних вузлів обліку в
багатоквартирних будинках (будинки по вул. О.Бочковського №№
5,7, по вул.Нова №№ 52,54,56,64,84,86,88,90 м.Долинська
Долинського району Кіровоградської області

144890,00

136408,94

-8481,06

94,1

Придбання та встановлення комерційних вузлів обліку
води в багатоквартирних житлових будинках вул. Нова
№№92,94,96,98,100, 102, 104, 106 м.Долинська,
Долинського району, Кіровоградської області

44500,00

0,00

-44500,00

0,0

35 000,00

32
594,04

Придбання лічильника для технологічного обліку води
Придбання двох комплектів лічильників води
Придбання ручного терміналу для збору даних з комерційних вузлів
обліку холодної води
Придбання електричної машини для прочистки труб
Реконструкція магістрального водопроводу по вул.Сонячна від
колодязя ПГ-47а до ЦТП в м.Долинська, Долинського району,
Кіровоградської області (продовження робіт)
Коригування робочого проекту «Будівництво Долинського
групового водопроводу водопостачання м. Долинська
Кіровоградської області»

21 000,00
45000,00

45000,00

0,00

100,0

60000,00

59500,00

-500,00

99,2

284993,00

284992,58

-0,42

100,0

70000,00

69895,00

-105,00

99,9
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Субвенція обласному бюджету на співфінансування об'єкту
«Будівництво Долинського групового водопроводу
водопостачання м. Долинська Кіровоградської області».
Коригування"

1200000,00

1200000,00

0,00

100,0

Найгострішою соціальною проблемою на сьогодні залишається питання
забезпечення жителів міста якісною та недорогою питною водою.
Тому, основними напрямками програми водопостачання міста є:
будівництво альтернативних ДП «Дирекція КГЗКОР» систем
водопостачання та водовідведення, а саме завершення будівництва
Долинського групового водопроводу, реконструкція гідрологічних свердловин,
отримання позитивного висновку Держекспертизи проекту
міських
каналізаційних очисних спору та початок їх будівництва;
заміна зношених квартальних мереж на трубопроводи із сучасних
матеріалів.
Щодо стану будівельних робіт по основним проектам за підсумками 2018
року:
будівельні роботи по Долинському груповому водопроводу розпочато з
жовтня 2018 року, на сьогоднішній день виконано прокладання траси №2 та №3
протяжністю 1877 та 860 пог.м відповідно, монтажні роботи виконано на 80%,
освоєно коштів – 5 млн.119 тис.грн (в т.ч. 1 млн.200 тис.грн міський і 4 млн.грн
обласний бюджети);
на сьогоднішній день виконано – буріння 4-х свердловин (три робочі,
четверта «суха» свердловина), гідрогеологічні випробування щодо визначення
сумарного дебіту свердловин та визначення запасів води родовища,
будівництво 3-х будівель насосних станцій, придбання свердловинних насосів,
освоєно коштів – 6995,41 тис.грн (обласний природоохоронний фонд);
завершено виготовлення проектно-кошторисної документації проекту
будівництва каналізаційних очисних споруд, проект проходить державну
експертизу, освоєно коштів – 658,48 тис.грн (обласний природоохоронний
фонд).
Крім того вже поданий екологічний запит на виділення коштів з
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на
фінансування будівництва у 2019 році в сумі 10 млнгрн.
Напрям ІІІ. Ліфтове господарство
Із загальної суми коштів, виділених на фінансову підтримку об`єктів
житлово-комунального господарства на виконання Програми розвитку
ліфтового господарства на 2018 рік, з міського бюджету виділено кошти в
розмірі 856,6 тис. грн., використано – 508,7 тис. грн., що становить 59,4%.
На обслуговуванні КП «Долинське міське комунальне господарство» при
Долинській міській раді (далі – комунальне підприємство) перебуває 93 ліфти, в
тому числі:
1) багатоквартирні житлові будинки комунальної власності міста – 87
ліфтів;
2) багатоквартирний житловий будинок по вул. Сонячна, 6-в (власник ДП
«Дирекція КГЗКОР») – 6 ліфтів.
Підприємством укладений договір з Кіровоградською ліфтовою
компанією на обслуговування ліфтів. За минулий період 2018 року встановлено
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та замінено 44 замки відкривання дверей, відновлено 13 заспокоювачів.
Здійснено технічний огляд 36 ліфтів: вул. Нова, 52 (під'їзди 1, 2), 58 (під'їзд 2),
60 (під'їзди 1, 2), 62 (під'їзди 1, 2), 64 (під'їзди 1, 2), 80 (під'їзди 1, 2, 3), 88
(під'їзд 3), 96 (під'їзди 1, 2, 3), 98 (під'їзди 2, 3), 100 (під'їзди 1, 2, 3), 102
(під'їзди 1, 2, 3), 104 (під'їзди 1, 2), 106 (під'їзди 1, 2, 3), 108 (під'їзди 1, 3, 4),
вул. Центральна, 155 (під'їзди 1, 3), вул. Соборності України, 48 (під'їзд 4),
Ольгерда Бочковського, 5 (під'їзд 2) на суму 37,054 тис. грн. та експертне
обстеження ліфтів по вул. Соборності України, 48 (під'їзд 2),вул. Нова, 58
(під'їзди 1,3), вул. Нова, 66 (під'їзд 1), вул. Нова, 68 (під'їзди 1, 2) вул. Нова, 70
(під'їзди 1, 2), вул. Нова, 88 (під'їзди 1, 2, 4, 5), вул. Ольгерда Бочковського, 5
(під'їзд 1), Нова, 90 (під'їзди 1, 2,3),Нова, 94 (під'їзди 1, 2,), Нова, 98 (під'їзд 1)
на суму 54,95 тис. грн.
Проведено роботи по капітальному ремонту ліфтів , які довгий час не
працювали: в багатоквартирному житловому будинку № 66 під’їзд 2 та в
багатоквартирному житловому будинку № 54 під’їзд 2, вартість робіт склала
416,7 тис. грн, при плані 487,6 тис.грн. Зекономлено70,8 тис. грн бюджетних
коштв.
Виконання Програми розвитку ліфтового господарства багатоквартирних
житлових будинків в м. Долинська на 2018 рік
грн
Найменування видатків

Всього по програмі

Експертне обстеження ліфтів по вул. Соборності
України, 48 (під'їзд 2),вул. Нова, 58 (під'їзди 1,3),
вул. Нова, 66 (під'їзд 1), вул. Нова, 68 (під'їзди 1,
2) вул. Нова, 70 (під'їзди 1, 2), вул. Нова, 88
(під'їзди 1, 2, 4, 5), вул. Ольгерда Бочковського, 5
(під'їзд 1),Нова, 90 (під'їзди 1, 2,3),Нова, 94
(під'їзди 1, 2,), Нова, 98 (під'їзд 1), м.Долинська,
Долинського району, Кіровоградської області
Технічний огляд ліфтів вул. Нова, 52 (під'їзди 1,
2), 58 (під'їзд 2), 60 (під'їзди 1, 2), 62 (під'їзди 1,
2), 64 (під'їзди 1, 2), 80 (під'їзди 1, 2, 3), 88
(під'їзд 3), 96 (під'їзди 1, 2, 3), 98 (під'їзди 2, 3),
100 (під'їзди 1, 2, 3), 102 (під'їзди 1, 2, 3), 104
(під'їзди 1, 2), 106 (під'їзди 1, 2, 3), 108 (під'їзди 1,
3, 4), вул. Центральна, 155 (під'їзди 1,3), вул.
Соборності України, 48 (під'їзд 4),Ольгерда
Бочковського, 5 (під'їзд 2) м.Долинська,
Долинського району, Кіровоградської області
Капітальний ремонт ліфтів по вул. Нова, 54
(під'їзд 2), 66 (під'їзд 2) м.Долинська,
Долинського району, Кіровоградської області
Придбання комплекту електротехнічного та
іншого обладнання до ліфта по вул. Нова 54 ( ІІ
під'їзд), Нова 66 (під'їзд 2)

План на
2018 рік
856605

Факт
2018 року
508734,22

+, -347870,78

%
59,4

54948,95

-3051,05

94,7

37055,00

37054,80

-0,2

100,0

487550,00

416730,47

-70819,53

85,5

274000,00

0,00

-274000

0,0

58000,00

Напрям ІV. Благоустрій міста
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Програма благоустрою та утримання територій міста Долинська на 2018
рік (далі - Програма) затверджена рішенням міської ради від 22 грудня 2017
№ 606, основною метою Програми є досягнення рівня «Місто найкращого
благоустрою».
Реалізація основних завдань по благоустрою міста здійснювалась
комунальним підприємством «Долинське міське комунальне господарство» при
Долинській міській раді (далі – комунальне підприємство), іншими
підприємствами, установами і організаціями, незалежно від форми власності та
населення міста.
На виконання заходів Програми, в міському бюджеті на 2018 рік зі
змінами та доповненнями передбачено 2 013,041 тис. грн., станом на
01 листопада 2018 року використано кошти на суму 1 840,112 тис. грн., що
складає 91,4 % від планових показників.
Виконання Програми благоустрою та утримання
території міста Долинська 2018 року
Найменування видатків

План на 2018
рік (тис. грн.)

Факт виконання
2018 рік
(тис. грн.)
1 840 112,78

%
виконання

Всього по програмі благоустрою
Відлов безпритульних тварин (собак)
Послуги з завезення піску на дитячі майданчики міста

2 013 041,42
5 000,00

0,00

0,0

28 000,00

27 998,40

100,0

Організація громадських робіт та фінансування їх організації
Благоустрій території кладовища біля пам'ятників загиблих
АТО
Косіння трави на газонах міста
Утримання парків міста
Послуги з очистки туалету по вул. Шевченка біля
автостанції
Послуги з утримання території міста (замітання та прибирання
вулиць, прибирання снігу, прибирання громадський місць,
посипання протиожеледними матеріалами)

46 200,00
25 000,00

42 495,60

92,0

24 734,40

98,9

144 145,00
231 570,20
10 000,00

140 275,20

97,3

221 522,40

95,7

405 765,80

395 556,00

97,5

Благоустрій спортивних майданчиків і зон відпочинку (послуги
з ремонту дитячих майданчиків

5 000,00

4 969,20

99,4

Послуги забирання та перевезення безпечних відходів,
непридатних для вторинного використання

296 085,80

285 566,40

96,4

Управління та догляд за кладовищами
Утримання громадських туалетів
Озеленення території та утримання зелених насаджень

227 399,20
24 000,00
108 530,00

225 873,60

99,3

24 000,00

100,0

108 211,80

99,7

Послуги з стерилізації безпритульних тварин
Послуги з поводження із безпечним сміттям і відходами та їх
утилізація (розгортання та захоронення сміття з приватного
сектору)
Ліквідація несанкціонованих звалищ
Ліквідація високорослих дерев
Фінансування заходів програми ініціатив жителів міста
Долинська
Фінансування заходів програми ініціатив жителів міста
Долинська

20 000,00
89 942,00

20 000,00

100,0

60 442,20

67,2

16 363,00
35 252,00
43 000,00

14 551,20

88,9

35 250,00

100,0

5 775,60

13,4

30 000,00

27 649,98

92,2

91,4

0,0

16
Проведення експертної оцінки автобусних зупинок по вулиці
Центральна та вулиці Нова м. Долинська Кіровоградської
області

7 000,00

4 118,40

58,8

Послуги з утримання території міста (прибирання вулиць від
снігу)

61 388,42

61 388,40

100,0

Фінансування заходів програми ініціатив жителів міста
Долинська
Послуги забирання та перевезення безпечних відходів,
непридатних для вторинного використання

47 000,00

42 000,00

89,4

106 400,00

67 734,00

63,7

За рахунок залучення направлених центром зайнятості безробітних
громадян на виконання громадських робіт, а саме робіт по благоустрою міста та
благоустрою кладовищ освоєно кошти в суму 159,3 тис. грн., з них кошти
державного бюджету 64,4 тис. грн., 94,9 тис. грн. – міського бюджету.
Реалізовано два проекти по Програмі підтримки ініціатив жителів міста
Долинська на 2018 рік за рахунок співфінансування міського бюджету та
коштів груп підтримки ініціатив Парубенка С.С. та Бездугана В.В. на суму
84,43 тис. грн., а саме:
1) встановлено дитячий майданчик в парку «Космонавтів» (ініціатива
Парубенка С.С.) на загальну суму 58,78 тис. грн. (співфінансування автора
проекта – 6,00 тис. грн.);
2) встановлено спортивний майданчик в парку «Дружба» (ініціатива
Бездугана В.В.) на суму 25,65 тис. грн. (співфінансування автора проекту – 3,00
тис. грн.);
Станом на 01 січня 2019 року від суб’єктів підприємницької діяльності та
громадян міста на рахунок фонду «Розвиток міста Долинська» надійшло 86,465
тис. грн., з них:
1) благодійні внески на розвиток (благоустрій) міста 32,465 тис. грн.;
2) співфінансування робіт по ремонту тротуарного покриття 29,0 тис. грн.,
3) співфінансування робіт по ремонту дороги сполученням м. Долинськас. Степове 25,0 тис. грн.
За рішенням членів Громадської ради при фонді «Розвиток міста
Долинська» накопичені благодійні внески на розвиток (благоустрій) міста за
попередні роки та 2018 рік використані на благоустрій міського парку
«Дружба» та парку «Космонавтів» у сумі 18,9 тис. грн., з них:
1) 3,9 тис. грн. на встановлення урн та лавочок в парку «Космонавтів»;
2) 15,0 тис. грн. на встановлення альтанки в парку «Дружба».
Залишок коштів «Фонду розвитку міста Долинська» станом на 31.12.2018
складає 40,9 тис. грн.
За рахунок коштів підприємців міста, комунальним підприємством
виготовлено та встановлено 10 лавочок по вул. Соборності України на суму
22,0 тис. грн.
За рахунок коштів обласного фонду охорони природного навколишнього
середовища в межах проведення в Кіровоградській області «Дня довкілля»
придбано та висаджено в міському парку «Дружба» 300 дерев хвойних порід
(ялина звичайна, ялина колюча, туя західна) та 280 кущів ялівця, за рахунок
коштів місцевого бюджету придбано та висаджено біля пам’ятного знаку
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«Захисників суверенітету та незалежності України» по вул. Соборності України
152 кущів (самшит, ялівець, барбарис, спірея, форзиція, сніжноягідник) та 14
низькорослих дерев (горобина червона, калина, катальпа, керія японська) вартістю 5,4 тис. грн.
На міське звалище вивезено сміття в обсязі 16799 м 3, в тому числі
комунальним підприємством «Долинське міське комунальне господарство» при
Долинській міській раді 8831 м 3 ФОП Господарюк В.В. та іншими фізичними
та юридичними особами 7968 м3.
Ліквідовано 4 стихійних сміттєзвалища загальним об’ємом сміття 85,0 м 3
(прилеглі до міста лісосмуги та міські кладовища). Комунальним
підприємством укладено 303 договори з населенням приватного сектору на
вивезення твердих побутових відходів.
Комунальне підприємство надалі впроваджує роздільне збирання твердих
побутових відходів, включаючи облаштування та утримання сміттєзвалища
відповідно до вимог законодавства України.
Працівниками комунального підприємства в належному стані
утримуються клумби та квітники – 8,3 тис. м2 площі міста, покошені 255,0 тис.
м2 території узбіч доріг та прибудинкових територій.
Проведено тринадцять засідань адміністративної комісії, за порушення
правил благоустрою, накладено і оплачено адміністративний штраф в розмірі
1,054 тис. грн.
Напрям V. Зовнішнє освітлення
Довжина освітлювальних електромереж міста в 2018 році збільшилась із
40,5 км, до 47,2 км. А кількість світлоточок з 632 до 762, з яких 458 шт
енергозберігаючі та 304 світлодіодні.
Програма зовнішнього освітлення міста Долинська на 2018 рік (далі –
Програма) затверджена рішенням міської ради від 22 грудня 2017 року
№ 601, головною метою якої є забезпечення потреб населення і господарського
комплексу в послугах з освітлення міста відповідно до встановлених
нормативів і державних стандартів та для забезпечення безпечного пересування
по місту, безпеки дорожнього руху, попередження правопорушень.
Міським бюджетом, на виконання затверджених заходів Програми
зовнішнього освітлення, із змінами та доповненнями, в 2018 році освоєно
бюджетні кошти на суму 939,0 тис. грн. при плані 1129,8 тис. грн.
Виконання Програми здійснювалося за такими основними напрямами:
1) утримання в належному технічному стані існуючої мережі
зовнішнього освітлення;
2) своєчасне фінансування заходів по будівництву, реконструкції та
ремонту мереж;
3) забезпечення безперебійного надання послуг споживачам шляхом
своєчасного усунення аварійних ситуацій;
4) використання новітніх енергозберігаючих технологій при
реконструкції та ремонту мереж;
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5) роз’яснювальна робота серед суб’єктів підприємницької діяльності
щодо продовження встановлення ними освітлювальних приладів на будівлях та
приміщеннях, де вони здійснюють свою діяльність.
Реалізацію заходів Програми здійснювало КП «Долинське міське
комунальне господарство» при Долинській міській раді (далі – комунальне
господарство), яким на протязі 2018 року виконувалися наступні роботи:
1) поточний ремонт зовнішнього освітлення по вул. Дружби народів, в
результаті якого відновлено вуличне освітлення протяжністю 620 п. м з
кількістю ліхтарів – 17 на суму 31,617 тис. грн.;
2) відновлення елементів благоустрою вуличного освітлення від ЗТП-419
по вул. Сонячна на ділянці від пров. Братів Клепачів до пров. Транспортний
м.Долинська. Кіровоградської області (Капітальний ремонт), в результаті
якого відновлено вуличне освітлення протяжністю 590 п. м з кількістю ліхтарів
– 10 на суму 89,729 тис. грн.;
3) відновлення елементів благоустрою вуличного освітлення від ЗТП-233
по вул. 8-го Березня на ділянці від пров. Транспортний до пров. 8-го Березня
м.Долинська. Кіровоградської області (Капітальний ремонт), в результаті
якого відновлено вуличне освітлення протяжністю 401 п. м з кількістю ліхтарів
– 8 на суму 60,931 тис. грн.;
4) відновлення елементів благоустрою вуличного освітлення від КТП-26
по вул. Мічуріна на ділянці від пров. Василя Стуса до пров. Миколи
Міхновського м.Долинська. Кіровоградської області (Капітальний ремонт), в
результаті якого відновлено вуличне освітлення протяжністю 798 п. м з
кількістю ліхтарів – 13 на суму 106,125 тис. грн.;
5) придбано 150 шт світлодіодних ламп на суму 14,688 тис. грн., замінено
85 шт., в результаті реалізації даного заходу, економія електроенергії по
вуличному освітленню на кінець року склала 3507 кВт, в сумі - 9,820 тис. грн.;
6) оплата електроенергії вуличного освітлення – 242,925 тис. грн.;
7) утримання мереж вуличного освітлення – 98,976 тис. грн.;
На
підставі
Постанови
Дніпропетровського
апеляційного
адміністративного суду, яка набрала чинності 25 липня 2018 року, затверджені
в міському бюджеті на 2018 рік видатки на «Будівництво освітлення вулиць
Гоголя, Макаренка, Сичова, Івана Франка та провулків Симона Петлюри
(колишня О.Кошового), Васильченка та Братів Клепачів (колишня Кірова)
м.Долинська, Долинського району Кіровоградської області», роботи по яких
були розпочаті ще в 2016 році, замінено на видатки «Відновлення елементів
благоустрою вуличного освітлення вулиць Гоголя, Макаренка, Сичова, Івана
Франка, провулків Васильченка та Братів Клепачів м.Долинська, Долинського
району Кіровоградської області ( Капітальний ремонт)».
Відповідно до укладених комунальним підприємством договорів підряду,
в жовтні – листопаді 2018 року були виконані роботи по відновленню елементів
благоустрою вуличного освітлення (капітальний ремонт) по вулицях Гоголя,
Макаренка, Сичова, Івана Франка, провулків Васильченка та Братів Клепачів
протяжністю 4,8 км з кількістю ліхтарів 82, на загальну суму 294,017 тис. грн.
Програмою передбачалось придбання матеріалів та обладнання для
співфінансування в інвестиційній програмі ПрАТ «Кіровоградобленерго» на
2018 рік по реконструкції повітряних ліній ПЛ-0,4 кВт в м.Долинська з
влаштуванням вуличного освітлення в розмірі 306,00 тис. грн., але дані об’єкти
по м. Долинська не внесені до обсягів інвестпрограми на 2018 рік.
Підсумовуючи вищевикладене слід зазначити, що за підсумками
виконання заходів Програми, довжина освітлювальних електричних мереж
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міста збільшилася на 7,3 км (протяжність мереж на початку року - 40,5 км., в
кінці року - 47,8 км), кількість світлоточок на 130 одиниць (на початку року 632
світлоточок, в кінці року 762 світлоточки).
У зв’язку з затримкою ПрАТ «Кіровоградобленерго» робіт з
виготовлення проектно-кошторисної документації на «Відновлення елементів
благоустрою вуличного освітлення від КТП-116 по вул. В’ячеслава Чорновола
на ділянці від пров. Транспортний до пров. Південний м.Долинська.
Кіровоградської області (Капітальний ремонт)», виконання робіт з відновлення
елементів благоустрою вуличного освітлення від КТП-116 по вул. В’ячеслава
Чорновола на ділянці від пров. Транспортний до пров. Південний в
м.Долинська будуть виконуватися в 2019 році.
Виконання Програми зовнішнього освітлення
міста Долинська 2018 року

грн

План на
2018 рік
1129785,00

Факт
2018 рік

+, -

939010,06

-190774,94

%
83,1

8000,00

0,00

-8000,00

0,0

15000,00

14688,00

-312,00

97,9

Поточний ремонт зовнішнього освітлення по вул. Дружби
народів м.Долинська Кіровоградської області

32400,00

31617,60

-782,40

97,6

Оплата електроенергії вуличного освітлення
Утримання мереж вуличного освітлення
Відновлення елементів благоустрою
вуличного освітлення від КТП-116 по вул. В’ячеслава
Чорновіла на ділянці від пров. Транспортний до пров.
Південний м.Долинська. Кіровоградської області
(Капітальний ремонт)
Відновлення елементів благоустрою вуличного освітлення
від КТП-26 по вул. Мічуріна на ділянці від пров. Василя
Стуса до пров. Миколи Міхновського м.Долинська.
Кіровоградської області (Капітальний ремонт)

247000,00
117427,00

242925,08

-4074,92

98,4

98976,79

-18450,21

84,3

32445,00

0,00

-32445,00

0,0

136558,00

106124,51

-30433,49

77,7

Відновлення елементів благоустрою вуличного освітлення
від ЗТП-419 по вул. Сонячна на ділянці від пров. Братів
Клепачів до пров. Транспортний м.Долинська.
Кіровоградської області (Капітальний ремонт)
Відновлення елементів благоустрою вуличного освітлення
від ЗТП-233 по вул. 8-го Березня на ділянці від пров.
Транспортний до пров. 8-го Березня м.Долинська.
Кіровоградської області (Капітальний ремонт)
Відновлення елементів благоустрою вуличного освітлення
вулиць Гоголя, Макаренка, Сичова, Івана Франка, провулків
Васильченка та Братів Клепачів м.Долинська, Долинського
району Кіровоградської області ( Капітальний ремонт)

114011,00

89729,89

-24281,11

78,7

75544,00

60931,21

-14612,79

80,7

351400,00

294016,98

-57383,02

83,7

Найменквання
Всього по програмі
Приєднання до електропостачання вуличного освітлення
від КТП-116 по вул. В’ячеслава Чорновола, від КТП-26 по
вул. Мічуріна, від КТП-419 по вул. Сонячна та від ЗТП-233
по вул. 8-го Березня м.Долинська, Кіровоградської області
Придбання світлодіодних ламп (для вуличного освітленя )
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Напрям VI. Будівництво, ремонт та утримання доріг
на території міської ради
Належне утримання та експлуатація доріг, покращення стану покриття
доріг міста, забезпечить безпеку руху транспорту та пішоходів.
В місті Долинська налічується 62 вулиці та 29 провулків, загальною
протяжністю 130 км. Вулиці міста, які мають тверде покриття у вигляді
асфальтобетону – 65%, інші – бетонне покриття та «біле шосе».
На проведення поточних та капітальних ремонтів доріг міста їх утримання в
літній і зимовий період, відновлення дорожньої розмітки вулиць, виготовлення та
встановлення дорожніх знаків, виготовлення проектно-кошторисної документації
на поточний та капітальний ремонт доріг міста, ремонт пішохідних тротуарів
Програмою передбачалося виділення коштів в розмірі 3302,0 тис. грн., освоєно
312409 тис. грн.. а саме здійснено:
1) поточний ремонт асфальтобетонного покриття вулиць Центральна,
Сонячна та Київської Русі згідно Програми, додатково - вулиці Соборності
України, Олександра Козьми, Лазарєва, Приморська та провулку
Транспортний, обсягом 3180,1 м2 на суму 825,1 тис. грн.;
2) поточний ремонт дорожнього покриття (біле шосе) вулиць В’ячеслава
Чорновола (на ділянці від пров. Транспортний до пров. Південний), Героїв Крут
(на ділянці від пров. Добровольчих Батальйонів до пров. Василя Стуса) згідно
Програми, додатково - вулицю Мічуріна, провулок Симона Петлюри та
дорожнього покриття на новому кладовищі, обсягом 6283,5 м 2 на суму 937,9
тис. грн.;
3) грейдерування дорожнього покриття типу (біле шосе) по вулицях
Мічуріна, Макаренка, Героїв Крут, Залізнична, Волохінська, Дмитра Донцова,
Бойка, Центральна, Івана Яковенка, Лесі Українки, Відродження, Широка,
Паркова, Богдана Хмельницького, провулків Євгена Маланюка, Вокзальний,
Мічуріна, Козацький згідно Програми, додатково – вулиціЯра Славутича, 8-го
Березня та провулку Петра Калнишевського,обсягом 34734,6 м 2 на суму 259,655
тис. грн.;
4) поточний ремонт дорожнього покриття автодороги сполученням
м.Долинська- с.Степове обсягом 730 м2 на суму 59,834 тис. грн., в тому числі за
рахунок співфінансуванняТОВ «Агрофірма Долинка» - 5,0 тис. грн.,
фермерське господарство «Мрія» - 10,00 тис. грн., фермерське господарство
«Колос» - 10,00 тис. грн.
Всього відремонтовано 45132,2 м 2 дорожнього покриття вільць провулків
та тротуарів міста на суму – 2 022,661 тис. грн.
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 482,8 тис. грн. Також на співфінансування даних робіт
залучені кошти фізичних осіб-підприємців міста Бокійчук О.Е., Тимофєєва Г.І.,
Пастухова Г.В., Некрутенка С.П., Шерепи А.М. та Бодопроста В.В. в розмірі
27,00 тис. грн.
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Міським бюджетом на 2018 рік передбачалися кошти на
співфінансування проведення робіт з
капітального ремонту доріг вул.
Макаренка на ділянці від пров. Миколи Міхновського до пров. Добровольчих
Батальйонів та вул. Героїв Крут в розмірі 326,95 тис. грн., виконання яких
планувалося за рахунок коштів державного бюджету в розмірі 3 286,115 тис.
грн., але роботи не проводилися через відсутність фінансування на їх
проведення вищевказаних робіт.
На утримання, розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури, за рахунок коштів міського бюджету КП «Долинське міське
комунальне господарство» при Долинській міській раді в 2018 році виконані
наступні роботи:
1) придбано та встановлено 76 дорожніх знаків на суму 77,609 тис. грн.;
2) відновлено 191,2 м2 дорожньої розмітки на суму 35,235 тис. грн.;
3) зимове утримання доріг – 412,2 тис. грн.;
4) поточний ремонт міжквартальних тротуарів по вул. Соборності
України та вул. Нова, з улаштуванням пандусів для осіб з обмеженими
фізичними можливостями на суму 86,177 тис. грн.;
5) встановлено два пристрої примусового зниження швидкості на
перехресті вул.Сонячна та пров. Братів Клепачів – 25,00 тис. грн., та по
провулку Транспортному 8,0 тис.грн.
В листопаді 2018 року, генеральною підрядною організацією, дочірним
підприємством «Кіровоградський облавтодор» відкритого акціонерного
товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України»,
розпочаті роботи по робочому проекту «Капітальний ремонт вул. Чумацький
шлях у м. Долинська». Загальна вартість робіт становить 30,5 млн. грн., на
сьогоднішній день підрядною організацією отримано аванс на придбання
матеріалів в розмірі 1,95 млн. грн.
Проектом передбачено капітальний ремонт асфальтобетоного покриття
(товщина шару асфальту 80 мм) протяжністю 5,2 км, влаштування тротуару
протяжністю 2,0 км, облаштування 4-х зупинок з освітленням (встановлення
двох нових та реконструкцію двох існуючих), будівництво стоянки для
автомобілів в парку «Космонавтів», інше.
Виконання Програми будівництва, ремонту та утримання доріг
у місті Долинська 2018 року
Найменування видатків

Разм по програмі
Виготовлення (придбання) та встановлення дорожніх
знаків
Дорожня розмітка вулиць
Зимове утримання доріг
Встановлення пристрою примусового зниження
швидкості на перехресті вул.Сонячна та
пров.Транспортний м. Долинська, Долинського району,
Кіровоградської області

План на
2018 рік

Факт
2018 року

+, -

%

3 302 015,00

3 124 863,26

-177 151,74

94,6

79 535,00

77 609,20

-1 925,80

97,6
99,4

35 465,00

35 235,60

-229,40

414 342,00

412 222,80

-2 119,20

99,5

8 000,00

7 999,20

-0,80

100,0
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Поточний ремонт дорожнього покриття (біле шосе)
вулиці Мічуріна на ділянці від житлового будинку № 265
до житлового будинку № 279 м.Долинська, Долинського
району, Кіровоградської області

119 604,00

119 604,00

0,00

100,0

Поточний ремонт асфальтобетонногопокриття
пров.Транспортний на ділянці від вул. Нова до
вул.Чумацький шлях м.Долинська, Долинського району,
Кіровоградської області

99 665,00

99 665,00

0,00

100,0

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,
провулків Євгена Малинюка,Вокзальний, Мічуріна,
Козацький, м. Долинська, Долинського району,
Кіровоградської області
Грейдерування дорожнього покриття ( біле шосе) по вул.
Залізнична та пров. Петра Калнишевського м.Долинська,
Долинського району, Кіровоградської області
Поточний ремонт дорожнього покриття перехрестя вул.
Приморська та вул.Соборності України
Поточний ремонт дорожнього покриття ( асфальтобетон)
автодороги сполученням м.Долинська- с.Степове,
Долинського району Кіровоградської області
Поточний ремонт дорожнього покриття (асфальтобетонне
покриття) вулиці Центральна м.Долинська, Долинського
району, Кіровоградської області
Поточний ремонт дорожнього покриття вул. В'ячеслава
Чорновола м.Долинська, Долинського району,
Кіровоградської області

194 359,00

192 875,00

-1 484,00

99,2

40 000,00

39 880,00

-120,00

99,7

5 000,00

5 000,00

0,00

100,0

35 000,00

35 000,00

0,00

100,0

90 000,00

89 995,00

-5,00

100,0

160 000,00

159 378,00

-622,00

99,6

Поточний ремонт Дорожнього покриття вул. Соборності
України м.Долинська, Долинського району,
Кіровоградської області

7 000,00

7 000,00

0,00

100,0

Встановлення пристроїв примусового зниження
швидкості на перехресті вул.Сонячна та пров. Братів
Клепачів м.долинська, Долинського району ,
Кіровоградської області

25 000,00

25 000,00

0,00

100,0

Поточний ремонт дорожнього асфальтобетонного
покриття вул. Сонячна на ділянці від вул. Соборності
України до житлового буинку № 31 по вул. Сонячна
м.Долинська, Долинського району, Кіровоградської
області
Поточний ремонт дорожнього асфальтобетонного
покриття вул. Сонячна на ділянці від пров. Братів
Клепачів до пров. Транспортний м.Долинська,
Долинського району, Кіровоградської області
Поточний ремонт дорожнього покриття (біле шосе)
вулиці В’ячеслава Чорновола на ділянці від пров. Євгена
Маланюка до пров. Транспортний м.Долинська,
Долинського району, Кіровоградської області
Грейдерування дорожнього покриття типу (біле шосе)
вулиці Лесі Українки м.Долинська, Долинського району,
Кіровоградської області

51 850,00

51 850,00

0,00

100,0

197 213,00

197 213,00

0,00

100,0

144 506,00

144 506,00

0,00

100,0

25 416,00

25 416,00

0,00

100,0

1 500,00

1 484,00

-16,00

98,9

Виготовлення проектно-кошторисної документації
робочого проекту "Реконструкція тротуарного покриття
по вулиці Соборності України (від вул.Центральна до
площі Шевченка) м.Долинська, Долинського району,
Кіровоградської області
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Поточний ремонт дорожнього покриття (біле шосе)
вулиці Героїв Крут на ділянці від пров. Добровольчих
Батольйонів до пров.Василя Стуса м.Долинська,
Долинського району, Кіровоградської області
Поточний ремонт міжквартального тротуарного покриття
по вулицях Нова, Соборності України, м.Долинська,
Долинського району, Кіровоградської області
Поточний ремонт тротуарного покриття по вулицях
Чкалова, Сонячна, Центральна, Шевченка м.Долинська,
Долинського району, Кіровоградської області
Поточний ремонт дорожнього покриття ( біле шосе) на
новому кладовищі м.Долинська, Кіровоградської області
Поточний ремонт асфальтобетонного дорожнього
покриття вул. Олександра Козьми м.Долинська,
Долинського району, Кіровоградської області
Поточний ремонт дорожнього покриття (біле шосе) пров.
Симона Петлюри м.Долинська, Долинського району,
Кіровоградської області

154 559,00

154 560,00

1,00

100,0

190 000,00

86 177,76

-103 822,24

45,4

-65 000,00

0,0

Поточний ремонт асфальтобетонного дорожнього
покриття вул.Лазарєва м.Долинська, Долинського району,
Кіровоградської області
Поточний ремонт асфальтобетонного дорожнього
покриття вул. Київської Русі м.Долинська, Долинського
району, Кіровоградської області

65 000,00

60 000,00

60 000,00

0,00

100,0

94 221,00

94 221,00

0,00

100,0

135 389,00

135 389,00

0,00

100,0

38 516,00

38 516,00

0,00

100,0

181 819,00

181 819,00

0,00

100,0

Поточний ремонт дорожнього покриття Біле шосе) по
вул. Мічуріна м.Долинська, Долинського району,
Кіровоградської області

164 456,00

164 456,00

0,00

100,0

Коригування проектно-кошторисної доку-ментації,
проходження повторної експертизи та виконання робіт по
робочому проекту «Реконструкція тротуарного покриття
по вулиці Соборності України (від вул. Центральна до
площі Шевченка) м.Долинська, Долинського район
Реконструкція тротуарного покриття по вул.Соборності
України ( від вул.Центральна до площів Шевченка)
м.Долинська Долинського району

450 000,00

-358,33

99,9

-1 449,97

95,8

449 641,67
34 600,00
33 150,03

Напрям VIІ. Проведення земельної реформи
Загальна площа м. Долинська, згідно державної статистичної звітності
становить 1265,7457 га. Під землями житлової забудови – 96,96 га, під землями
промисловості – 84,76 га, під земельними ділянками, які використовуються в
комерційних цілях – 49,067 га.
В приватній власності – 630,24 га, в користуванні – 653,22 га.
Кількість діючих договорів оренди земельних ділянок становить 166 на
загальну площу 65,4082 га, із них з юридичними особами – 86, на площу
55,1582 га, з фізичними особами – 80, на площу 10,25 га.
Надходження від сплати орендної плати за земельні ділянки від
юридичних і фізичних осіб за 2018 року склали 6293,7 тис. грн. Зменшення
надходжень зумовлено тим, що об’єкти нерухомості, які розташовані на
земельних ділянках, перейшли у власність держави, а земля в постійне
користування. Управління Держгеокадастр в Кіровоградській області, як
розпорядник земель сільськогосподарського призначення за межами міста, не
поновляє договори оренди на земельні ділянки.
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Надходження від земельного податку за 2018 рік становили 2,75 тис. грн..
Збільшення відбулось завдяки проведеної міською радою претензійно-позовної
роботи з КГЗКОРом.
На виконання земельної реформи в м. Долинська з міського бюджету за
2018 рік фактично використано 235,24 тис. грн.
На пленарних засіданням міської ради у 2018 році було розглянуто 189
питань у сфері регулювання земельних відносин та прийняті відповідні
рішення, видано 788 довідок про наявність або відсутність земельних ділянок.
За 2018 рік до міської ради звернулось 26 учасників ООС щодо
отримання земельних ділянок. Із них:
- 6 заяв для будівництва житлового будинку та господарських будівель і
споруд;
- 20 заяв про надання земельних ділянок для ведення ОСГ. Згідно
черговості 10 учасникам ООС надано земельні ділянки для ведення ОСГ, 3 надано план-схему та висновок щодо можливого відведення земельної ділянки
для зазначених потреб, інших учасників ООС поставлено на чергу (всього на
черзі перебуває 94 учасника, 51 – для ведення ОСГ, 43 – для будівництва та
обслуговування житлового будинку та господарських споруд).
Рішенням сесії міської ради 13 учасникам ООС передано в приватну
власність земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового
будинку та господарських споруд. Прийнято 10 рішень про надання згоди на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
зазначених потреб.
В 2018 році виготовлено проект землеустрою щодо відведення земельної
ділянки площею 2,6600 га (під парком Залізничників) та передано КП
«Долинське міське комунальне господарство» при Долинській міській раді її в
постійне користування.
Виділено 8,0 тис. грн. на виготовлення документації із землеустрою для
надання земельних ділянок 10 учасникам операції об’єднаних сил.
Замовлено проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
населеного пункту міста Долинська, загальною вартістю 199,86 тис. грн.
81 громадянин замовили проекти землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність для ведення садівництва на території
колишнього городнього товариства «Едем».
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 розміщеній інформації залучено інвесторів, в
тому числі і іноземні, які мають намір вкласти свої інвестиції у розвиток міста
Долинська, а саме встановити сонячні батареї.
У ході реалізації залучення інвестицій у місто в 2018 році по вул.
Чумацький Шлях (напроти провулку Добровольчих батальйонів) товариством з
обмеженою відповідальністю «Долинське ХПП» розпочато будівництво першої
черги сучасного елеватора для сушіння, зберігання та відвантаження зерна
потужністю 6 тисяч тон.
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Загальна кошторисна вартість об’єкту будівництва становить близько 50
млн. грн. Кошторисна вартість будівництва першої черги становить
20
млн. грн. Така співпраця міської влади та інвесторів дає позитивні результати.
Це надходження коштів від сплати за користування землею, створення нових
робочих місць та сплата коштів на розвиток інфраструктури міста.
Прийнято Програму розвитку та збереження зелених насаджень на
території м. Долинська. Дана Програма дасть змогу отримувати фінансування з
обласного бюджету на озеленення міста.
Виконання Програми проведення земельної реформи
в м. Долинська на 2018 рік
План на
2018
рік
Найменування видатків
Всього по програмі

589900

Факт

+, -

2018
року
235244,2

354655,8
16000,00
0

Виготовлення детального плану зонування
16000,00
території земельної ділянки під міське
сміттєзвалищеВиготовлення технічних
документацій їз землеустрою щодо
встановлення меж частини земельної
ділянки, на яку поширюється право
суборенди, сервітуту
Розроблення проекту землеустрою щодо
4000,00
4000,00
відведення земельної ділянки, площею 2,66
га на території м.Долинська, вул.Шевченка,
(парк Залізничників), для земель загального
користування
Виготовлення документації із землеустрою
27286,00 8000,00
для надання земельних ділянок учасникам
АТО, для ведення особистого селянського
господарства
Уведення земельно-кадастрової інформації
1200,00
на магнітні носії земельної ділянки
(населений пункт с.Степове) на території
1200,00
Долинської міської ради Долинського
району Кіровоградської області"
Розмноження креслень архівних документів
1513,20
1514,00
м.Долинська Кіровоградськолї області
Поновлення нормативної грошової оцінки в
20000,00
0,00
м.Долинська
Розроблення проекту землеустрою щодо
99931,00
встановлення (зміни) меж населеного
199900,00
пункту
Проведення попографо-геодезичних знімань
18000,00
в масштабі 1-2000 з розробкою науково18000,00
технічної продукції, на земельну ділянк, яка
знаходиться за адресою : вул.Дружби

%

39,88
100,00

0

100,00

-19286

29,32

0

100,00

-0,8

99,95

-20000

0,00

-99969

49,99

0

100,00
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Народів, м.Долинська, Кіровоградської
області
Поновлення нормативної грошової оцінки в
80000,00
0,00
м.Долинська
Послуги з проведення експертної грошової
2000,00
1600,00
оцінки земельної ділянки міського парку
"Дружба" м. Долинська, Кіровоградської
області
Внесення змін до детального плану
200000,00 85000,00
території забудови міста Долинська
Долинського району Кіровоградської області
Підготовка лотів для продажу права оренди
20000,00
0,00
(власність) на конкурентних засадах

-80000

0,00

-400

80,00

-115000

42,50

-20000

0,00

Напрям VIІІ. Охорона культурної спадщини
На протязі 2018 року здійснювався контроль за утриманням охоронних
зон та прилеглих територій до об’єктів культури у належному санітарному
стані.
На коригування та проходження експертизи по робочому проекту
«Ремонтно-реставраційні роботи водонапірної башти по вул. Лазарєва, 7б» з
міського бюджету профінансовано 4,6 тис. грн. На протязі року проведено дві
тендерні закупівлі на проведення ремонтно-реставраційних робіт з метою
визначення виконавця та здешевлення вартості робіт але підрядна організація –
переможець, відмовилися від їх виконання. На сьогоднішній день даний
робочий проект проходить повторне коригування.
В 2018 році укладено договори
та профінансовано роботи на сум
34,8 тис. грн на проведення паспортизації об’єктів культурної спадщини
(пам’ятки архітектури) на території Долинської міської ради, а саме:
«Водонапірна башта» (охоронний № 188-Кв) та братська могила радянських
воїнів, що знаходяться в парку «Слави» (охоронний № 254).
Виконання Програми охорони культурної спадщини
міста Долинська на 2014-2018 роки
грн.
Найменування
Всього по програмі
Паспортизація пам'ятників архітектури та
містобудування і пам'яток історії на
території Долинської міської ради
Ремонтно-реставраційні роботи водонапірної
башти по вул. Лазарєва, 7б м.Долинська,
Кіровоградської області (коригування)

КФК/
КЕКВ
2240

3143

план
2018
року
500000,00
50000,00

Факт
2018 року

+, -

%

39 425,08

-15 574,92

71,7

34 814,23

-15 185,77

69,6

4 610,85

-389,15

92,2

450000,00

Напрям ІХ. Розвиток культури та фізичного виховання
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На утримання Комунальної установи «Долинський міський клуб» при
Долинській міській раді за 2018 рік з міського бюджету виділено кошти в
розмірі 33,5 тис. грн.
На проведення заходів по культурі та фізичній культурі використано
кошти міського бюджету в розмірі 106,6 тис. грн. Проведено 21 культмасових
заходів.
В міському клубі створено 8 гуртків художньої самодіяльності. В гуртках
приймають участь 91 учасник, в тому числі 68 дітей
Міською радою підтримується розвиток спорту та проведення
спортивних заходів. За 2018 рік на спортивні заходи з міського бюджету
виділено 16,1 тис. грн.
За в 2018 році передано ДЮСШ волейбольні м’ячі на суму 3,2 тис. грн. У
звітному періоді проводились спортивні турніри з шахів і шашок, волейболу,
міні-футболу, футболу, присвячені 74-й річниці визволення м.Долинська від
гітлерівських загарбників, до Дня молоді, Дня міста.
Допомогу у проведенні заходів надавали спонсори та меценати
Самарський О.Л., Собко М.О., Василюк А.Ф.
Виконання Програми розвитку культури та фізичного
виховання на 2016-2018 роки
грн.
Найменування
Разом по програмі
Інші заходи в галузі культури і мистецтва
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Окремі заходи реалізації державних (регіональних)
програм не віднесених до заходів розвитку
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань
з олімпійських видів спорту
Предмети, матеріали, обладнання, інвентар
Окремі заходи реалізації державних
(регіональних)програм не віднесених до заходів
розвитку

план на
2018 рік

Факт
2018 рік

+, -

%

135000

122749,68

-12250,3

90,9

110000
48040

106609,48

-3390,52
-8,85

96,9
100,0

-3381,67

94,5

-8859,8
-3479,5

64,6
65,2

-5380,3

64,1

61960
25000
10000

48 031,15
58 578,33
16140,2

6 520,50
9 619,70

15000

Напрям Х. «Шкільний автобус» та перевезення пасажирів
та дітей шкільного віку по місту
За 2018 рік на виконання Програми «Шкільний автобус» перевезення
пасажирів і дітей шкільного віку по місту Долинська на 2018-2020 роки з
міського бюджету виділено 254,6 тис. грн. в тому числі на перевезення дітей до
школи з с. Степове 63,4 тис. грн., на перевезення пасажирів та дітей шкільного
віку по місту 99,1 тис. грн.
Виконання Програми «Шкільний автобус» перевезення пасажирів
і дітей шкільного віку по місту Долинська на 2018-2020 роки
грн.
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Найменування
Всього по програмі
Підвезення дітей з с.Степове, Долинського
району, Кіровоградскьої області до шкіл міста
Долинська та у зворотньому напрямі
Забезпечення перевезення пасажирів і дітей
шкільного віку по місту Долинська

план на
2018 рік
267200,00

Факт
2018 рік
264589,83

+, -

%

-2610,17

99,0

116000,00

113562,83

-2437,17

97,9

151200,00

151027,00

-173

99,9

Напрям ХІ. Розвиток підприємництва, торгівлі та послуг
Програму розвитку малого підприємництва в місті Долинська на 20182019 роки (далі - Програма) затверджено рішенням міської ради від 22 грудня
2017 року № 609.
Кількість суб’єктів господарювання, які здійснювали підприємницьку
діяльність у місті в 2018 році зменшилась на 15 осіб в порівнянні з минулим
роком і складає 489 осіб.
Основна причина зменшення кількості, полягає в тому що через
фінансову кризу дрібні підприємці не витримують конкуренції та припиняють
підприємницьку діяльність.
Масштабність цієї проблеми з часом збільшується.
За 2018 рік забезпечено надходження єдиного податку від фізичних та
юридичних осіб в сумі 5657,94 тис. грн. що на 94,19 тис. грн. менше ніж у
2017 році.
Зменшення надходжень єдиного податку виникло через зниження
обсягів виробництва продукції суб’єктами підприємницької діяльності ІІІ групи
оподаткування, зменшення загальної кількості фізичних осіб- підприємців .
Серед приватних підприємців у 2017 році найбільше коштів надійшло від
сплати єдиного податку ФОП Міная Б.В.- 130, 2 тис. грн.
Акцизного податку в 2018 році надійшло 6433.71 тис. грн., що на 66.29
тис грн. менше ніж у 2017 році.
Зменшення надходження відбулося за рахунок підвищення вартості
підакцизних товарів, зменшення купівельної спроможності долинчан та
введення в дію рішення міської ради від 03.08.2018 року № 772«Про
впорядкування продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових
та пива (крім безалкогольного) на території міста Долинська».
Питома вага від Єдиного та Акцизного податків в загальній сумі доходів
міського бюджету становить 49.8 %.
Від магазинів, які не зареєстровані у місті Долинська в 2018 році
надійшло акцизного податку :
Продукти № 237 ТОВ «АТБ -Маркет » - 1079.9 тис. грн.. що на 139.5 тис
грн. більше ніж у минулому році;
Маркет «ВАРУС» ТОВ «Омега» - 482.9 тис. грн. , що на 61.4 тис грн.
більше ніж у минулому році;
Споживчий ринок міста представлений розгалуженою мережею
підприємств торгівлі та ресторанного господарства, який продовжує динамічно
розвиватися і вдосконалюватися.
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Торгівельне обслуговування населення міста забезпечують 258
приватних магазинів, що на 2 більше, ніж у відповідному періоді минулого
року.
Реалізують товари народного споживання 73 об’єкта по продажу
продуктів харчування, 151 - непродовольчих товарів, 14 аптек та аптечних
пунктів, 3 ветаптеки, 17- закладів ресторанного господарства.
Створювались відповідні умови для розвитку підприємництва. За 12
місяців 2018 року в місті відкрито 12 об’єктів сфери обслуговування, така ж
кількість, як і в минулому році, зокрема відкрито продовольчі магазини:
магазин «Позитив» (ФОП Качан Н.А); Маркет «Копилка» (ТОВ «ДНК
ГРУПП»), «Ситий тато»(ФОП Костенко З.П.), непродовольчі магазини: (ФОП
Свириденко А.В.), (ФОП Гордієнко Л.М.), «Стройбуд» (ФОП Примак А.В.),
«Авто-лідер» (ФОП Черніцький В.В.), магазин –склад по продажу
пиломатеріалів ( ФОП Мезенцева О.І.), «Модна точка» (ФОП Гридіна Т.В.)
«Камелія» (ФОП Полтавець Т.О.), «Медтехніка» (ФОП Ярошевський О.Ю.),
«Тандем» (ФОП Хмара А.О.).
За час дії Програми напрямок роботи виконавчого комітету міської ради
спрямовувався на забезпечення стабільних умов для започаткування та
ефективного впровадження підприємницької діяльності, удосконалення
регуляторних процесів, ресурсної та інформаційної підтримки суб’єктів малого
підприємництва, спрощення процедур державної реєстрації суб’єктів
підприємництва, забезпечення ефективності та прозорості процедур отримання
документів дозвільного характеру, пошуку нових форм фінансової та
матеріально-технічної підтримки, створення сприятливого інвестиційного
клімату, нових робочих місць тощо.
На реалізацію Програми у 2018 році з міського бюджету було виділено
кошти в сумі 100.0 тис. грн. Їх було перераховано до Регіонального фонду
підтримки підприємництва в Кіровоградській області. Підприємство споживчої
кооперації "Долина – СТ" (кер. Перанський В.А.) в результаті проведеного
конкурсу стало переможцем і отримало кошти в сумі 100.0 тис грн. на
реалізацію проекту з організації виробництва заморожених борошняних
напівфабрикатів та переробку плодово-овочевої продукції із застосуванням
сучасних технологій. Це дасть змогу створити 10 робочих місць.
З метою створення сприятливих умов для ведення бізнесу, виконавчий
комітет міської ради здійснює ряд заходів спрямованих на підтримку
підприємництва, зокрема:
залучає їх до участі у відкритих прозорих конкурсах на закупівлю
товарів, робіт і послуг за кошти міського та інших бюджетів з урахуванням
коштів, виділених на зазначені цілі (за постачання продуктів харчування в
КДНЗ міста, СПД отримали за 2018 рік – 2833,2 тис грн., що майже на 400,0
тис грн. більше ніж у 2017 році.);
знижує ставки єдиного податку, якщо у 2017 році платники Єдиного
податку II групи сплачували 20% від мінімальної заробітної плати, то в 2018
році 279 підприємців сплачували 15% в сумі 558 грн. 45 коп. Від підтримки
підприємництва, за рахунок зменшення єдиного податку, міська рада у 2018
році недоотримала коштів на суму 350,2 тис. грн.;
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проводить роботу щодо організації
в місті ярмарок: «Великодній
ярмарок» «Городник-2018», «Шкільний базар», «Медовий Спас», «Осінній
сад», «Передноворічний святковий ярмарок», виставки-ярмарки голубів, птахів
і кролів та залучає суб’єктів підприємницької діяльності до торгівлі під час
проведення масових гулянь на свята «Масляна» , Дня Перемоги, Дня міста та
інших,
що дає можливість збільшувати обсяги продаж та запобігати
необґрунтованому зростанню цін у місті.
Два ринки на 1127 місць: ринок СТ Долинське РСТ та ринок КП
«Далвіс» надають робочі місця та забезпечують населення міста товарами
народного споживання, особливо сільськогосподарською продукцією.
Освоюються торгові місця для безкоштовної торгівлі городиною та
продукцією власного виробництва на столах-прилавках встановлених по вул.
Нова на прохання жителів мікрорайону,
комунальним підприємством
«Долинський міськкомунгосп» .
Мережа сфери послуг в 2018 році поповнилась 4-ма об’єктами: по
переробці сільськогосподарської продукції ФОП Кириченко О.А., по наданню
стоматологічних послуг ФОП Саад Вафі, залом комп’ютерних ігор ФОП
Устенко С.В. та салоном краси ФОП Романова Л. В.
Станом на 01.01.2019 року на території міста функціонує 76 об’єктів,
побутового обслуговування населення, які надають послуги перукарні,
ремонту транспортних засобів, пошиву та ремонту одягу, взуття, послуги
фотографії, ремонту складної-побутової та радіоелектронної техніки, по
переробці сільськогосподарської продукції, ритуальні послуги та інше.
Незважаючи на позитивні тенденції щодо збільшення
кількості
підприємств сфери послуг тут існує
ряд питань по легалізації
та
впровадженню нових видів послуг для населення.
Для міста Долинська нагальними завданнями у сфері підтримки малого
підприємництва залишається збільшення кількісних показників розвитку,
поліпшення його галузевої структури у бік переважаючого зростання
виробничої сфери, збільшення кількості працюючих на одному підприємстві.
Результати аналізу виконання Програми, станом на 01січня 2019 року
свідчать, що в основному заплановані заходи виконано.
З метою створення сприятливого бізнес-середовища, вдосконалення
правового регулювання господарських відносин між регуляторними органами
та суб’єктами господарювання, недопущення прийняття економічно
недоцільних та неефективних регуляторних актів, триває робота по виконанню
вимог регуляторного законодавства.
Упродовж дії Програми
виконавчим комітетом міської ради
забезпечувалася прозора система планування та підготовки проектів
регуляторних актів.
Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності» в місті забезпечено гласність,
відкритість та прозорість регуляторної діяльності шляхом оприлюднення
проектів регуляторних актів в засобах масової інформації та безпосереднього
обговорення проектів на робочих засіданнях постійних комісій. На офіційному
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сайті Долинської міської ради http://dolmiskrada.org.ua розміщений розділ
«Регуляторна діяльність», який наповнений відповідною інформацією.
Проекти рішень відстежуються та погоджуються постійною відповідною
депутатською комісією, при затвердженні проекту регуляторного акта. Комісія
надає експертний висновок щодо відповідності чинному законодавству. Після
отримання експертного висновку проект рішення виноситься на розгляд сесії
або виконавчого комітету міської ради. У 2018 році прийнято
п’ять
регуляторних актів : 1) «Про внесення змін до «Порядку залучення та
використання пайової участі внеску замовників у створенні і розвитку
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Долинська»
затвердженого рішенням Долинської міської ради від 14.07.2011 № 214»; 2)
«Про встановлення на території Долинської міської ради ставок єдиного
податку на 2019 рік»; 3) «Про встановлення на території Долинської міської
ради ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, на 2019 рік»; 4) «Про встановлення на території Долинської
міської ради ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік»; 5) «Про
впорядкування продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин та пива
(крім безалкогольного) на території міста Долинська» .
З метою спрощення ведення бізнесу значна увага приділялась
удосконаленню системи інформаційної підтримки суб’єктів підприємницької
діяльності. Так у міській раді є вільний доступ до всіх законодавчонормативних документів, що регламентують реєстрацію та проведення
діяльності, оподаткування, підтримки малого бізнесу.
За 2018 рік міською радою було проведено 5 нарад з суб’єктами
підприємницької діяльності.
Розвиток підприємництва сприяє вирішенню проблеми зайнятості
населення, насиченню вітчизняного ринку товарами і послугами, підвищенню
добробуту громадян і держави в цілому.
За рахунок відкриття в місті, нових об`єктів торгівлі та сфери послуг,
створено 28 робочих місць. В сучасних умовах мале підприємництво є
потужним ресурсом розвитку економіки міста
Спеціалісти виконавчого комітету міської ради надають громадянам та
підприємцям-початківцям необхідні консультації з питань підприємництва.
Слід зазначити, що мале підприємництво як самостійне соціальноекономічне явище існує й розвивається за складних умов сучасної економіки,
стикаючись із безліччю проблем, переважна більшість яких обумовлена
недостатністю державної підтримки.
Охарактеризувати в повній мірі всі динамічні процеси та тенденції
розвитку суб’єктів підприємницької діяльності не дозволяє недосконалість
механізму обліку та статичної звітності малого бізнесу.
Проведений аналіз свідчить, що малий бізнес в місті уповільнено, але
розвивається незважаючи на проблеми державного рівня: несприятливої
кредитної політики, здешевлення національної валюти, підвищення цін на
природний газ та електроенергію, нестачею власних оборотних активів,
слабкого інтересу інвесторів для розвитку бізнесу, а заходи Програми розвитку
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малого підприємництва в місті Долинська на 2018-2019 роки спрямовані на
його підтримку.
Напрям ХІІ. Розвиток місцевого самоврядування
Міською радою та її виконавчим комітетом вживались заходи щодо
створення умов для надання місцевими органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування управлінських послуг на належному рівні.
У місті функціонує 68 голів вуличних комітетів. За ініціативи міської
ради та за зверненнями жителів вулиць було проведено 9 сходок громадян, на
яких розглядались питання освітлення вулиць, ремонту дорожнього покриття,
вивезення твердих побутових відходів, прибирання стихійних сміттєзвалищ,
знищення бурянів, в тому числі карантинних та ін. Було проведено 2 наради з
головами вуличних комітетів з питань благоустрою території міста; також,
відповідно до вимог чинного законодавства, проведено громадське обговорення
і громадські слухання з питання будівництва ТОВ «Долинське ХПП» елеватора
по вул. Чумацький Шлях.
У місті діє первинна ветеранська організація в складі 514 членів, голова
якої Куделя В.І. опікується проблемами ветеранів війни і праці, одинокими
престарілими громадянами.
За звітний період відбулося 2 засідання громадської ради при фонді
«Розвиток міста Долинська».
Утворено Раду підприємців при виконавчому комітеті Долинської міської
ради.
Активізувала роботу Жіноча рада при міському голові, очолювана
Руденко К.В., члени якої беруть активну участь у громадсько-політичному та
духовному житті міста.
Розширено надання інформаційних послуг через офіційний веб-сайт
міської ради в мережі Інтернет та запроваджено звернення до міської ради в
електронному вигляді.
Робота міської ради висвітлювалась в засобах масової інформації:
громадсько-політичному тижневику «Провінція», районному радіомовленні та
на офіційному сайті Долинської міської ради в мережі Інтернет. На підписку та
доставку преси головам вуличних комітетів виділено кошти в розмірі 9,4 тис.
грн., сплачено членські внески до Асоціації органів місцевого самоврядування
115,6 тис. грн.
Напрям ХV. Соціальний захист населення міста
Головним завданням міської влади є підтримка та соціальний захист
населення міста, яке найбільше того потребує, та реалізація державних та
міських програм.
Станом на 31 грудня 2018 року на обліку в міській раді перебувало: 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
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ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, 22 статусні вдови ЧАЕС,165 багатодітних
сімей в яких виховується 3 і більше дітей.
На виконання цільової програми соціального захисту населення міста при
плані 584,4 тис. грн., освоєно 516,5 тис. грн, з них на фінансову підтримку
громадських організацій 39,0 тис. грн, на виплату матеріальної допомоги
населенню міста 130,7 тис. грн, на надання субвенції районному,обласному та
державному бюджету – 329,3 тис. грн, на погашення заборгованості за
теплопостачання та квартплату по соціальних квартирах переданих з районної
ради 14,44 тис. грн, на поховання безрідних 3,1 тис. грн.
Вже традиційно до Міжнародного жіночого Дня 8-Березня, Великодня,
Дня Перемоги, Дня людей похилого віку, міською радою із залученням
суб’єктів підприємницької діяльності Олександра Самарського, Максима
Собка, Анатолія Варенюка були вручені продуктові набори одиноким,
інвалідам, малозабезпеченим громадянам та учасникам бойових дій у Другій
світовій війні.
Виконання Програми соціального захисту населення
міста Долинська на 2014-2018 роки
грн
План
на 2018 рік

Факт
за 2018
рік

+, -

%

Разом по програмі
Матеріальна допомога на поховання загиблого в
зоні АТО
Фінансова підтримка громадської організації
«Первинна міська територіальна організація
ветеранів України»
Фінансова підтримка Долинської районної
громадської організації інвалідів «Товариш»
Фінансова підтримка громадського формування
«Громадський порядок»

584447,63

516554,20

-67893,43

88,4

30000,00

0,00

-30000,00

0,0

16000,00

16000,00

0,00

100,0

3000,00

2999,00

-1,00

100,0

20000,00

19999,00

-1,00

100,0

Матеріальна допомога по зверненях громадян

78079,00

66836,00

-11243,00

85,6

Матеріальна допомога дітям із сімей загиблих
учасників антитерористичної операції

3000,00

2000,00

-1000,00

66,7

20000,00

15300,00

-4700,00

76,5

10000,00

7000,00

-3000,00

70,0

45000,00

37605,00

-7395,00

83,6

1921,00

1921,00

0,00

100,0

5000,00

3138,87

-1861,13

62,8

2294,77

2294,77

0,00

100,0

Найменування

Матеріальна допомога дітям-сиротам
Матеріальна допомога на лікування учасникам
бойових дій Вітчизняної війни
Матеріальна допомога на поховання
Матеріальна допомога демобілізованим з місць
проведення АТО
Поховання безрідних
Оплата послуг ( крім комунальних)
( на
погашення заборгованості за квартплату
по
соціальних квартирах переданих з районної ради)
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Оплата послуг теплопостачання ( на погашення
заборгованості
за теплопостачання
по
соціальних квартирах переданих з районної ради)
Субвенція районному бюджету для Долинської
районної центральної лікарні на придбання
інсуліну

12152,86

12152,86

0,00

100,0

100000,00

99993,13

-6,87

100,0

Субвенція районному бюджету для Долинської
районної центральної лікарні на придбання
ін'єкцій для населення від сказу

20000,00

19314,57

-685,43

96,6

Субвенція районному бюджету на утримання
комунальної
установи
«Трудовий
архів
Долинського району» Кіровоградської області

30000,00

30000,00

0,00

100,0

Субвенція районному бюджету для вдділу
культури туризму та культурної спадщини
Долинської районної державної адміністрації на
придбання обладнання для залу акробатики
дитячого зразкового хореографічного ансамблю
"Веселка"

15000,00

15000,00

0,00

100,0

Субвенція районному бюджету для управління
соціального захисту на відшкодування пільгового
проїзду усіма видами транспорту

5000,00

-5000,00

0,0

Субвенція районному бюджету для відділу освіти,
молоді та спорту Долинської районної державної
адміністрації на харчування дітей сиріт, дітей
малозабезпечених сімей та дітей учасників АТО

150000,00

150000,00

0,00

100,0

(Субвенція з місцевого бюджету обласному
бюджету для ТМО «Центр екстреної медичної
допомоги
та
медицини
катастроф
у
Кіровоградській
області,
яке
обслуговує
населення Долинського району на придбання
сумок–укладок лікаря.

10000,00

10000,00

0,00

100,0

8000,00

5000,00

-3000,00

62,5

Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету для управління соціального захисту
населення Долинської районної державної
адміністрації на придбання паперу5,0 тис. грн та
придбання грат 3,0 тис.

Напрям ХVI. Освіта
В комунальній власності міста знаходилось чотири комунальних
дошкільних навчальних заклади, в яких налічувалось 35 груп та відвідувала
761 дитина.
Комунальний дошкільний навчальний заклад № 2 «Івушка», у зв’язку з
економічною неефективністю його утримання, переданий у комунальну
власність району.
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Разом з цим з 01.09.2018 року комунальний дошкільний навчальний
заклад № 5 «Ружечка» поповнився дванадцятьма дошкільнятами з
Першотравневої сільської ради.
Витрати на утримання комунальних дошкільних закладів щорічно
зростають і складають від 50 до 60 відсотків від загальної суми видатків
міського бюджету
Потреба на утримання комунальних дошкільних навчальних закладів
міста (далі – КДНЗ) на 2018 рік сладала 20,0 млн грн.
З районного бюджету передбачено трансфери міському бюджету на їх
утриманя 13153,0 тис. грн., що не забезпечує потебу на фінансування навіть
захищених статей видатків.
За рахунок власних доходів міського бюджету на утримання КДНЗ
додатково виділено 41158,1тис. грн.
Надходження за послуги, що надаються бюджетними установами згідно
з їх основною діяльністю (надходження батьківської плати на харчування
дітей) склали 1366,2 тис. грн, , використано 1255,8 тис. грн , гранти і дарунки
166,0 тис. грн.
Фактичні витрати на утримання КДНЗ за 2018 рік склали 18733,0 тис.
грн., в т.ч. по загальному фонду – 17311,2 тис. грн., по спеціальному – 1421,8
тис. грн.
Захищені статті видатків загального фонду по комунальних дошкільних
навчальних закладах склали 18011,2 тис. грн. З них заробітна плата і
нарахування на заробітну плату – 12959,6 тис. грн, плата за комунальні послуги
– 2203,3 тис. грн, продукти харчування – 2833,4 тис. грн (в тому числі
батьківська плата 1255,8 тис. грн), медикаменти та перев’язувальні матеріали
9,0 тис. грн, заходи реалізації державних регіональних) програм не віднесених
до заходів розвитку 5,9 тис. грн.
Фонд заробітної плати збільшився проти 2017 року на 2,1 млн. грн або
на 19,3%, плата за комунальні послуги скл збільшилася проти 2017 року на
263,2 тис. грн, або на 13,6%, видатки на харчування збільшилися на 16,1%.
За рахунок міського бюджету в комунальних дошкільних навчальних
закладах в 2018 році були проведені ремонтні роботи на суму 145,5 тис. грн, в
тому числі:
в КДНЗ № 3 «Колобок» на суму 54,7 тис. грн (встановлено тамбур з
металопластикових конструкцій на вході до будівлі КДНЗ, здійснена
вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій, поточний ремонт системи
теплопостачання);
в КДНЗ № 4 «Казка» на суму 67,7 тис. грн (проведено поточний ремонт
покрівлі, системи теплопостачання, внутрішніх мереж водопостачання)
в КДНЗ № 5 «Ружечка» на суму 23,1 тис. грн (проведено поточний
ремонт системи теплопостачання, внутрішніх та зовнішніх мереж
водопостачання).
Напрям ХVІI. Енергозбереження та енергоефективність
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Програму енергоефективності міста Долинська на 2016-2020 роки (далі Програма) затверджено рішенням міської ради від 12 лютого 2016 року № 97, з
обсягом фінансування за рахунок міського бюджету в розмірі 1039,8 тис. грн.,
в т.ч.:
1) для комунальних дошкільних навчальних закладів міста – 214,8 тис.
грн.;
2) для КП «Долинське міське комунальне господарство» при Долинській
міській раді та КП «Координаційний центр по обслуговуванню населення» при
Долинській міській раді – 825,00 тис. грн.
На виконання затверджених заходів Програми зі змінами, на протязі
звітного періоду за рахунок коштів міського бюджету виконані наступні
заходи:
1. Комунальними дошкільними навчальними закладами міста (далі –
КДНЗ):
КДНЗ № 2 «Івушка» замінено 18 ламп розжарювання на енергозберігаючі
– 0,8 тис. грн.
КДНЗ № 3 «Колобок»:
1) придбано та встановлено лічильник обліку теплової енергії – 32,00
тис.грн.;
2) замінено 67 ламп розжарювання на енергозберігаючі – 2,28 тис. грн.;
3) заміна дерев’яних дверей на металопластикові – 4,0 тис. грн. та
влаштовано тамбур з вхідними дверима – 26,00 тис. грн.;
КДНЗ № 4 «Казка»:
1) заміна 3 дерев’яних дверей на металопластикові – 21,84 тис. грн.;
2) замінено 84 ламп розжарювання на енергозберігаючі – 4,9 тис. грн.
КДНЗ № 5 «Ружечка» замінено 114 ламп розжарювання на
енергозберігаючі – 4,9 тис. грн.
Всього – 96,72 тис. грн.
За рахунок заміни 283 ламп розжарювання, середньомісячне споживання
електроенергії по КДНЗ зменшилося на 683 кВт хгод (8196 кВтхгод за рік), або
на суму 23,89 тис. грн. на рік.
В 2017 році розроблена проектно-кошторисна документація на
поліпшення експлуатаційних показників, прийнятої в експлуатацію в
установленому порядку, системи гарячого водопостачання харчоблоку та
пральної в КДНЗ № 4 Казка та № 5 «Ружечка» в м. Долинська вартістю 13,4
тис. грн., вартість встановлення обладнання 182,2 тис. грн. Проведення робіт з
придбання та встановлення даного обладнання планується в 2019 році.
2. КП «Долинське міське комунальне господарство» при Долинській
міській раді:
1) встановлено та введено в експлуатацію 15 будинкових лічильників
комерційного обліку витрат теплової енергії - 437,0 тис. грн. (комерційним
обліком забезпечено усі 39 багатоповерхових будинків комунальної власності);
2) здійснено перепрограмування
контролерів та режимне
налагоджування автоматичного регулювання роботи котелень №№ 1, 2, 3 на
суму 75,0 тис. грн., виконано редагування програмного забезпечення котелень
№ 1,2,3, що дало можливість також здійснювати дистанційне регулювання
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температури теплоносія з диспетчерського пункту підприємства згідно
температурного графіка. Крім того відрегульовано роботу пальників, замість 2х режимів подачі палива (max/min) змінено на режими - 30, 40, 50 …… 100%.
За рахунок впровадження даного заходу, економія споживання
природного газу за листопад 2018 року склала 1508 м 3 на суму 12,6 тис. грн.;
3) виконані роботи по робочому проекту «Реконструкція зношених
ділянок водопроводу по вулицях Тесленка, Затишна, Шевченка, Соборності
України та провулку Транспортний м.Долинська, Долинського району,
Кіровоградської області». Замінено ділянку трубопроводу по вулиці Соборності
України протяжністю 319 м. п., а саме – заміна металевих та чавунних труб на
поліетиленові діаметром 160 мм та 110 мм, вартість робіт склала 438,69 тис.
грн., за рахунок чого зменшено втрати в мережі на 30-35 м3/добу, що дало
економію 46,52 тис. грн. на місяць;
4) придбано та встановлено трьох тарифний лічильник електроенергії на
водозаборі міськводоканалу, за рахунок чого досягнуто зменшення
середньомісячної вартості використаної електроенергії з 2,9 грн. за кВт хгод до
1,20 грн. за кВтхгод, місячна сума економії склала 9,1 тис. грн.;
5) придбано прилади витокошукач та трасошукач для пошуку витоків
води та пошуку підземних мереж тепло- та водопостачання на загальну суму –
188,854 тис. грн.;
6) придбано 150 шт
світлодіодних ламп на суму 14,69 тис. грн. та
замінено 85 шт, витрати електроенергії на вуличне освітлення на кінець 2018
року зменшилися на 17448 кВтхгод на суму 20456,24 грн.
Відповідно до укладених в 2017 році договорів підряду, здійснено
придбання та встановлення 23 комплектів вуличного освітлення на сонячних
батареях на суму – 432,9 тис. грн.
За рахунок коштів інвестиційної програми, яка є складовою тарифу на
теплопостачання, комунальним підприємством виконано:
- придбання і встановлення установок компенсації реактивної енергії на
котельнях № 1 та № 3 на загальну суму – 75,2 тис. грн.;
- придбання тепловізора – 112,0 тис. грн.
Всього – 1774,334 тис. грн.
3. КП «Координаційний центр по обслуговуванню населення» при
Долинській міській раді:
1) реконструкція магістрального водопроводу від колодязя ПГ-47а до
ЦТП по вул. Сонячна в м.Долинська, Долинського району, Кіровоградської
області, замінено близько 700 м. п. металевої труби на поліетиленову,
встановлено нову запірну арматуру, вартість робіт склала 623,10 тис. грн.
За рахунок проведеної реконструкції на даній ділянці водопроводу,
зменшилася кількість аварій через пошкодження мережі та втрати води через
аварійні витоки (грошові витрати на ліквідацію одної аварії та втрати води в
середньому складають від 3,5 до 5,0 тис. грн.);
2) придбання та монтаж комерційного вузлу обліку, оплата послуг з
проведення проектування, шеф-монтажних та пусконалагоджувальних робіт на
вузлу обліку води від мереж ДП «Дирекція КГЗКОР» - 82,68 тис. грн.;
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3) поточний ремонт мережі водопостачання низького тиску по
вул. Соборності України від магазину «Варус» до СК «Олімп» (заміна
металевої труби Ø 426 мм на поліетиленову Ø 160 мм, 135-140 м.п.) - 73,2 тис.
грн.;
3) оплата послуг з проектування, шеф-монтажних та налагоджувальних
робіт вузла обліку води в ТРП-4;
4) влаштовано робоче місце контролю та дистанційного доступу до
комерційних вузлів обліку питної води в багатоквартирних житлових будинках
на загальну суму 11,99 тис. грн. та придбано термінал для опитування
показників та архівних даних лічильників вартістю 45,00 тис. грн. ;
5) на сьогоднішній день встановлено комерційні вузли обліку витрат води
в 17 багатоквартирних житлових будинках міста. В 2017 році - 8 одиниць, в
багатоквартирних житлових будинках по вул. Нова №58, 60, 62, 66, 68, 70, 80
та вул. Соборності України № 48 на загальну суму 199,740 тис. грн. В 2018 році
встановлено 9 одиниць в багатоквартирних житлових будинках по вул. Нова
№ № 52, 54, 56, 64, 76, 78, 84 та вул. Ольгерда Бочковського №№ 5, 7 на суму
115,6 тис. грн.;
6) придбано лічильник стоків – 81,766 тис. грн.
Всього – 1233,076 тис. грн.
Продовжуються заплановані роботи з влаштування вузла комерційного
обліку стоків побутової каналізації від КНС-1 по вул. Соснова м. Долинська. На
сьогоднішній день, на замовлення міської ради виготовлений детальний план
території земельної ділянки, на якій заплановано влаштування даного вузла
обліку, вартість робіт склала 55,00 тис. грн. В 2019 році передбачається
виготовлення проектно-кошторисної документації на влаштування вузла
комерційного обліку стоків побутової каналізації від КНС-1 по вул. Соснова
м. Долинська та виконання будівельних робіт.
Не реалізований захід по заміні системи внутрішнього теплопостачання в
комунальному дошкільному навчальному закладі № 2 «Івушка» у зв’язку з
прийняттям рішення міської ради від 21 вересня 2018 року № 407 «Про
прийняття у спільну власність територіальних громад міста, селища та сіл
району та перейменування Комунального дошкільного навчального закладу
№ 2 «Івушка». Вартість реалізації заходу складала 150,00 тис. грн.
Перенесено на 2019-2020 роки реалізацію заходу по заміні зношеної
термоізоляції мереж теплопостачання на сучасні матеріали.
На реалізацію Програми за рахунок коштів міського бюджету освоєно
3104,13 тис. грн., в тому числі додатково 10 заходів на суму 2468,91 тис. грн.
Напрям ХVІIІ. Розвиток інформаційного простору
Інформаційне забезпечення населення міста в 2018 році здійснюється
через друковані засоби масової інформації, районне радіомовлення, офіційний
веб – сайт Долинської міської ради в мережі Інтернет. У газеті «Провінція»
створена сторінка «Твоє місто Долинська».
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Загальна сума видатків на засоби масової інформації за 2018 рік складає
118,1 тис. грн., з них на оплату послуг в друкованих засобах масової інформації
87,9 тис. грн., на оплату послуг місцевого радіомовлення 29,96 тис. грн.
На офіційному веб-сайті міської ради розміщується інформація про
діяльність міської ради, публікуються рішення сесій, рішення виконкому,
розпорядження міського голови, результати голосування депутатів на сесіях
міської ради. Щоденно сайт відвідує більше одної тисячі користувачів.
Одним з основних питань міської ради є створення найсприятливіших
умов взаємовідносин органу місцевого самоврядування і територіальної
громади.
Напрям ХIХ. Залучення інвестицій
для економічного і соціального розвитку м. Долинська,
створення сприятливих умов для надходження інвестицій
Виконавчим комітетом міської ради проводиться робота по збільшенню
надходжень до міського бюджету за рахунок проведення інвентаризації землі,
надання земельних ділянок в оренду та продовження раніше укладених
договорів оренди земельних ділянок.
За рахунок надходження інвестицій з різних джерел (державний,
обласний бюджети, інші надходження) у 2018 році в розвиток міста вдалося
залучити близько 13,562 млн. грн, а саме:
1,95 млн. грн на капітальний ремонт вул.Чумацький шлях (підрядник Кіровоградський Облавтодор);
4,0 млн. грн на будівництво Долинського групового водопроводу
(підрядник – ПП "ВТ КІРОВОГРАД-ТРАНСГАЗБУД»)
6,9 млн. грн на реалізацію проекту «Реконструкція гідрологічних
свердловин…» (проект є першим етапом запровадження альтернативного
водопостачання в місті, разом з проектом будівництва Долинського групового
водопроводу) (підрядник – ДП НАК «Надра України» «Центрукргеологія»;
0,66 млн. грн на виготовлення проетно-кошторисної документації проекту
будівництва каналізаційних очисних споруд (підрядник ТОВ «ТАХОМА»).
Крім того в 2018 році до міського бюджету надійшли кошти в сумі 25 тис.
грн. від фермерських господарств на ремонт дороги сполучення м.Долинська –
с.Степове;
- від фізичних осіб-підприємців міста надійшло 27,00 тис. грн на
реконструкцію тротуару по вул. Соборності України.
Станом на 01 січня 2018 року залишок коштів, отриманих від суб’єктів
підприємницької діяльності та громадян міста на рахунок фонду «Розвиток
міста Долинська» становив 22,7 тис грн.. Надходження до фонду впродовж
2018 року склали 88,9 тис. грн, використання становить 70,7 тис.грн в тому
числі:
благодійні внески на розвиток (благоустрій) міста 18,9 тис. грн;

40

співфінансування робіт по ремонту тротуарного покриття по вулиці
Соборності України м. Долинська (надходження – 29,0 тис. грн, використано
27,0 тис. грн);
співфінансування робіт по ремонту дороги сполученням м.Долинськас.Степове (надходження 25,0 тис. грн, використано 24,8 тис. грн).
За рішенням членів Громадської ради при фонді «Розвиток міста
Долинська» накопичені благодійні внески на розвиток (благоустрій) міста за
попередні роки та 2018 рік використані на благоустрій міського парку
«Дружба» та парку «Космонавтів» у сумі 18,9 тис. грн, з них:
3,9 тис. грн на встановлення 4 урн та 6 лавок у парку «Космонавтів»;
15,0 тис. грн на придбання альтанки в парку «Дружба».
Залишок коштів «Фонду розвитку міста Долинська» станом на 31.12.2018
складає 40,9 тис. грн.
За рахунок коштів підприємців міста, комунальним підприємством
виготовлено та встановлено 10 лавочок по вул. Соборності України на суму
22,0 тис. грн.
За рахунок коштів обласного фонду охорони природного навколишнього
середовища в межах проведення в Кіровоградській області «Дня довкілля»
придбано та висаджено в міському парку «Дружба» 300 дерев хвойних порід
(ялина звичайна, ялина колюча, туя західна) та 280 кущів ялівця, на суму 91,4
тис. грн, крім того за рахунок коштів місцевого бюджету придбано та
висаджено біля пам’ятного знаку «Захисників суверенітету та незалежності
України» по вул. Соборності України 152 кущів та 14 низькорослих дерев
вартістю 5,4 тис. грн.
На офіційному веб-сайті міської ради розміщено буклет «Інвестиційні
проекти міської ради», в якому описані інвестиційно-привабливі земельні
ділянки (10 земельних ділянок загальною площею 13,7 га).
У вересні 2018 року прийняті рішення міської ради про надання згоди на
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в
оренду двом інвесторам, які бажають використати їх під встановлення
сонячних батарей, що забезпечить створення нових робочих місць та
надходженя додаткових коштів до міського бюджету.
У ході залучення інвестицій у місто по вул. Чумацький Шлях (напроти
провулку
Добровольчих
батальйонів)
товариством
з
обмеженою
відповідальністю «Долинське ХПП» розпочато реалізацію проекту будівництва
першої черги сучасного елеватора для сушіння, зберігання та відвантаження
зерна потужністю 6 тисяч тонн. Кошторисна вартість будівництва першої черги
становить 20 000,00 тис. грн. Загальна кошторисна вартість будівництва
елеватора на 17 тис. тонн становить близько 50 000,00 тис. грн.
Така співпраця міської влади та інвесторів дає позитивні результати. Це
надходження коштів від сплати за користування землею, створення нових
робочих місць та сплата коштів на розвиток інфраструктури міста.
Залучення інвестицій
для економічного і соціального розвитку м. Долинська
Найменування

Пллан на
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%
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Разом по програмі
Фінансування заходів програми ініціатив жителів
міста Долинська
Фінансування заходів програми ініціатив жителів
міста Долинська
Придбання альтанки для встановлення її в парку
"Дружба"
Коригування проектно-кошторисної документації,
проходження повторної експертизи та виконання
робіт по робочому проекту "Реконструкція
тротуарного покриття по вул.Соборності України
(від вул.Центральна до площі Шевченка)
м.Долинська, Долинського району, Кіровоградської
області, коригування
Виготовлення лавочок для парку "Космонавтів"
Поточний ремонт дорожнього
покриття(асфальтобетон) автодороги сполученням
м.Долинська- с.Степове, Долинського району
Кіровоградської області
Придбання урн для парку "Космонавтів"

2018 рік

2018 року
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