
Звіт міського голови С.Цапюка 
про роботу міської ради та її виконавчого комітету 

у 2010-2014 роках 
 

 
Олександрійська міська рада VІ скликання обрана на виборах у жовтні 2010 року  у складі 

міського голови та 50 депутатів. Сьогодні міська рада працює у складі 49 депутатів.  
 
У міській раді сформовані та працюють 8 постійних депутатських комісій, діяльність яких 

спрямована на виконання програми соціально-економічного розвитку, бюджету міста, галузевих програм. 
З початку скликання проведено 88 сесій міської ради, у ході яких прийнято 1517 рішень.  
Для взаємодії депутатів з виборцями розроблений графік прийому громадян депутатами міської 

ради. Щороку у жовтні-листопаді депутати звітують про свою діяльність у виборчих округах, трудових 
колективах, громадських організаціях.  

Виконавчі органи міської ради прагнуть працювати на перспективний розвиток міста, про це 
свідчать розроблені ними 54 програми, прийняті радою у 2011-2014 році.  

 
Незмінними помічниками місцевої влади на території приватної забудови міста є 50 квартальних 

комітетів, голови яких займаються організаційними питаннями благоустрою, санітарної очистки 
території, виявляють малозабезпечені сім’ї, клопочуть про надання їм матеріальної допомоги та ін.  

Традиційним до Дня Незалежності України стало проведення конкурсу «Кращий благоустрій 
приватної садиби».  

 
Бюджет 
 Доходи  
Бюджет міста Олександрії за 2014 рік у цілому виконаний на 97,3 %, у тому числі, загальний 

фонд – на 95,7 %, спеціальний фонд – на 98,5 %, бюджет розвитку - на 113,0 %.         
За 2014 рік до загального фонду міського бюджету залучено 318 631,5 тис. грн., у тому числі: 

власних і закріплених доходів -  58 883,2 тис. грн.; дотацій – 131 392,7 тис. грн.; субвенцій – 128 192,7 
тис. грн.; коштів з інших бюджетів –  162,9 тис. грн.    

       До спеціального фонду міського бюджету залучено 26 378,8 тис. грн., у тому числі: до 
бюджету розвитку  - 12 350,8 тис. грн.; до дорожнього фонду – 256,0 тис. грн. (крім цього, до дорожнього 
фонду  надійшло субвенції з державного бюджету на реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг 
комунальної власності у сумі   3 638,7 тис. грн.); до фонду навколишнього природного середовища – 
128,0 тис. грн.; власних надходжень бюджетних установ – 10 005,3 тис. грн.     

     Виконання міського бюджету дає можливість забезпечити фінансування бюджетних установ за 
рахунок загального фонду та фінансування об’єктів за рахунок бюджету розвитку. 

 
ВИДАТКИ  
Видатки міського бюджету в цілому по загальному і спеціальному фондах  з урахуванням 

міжбюджетних трансфертів  у 2014 році склали – 370 689,8 тис. грн., що на 36 105,5 тис. грн.  або на 
10,8% більше у порівнянні із 2013 роком.  

 Із загальної суми видатки загального фонду склали – 314 122,7 тис. грн., що на 1 055,7 тис. 
грн. або на 0,3 %  більше, ніж у минулому році.  

Розподіл видатків загального фонду бюджету на галузі у 2014 році: 
- освіта                                                                     - 94 169,4 тис. грн. (50,8 % ), 
- охорона здоров’я                                                  - 56 145,0 тис. грн. ( 30,3 % ), 
- культура                                                                - 10 425,3 тис. грн. ( 5,6 % ), 
- УЖКГ                                                                    -   5 299,7 тис. грн. ( 2,9 % ), 
- державне управління                                           - 11 580,9 тис. грн.  ( 6,2 % ), 
- соціальне забезпечення                                       -   3 585,9 тис. грн.  ( 2,0 % ), 
- фізична культура і спорт                                     -   1 361,9 тис. грн.  ( 0,7 % ), 
- інші видатки та програми місцевого значення  -  2 824,0 тис. грн.  ( 1,7 % ). 
 
 
 



Видатки загального фонду міського бюджету спрямовано  на : 
- заробітну плату з нарахуваннями        – 148 665,0 тис грн.   ( 80,2 %); 
- медикаменти                                          –     1 362,6 тис. грн.   (0,7 %);  
- харчування                                             –     4 478,5 тис. грн.  ( 2,4 % ); 
- комунальні  послуги і енергоносії       –  18 935,4  тис. грн.  (10,2% ); 
- житлово–комунальне господарство  –     5 299,7  тис. грн. ( 2,9 % ); 
- інші видатки та програми місцевого значення  –6 650,9 тис. грн.( 3,6 % ). 
 
Видатки розвитку розподілені у 2014 році за напрямками: 
-  розвиток  соціально–культурної сфери ( бюджетні галузі )     – 5 589,6 тис. грн., 
-  капітальний  та поточний ремонт доріг                                        – 8 497,6 тис. грн., 
-  капітальні видатки по житлово–комунальному господарству –   963,0 тис. грн.,   
- будівництво, реконструкція,  реставрація                                     –   577,8 тис. грн.,  
- поповнення статутних фондів комунальних підприємств           –   397,9  тис. грн.,                  
-  інші (програми місцевого значення )                                          –   279,0 тис. грн., 
- програми соціально-економічного розвитку інших регіонів       –1 271,1 тис. грн. 
 

Економіка 
Промисловість 

Зміцнення промислового потенціалу підтверджується ростом обсягів виробництва промислової 
продукції, які в порівняних цінах становлять: у 2014 році - 607,8 млн.грн. (темп росту – 100,4%), у 2013 
році - 605,3 млн. грн. (темп росту – 189,6%), у 2012 році – 319,2 млн. грн. (темп росту – 189,9%), у 2011 
році –168,1 млн. грн. (темп росту – 120,2%),  у 2010 році – 139,8 млн.грн.  

 
Обсяги реалізованої промислової продукції за 2014 рік склали 831,8 млн. грн (темп росту – 

120,3%), за 2013 рік -  691,6 млн. грн  (темп росту – 163,0%), за 2012 рік – 424,3 млн. грн (темп росту 
– 97,7%),  2011 рік – 436,4 млн. грн (темп росту – 153,9%),  2010 рік – 283,5 млн. грн (темп росту – 
126,7%). 

Ріст зазначеного показника сформований за рахунок діяльності  таких підприємств міста: ТОВ «Завод 
«Автоштамп», ТОВ «ТД «Укрнасоссервіс», ПАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів», ВКГ 
ОКВП «Дніпро-Кіровоград», ТОВ «Катеринославські меблеві майстерні», ВК ПАТ «Оболонь», УВП 
УТОС, ТОВ «Снекпродмаш», ТОВ «Лізава». 

 
Продовжує розвиватися споживчий ринок 

Найбільш характерною позитивною тенденцією розвитку споживчого ринку є стабільне поступове 
збільшення обсягів роздрібного товарообороту. За попередніми даними, обсяги товарообороту 
складають за 2014 рік 763 млн. грн, темп росту до 2013 року становить 107,8%, за 2013 рік - 708 
млн. грн, темп росту до 2012 року становить  104%, а до 2010 року – 148%. 

Росту товарообороту сприяли: проект «Купуй Кіровоградське», у якому беруть участь сімнадцять 
магазинів, а також упорядкування торгівлі і ліквідація стихійної торгівлі біля КП «Олександрійський 
центральний ринок». 

Це дало відповідні результати: 
1) ринкова торгівля нарешті входить у цивілізоване русло; 
2) мешканці прилеглих житлових будинків отримали належні умови проживання. 
Обсяг послуг, реалізованих споживачам міста за 2014 рік, розрахунково складає 185 млн. грн, темп 

росту до 2010 року – 164%. 
 

Розвиток транспортної сфери 
Обсяги перевезень автомобільним транспортом у 2014 році склали 5,2 млн. пасажирів, темп 

росту до 2013 року становить 80%, у 2013 році - 6,5 млн. пасажирів, темп росту до 2012 року 
складає 111,6%, а до 2010 року – 133%. 

Даний результат забезпечений тим, що був проведений конкурс на міських автобусних перевезеннях. 
За умовами та результатами конкурсу, відповідно  до вимог міської влади, значно підвищено рівень 
комфортності пасажирського транспорту міста. Міські пасажирські перевезення на 31-му 
автобусному маршруті виконують 42 транспортні засоби, із них 22 - сучасні європейські 
багатомісткі автобуси,  11 автобусів з низьким рівнем підлоги, передбачені для перевезень осіб з 
особливими фізичними потребами. 



На усіх автобусних маршрутах запроваджена диспетчеризація  з використанням супутникової системи 
навігації руху міських автобусів, що підвищило ефективність контролю за перевезеннями. 

Пільгові перевезення 
Пільгові перевезення виконуються на усіх рейсах та маршрутах міського транспорту (крім годин ПІК), 

в цілому за рік перевозиться біля 5 млн. пільгових пасажирів, виконується більше 50 тисяч рейсів. 
Такий рівень пільгових перевезень досягнутий завдяки впровадженню GPS-контролю на міських 
маршрутах та ефективному використанню бюджетних коштів на компенсацію перевізникам за пільгові 
перевезення. 

Вантажні перевезення 
Зросли обсяги вантажних перевезень, цьому також сприяв проведений ремонт автомобільних доріг у 

місті. Темп росту склав 117,6%, а рівень вантажоперевезень становить майже 235 тис. тонн. Темп 
росту до 2010 року становить 157,7%. 

 
 Інвестиції 

Обсяги капітальних інвестицій по м. Олександрії  у 2014 році розрахунково складають 56,7 млн. 
грн., темп росту 97,3%, показник - майже на рівні 2013 року, що за теперішніх умов є непоганим 
результатом. 

Одним із вагомих джерел фінансування є власні кошти підприємств  і організацій, за рахунок яких 
освоєно 79,1% усіх капіталовкладень. Лідерами серед промислових підприємств по капіталовкладеннях 
є: ВК ПАТ «Оболонь», ТОВ «Катеринославські меблеві майстерні», ПП «Колега», ПП «КСІМ», ТОВ 
«Олександрійська ливарна компанія». 

 
 Іноземні інвестиції 

За 2014 рік іноземні інвестиції склали  11,9 млн. дол. США, це 14% до загальних інвестицій області. У 
порівнянні з 2010 роком іноземні інвестиції зросли у 12 разів. 

Ріст прямих іноземних інвестицій забезпечено завдяки участі у статутному капіталі іноземних 
інвестицій таких підприємств: ПАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів», ТОВ «Грейн Трейд 
Лайн», ДП «Фірма «Дайленко», ТОВ «Грейн Експрес», ТОВ «Катеринославські меблеві майстерні». 

  
З метою розвитку інвестиційної діяльності  

виконуються соціальні та інвестиційні проекти  
За період 2010-2014 рр. виконано 22 інвестиційних проекти за рахунок коштів підприємств на 

суму 212,7 млн. грн. 
Найактивніші інвестори: ВК ПАТ «Оболонь», «Олександрійська дистанція колії №11»,  ТОВ 

«Катеринославські меблеві майстерні», ПАТ НВО «Етал», ТОВ ВКК «Асторія», ТОВ «Олександрійська 
зернова компанія», ТОВ «Олександрійська ливарна компанія». 

Також за 2010-2014 роки виконано 102 соціальних проекти у сферах ЖКГ, освіти, медицини, 
культури - на суму 30,1 млн. грн. 

 
 Зовнішньоекономічна діяльність 

За 2014 рік обсяги експорту товарів по місту складають 11,5 млн. дол. США, темп росту 62% до 
минулого року,  це підтверджує, що підприємствами міста втрачені ринки збуту продукції у Росії. Обсяги 
імпорту за 2014 рік склали 12,5 млн. дол. США, темп росту - 55% до минулого року. 

Основними проблемами зовнішньоекономічної діяльності економіки  м. Олександрії залишаються: 
- часткове призупинення постачання товарів до Росії; 
- зменшення зовнішніх ринків збуту для підприємств машинобудування внаслідок жорсткої 

конкуренції на ринках країн Європи та Азії. 
 

 Підприємництво 
З метою підтримки підприємництва у місті Олександрії діє міський фонд підтримки 

підприємництва.  
За 2010-2014 роки були профінансовані з обласного та міського бюджету 6 проектів на загальну суму 

205 тис.грн.  
За поданням міськрайонного центру зайнятості фондом зареєстровано підприємницьку діяльність 331 

безробітному та сплачено за них за реєстрацію у сумі 9214 грн. 



7 підприємців взяли участь у постійно діючому конкурсі щодо перепідготовки управлінських кадрів 
для сфери підприємництва «Українська ініціатива  in Went» (отримання за кордоном другої вищої 
освіти). 

  
Енергозбереження 

З метою реалізації в Олександрії міської програми енергоефективності, бюджетними установами та 
промисловими підприємствами розроблені заходи з енергозбереження, направлені на зменшення втрат 
паливно-енергетичних ресурсів, економію сплати бюджетних коштів за спожиті енергоносії та зниження 
енергоємності продукції, що випускається. 

Протягом 2010–2014 років фактична вартість 66 виконаних заходів з енергозбереження по місту 
Олександрії склала 7,6 млн. грн, розрахунковий економічний ефект від впровадження яких 
становить 9,8 млн. грн/рік.    

Основні заходи: 
1) За рахунок гранту НЕФКО, який отримало КП «Теплокомуненерго», розпочато роботи з 

реконструкції ЦТП 118 під газову котельню з високоефективним енергозберігаючим обладнанням.  
Завершення об’єкту намічене в 2015 році.  

2) За проектом “Оптимізація системи теплозабезпечення шляхом децентралізації системи 
теплопостачання м.Олександрії Кіровоградської області” до Європейського інвестиційного банку подано 
на розгляд бізнес-план. 

3) З метою реалізації заходів, спрямованих на заміщення споживання природного газу, проведено 
наступну роботу: 

- у 2013 році встановлено 4 модульних котельні у сел. Димитровому. Дані котельні працюють на  
альтернативному паливі – деревині та опалюють бюджетні заклади; 

- у 2014 році проведено реконструкцію приміщення під котельню музичної школи на сел. 
Димитрове. Встановлено котел, який працює на альтернативних видах палива; 

- завершено ремонт твердопаливної котельні у Мартоіванівському навчальному закладі та 
запущено в дію; 

- планується будівництво і введення в експлуатацію блочно-модульних котелень для забезпечення 
теплом НВО «Олександрійська гімназія імені Т. Г. Шевченка –   ЗНЗ І-ІІ ст. – школа мистецтв», ЗНЗ І-ІІІ 
ст. № 2, ОНВК «ЗНЗ І-ІІ ст. № 17 – ліцей», НВК «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа», 
НВК «Звенигородський ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ», ДНЗ № 18 та дитячої музичної школи. 

 
Надходження до міського бюджету за 2010 рік – 2014 роки по напрямках управління  

приватизації, оренди майна та землі міської ради 
У 2012 році затверджена нова нормативна грошова оцінка землі по м. Олександрії, нові ставки 

податку на землю почали діяти з 01.06.2012 року. 
Станом на 01.01.2015 року переглянуто 531 договір із 570. По інших 39 договорах, які не 

переведено на нову нормативну грошову оцінку, проводиться судово-претензійна робота.   
 
Рішенням міської ради від 29.12.2012 № 877 затверджена Програма створення муніципальної 

гео-інформаційної системи м. Олександрії на 2012-2015 роки. 
Її запровадження дало можливість оперативно контролювати використання земельних 

ділянок землекористувачами, виявляти факти самовільного зайняття земельних ділянок, їх 
цільове використання. 

Протягом звітного періоду відпрацьовано процедуру проведення земельних торгів. Проведено 3 
земельних торги, на яких визначено орендарів 4 земельних ділянок загальною площею  2,2879 га. 

Відчуження землі за 2010-2014 роки проводилось лише шляхом викупу земельних ділянок 
власниками об’єктів нерухомості, розташованих на даних ділянках. 

Починаючи з 2008 року земельні ділянки під тимчасові споруди на умовах оренди могли бути 
відведені лише за результатами земельних торгів. З 2010 року відпрацьована процедура передачі 
земельних ділянок для розміщення тимчасових споруд для підприємницької діяльності на умовах 
особистого строкового сервітуту.  

 
 
 
 
 
 



Розвиток житлово – комунальної сфери  
 

 Житловий фонд  
У 2010 році принципово переглянута схема утримання міського житлового фонду 

комунальної власності. Було прийнято рішення відмовитись від приватних підприємств на базі 
колишніх ЖЕКів та створити єдине комунальне підприємство «Житлогосп» як Службу єдиного 
замовника. Це означає припинення  власної виробничої діяльності  та  здійснення виключно 
посередницьких функцій між мешканцями багатоквартирних будинків та виконавцями окремих видів 
робіт і послуг. Завдяки такій схемі відносин скорочені до мінімуму адміністративні витрати та 
суттєво збільшений відсоток коштів, які використовуються безпосередньо на виконання 
ремонтних робіт в будинках.  

Вид робіт Одиниця 
виміру 

Виконання по роках: Всього : 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р.   
Поточний ремонт 
рулонних покрівель  м2 5210 6300 21300 18654 15111 66575 
Поточний ремонт 
шиферних покрівель  м2 660 1112 1276 787 1104 4279 
Герметизація стиків 
зовнішніх стінових 
панелей 

м/п 230 410 3880 6720 2729 13969 

Ремонт цоколів  м2 290 612 1464 1128 1055 4549 
Ремонт під’їздів  одиниць 25 30 13 146  50 264 
Заміна труб опалення м/п 350 368 567 710 400 2395 
Заміна труб холодного 
водопостачання м/п 420 477 618 1510 850 3875 
Заміна труб каналізації м/п 240 250 749 1210 651 3100 
Заміна зовнішніх 
зливових труб  м/п 210 290 550 1163 640 2853 

Крім поточних ремонтів протягом 2010 – 2014 рр :  
- профінансований капітальний ремонт  покрівель 25 житлових будинків загальним обсягом 17150 
тис.  м2 на суму 1947,52 тис. грн.  

- успішно вирішується питання реконструкції житлового будинку по пр. Леніна, 43 (І черга 
виконана протягом  2010 – 2011 р. р., ІІ розпочата в жовтні 2014 року).  

Реалізуються заходи із впорядкування збору сміття в кварталах багатоквартирних житлових 
будинків. Переобладнані всі вбудовані сміттєкамери в будинках,  придбано 165 одиниць нових  
контейнерів, ліквідовано 10 відкритих майданчиків для сміття, на заміну яких встановлено 24 
металеві герметичні сміттєкамери різної місткості. 

За рахунок позабюджетних коштів встановлено понад 30 нових дитячих ігрових 
майданчиків 

 
 

Ліфтове господарство  
Протягом 2010 – 2014 рр. профінансований капремонт 126 одиниць ліфтів на загальну суму 1732,58 
тис. грн. , в т. ч. відновлено 16 ліфтів, які не працювали від 10 до 15 років.  

 
Благоустрій міста  

У 2011 році створене єдине комунальне підприємство «Благоустрій» для здійснення комплексу 
робіт з прибирання територій міста, утримання зелених насаджень, поточного ремонту об’єктів 
благоустрою. Протягом 2011 – 2014 рр. підприємство було належним чином укомплектоване технічними 
засобами, в т. ч. в 2014 році придбаний автогрейдер.  

Постійно ведеться робота із впорядкування існуючих та створення нових зелених зон і 
квітників. Їх загальна площа в межах міста складає 164,763 тис. м2.  

За рахунок різних джерел фінансування відремонтовано 45 автобусних зупинок, замінено або 
відремонтовано 130 лав для сидіння, встановлено 180 нових урн для сміття.  

Розпочата реалізація інфраструктурних проектів, першим з яких стала реконструкція 
Європейської площі.  В складі робіт виконане мощення тротуарною плиткою, створені фонтани,  
квітники, впорядковані зелені насадження, встановлені нові лави та декоративні елементи.  



У 2014 році розпочата реконструкція площі Леніна. Із залученням спонсорів проведена 
реконструкція фонтану,  виконане мощення  тротуарною плиткою центральної алеї. Повне оновлення 
площі буде завершене у 2015 році.  

 
 Дорожнє господарство  

Протягом 2010–2014 рр. виконаний капітальний ремонт 16 ділянок вулиць. Загальний обсяг 
відновленого покриття склав 102,36 тис. м2. Одночасно з капітальним виконується поточний ремонт 
доріг. Протягом 2010–2014 рр. виконані роботи на 146 вулицях, на що з бюджетів різних рівнів 
використано 10061,35 тис.  грн.  

 Протягом 2013–2014 рр. поточним ремонтом охоплено 36 дворів багатоквартирних 
житлових будинків, площа відремонтованого асфальтобетонного покриття склала 6901 м2 .   

 
Зовнішнє освітлення 

Утримання міських мереж зовнішнього освітлення здійснює КП «Світлоцентр». Протягом 2010 – 
2014 рр. проведений капітальний ремонт 65 км мереж зовнішнього освітлення, в т. ч. встановлено 
1820 нових енергозберігаючих світильників.  

 
 

Розвиток галузі «Освіта, молодь та спорт» 
 
Протягом 2010-2014 років діяльність управління освіти, молоді та спорту була спрямована на 

здійснення державної політики в галузі освіти, оптимізацію мережі навчальних закладів, збереження її 
якісних параметрів, створення належних умов їх функціонування і розвитку, удосконалення змісту 
навчально-виховного процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і 
підлітків. 

Вже не перший рік у міському бюджеті виділяються кошти на капітальні видатки для галузі. За 
відповідні кошти проводиться оновлення матеріально-технічної бази закладів, здійснюються капітальні  
ремонти. 

У 2010 році капітальні видатки становили  1 360, 5 тис. грн., придбання - 126,9  тис. грн., 
ремонти – 553,4 тис. грн. У 2010 році виконані наступні роботи: 

- ремонт тепломереж в ДНЗ №№ 14, 21, 28, 43, ЗНЗ №№ 10, 13, 16; 
- ремонт покрівель в гімназії ім. Т.Г.Шевченка, СЗНЗ № 4, ЗНЗ № 12, НВК «ЗНЗ № 19 – ДНЗ 

«Лісова казка», ДНЗ № №16, 18, ОК, їдальні ЗНЗ № 15; 
 - заміна вікон в ЗНЗ №№ 9,12;     
- ремонт каналізаційних мереж в ДНЗ № 20, ЗНЗ № 10; 
- ремонт будівель: дошкільного підрозділу НВК «Звенигородський ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ» і  ЗНЗ № 10.

  
У 2011 році капітальні видатки становили - 1 152, 0 тис. грн., придбання -285,5  тис. грн., 

ремонти - 3087,9 тис. грн.  
Виконані роботи у 15 закладах: 
- капітальний ремонт паркану ЗНЗ № 6;                   
- капітальний ремонт басейну ДНЗ № 39;  
- промивка системи опалення у ДНЗ №№ 8, 23, 28, дитячому будинку;    
- заміна вікон в:  ДНЗ №№ 39,  25, ЗНЗ № №9, 12;  
- ремонт тепломережі гімназії ім. Т.Г.Шевченка;      
- ремонт покрівлі ЗНЗ № 15, ОНВК;  
- ремонт фасаду ЛІТу;        
- ремонт туалету ЗНЗ № 10;        
- реконструкція котельні ДНЗ № 21;     
- реконструкція будівлі  та приміщень Будинку дитячої та юнацької творчості. 
 Основні придбання: дитячий майданчик у ЗНЗ №8, 4 електричні плити; комп’ютерна техніка для 

ЗНЗ №10 та гімназії ім. Т. Шевченка. 
У 2012 році капітальні видатки становили - 1 328,0 тис. грн., придбання - 66,9  тис. грн., 

ремонти 789,3 тис. грн.  
Виконані наступні ремонтно-будівельні  роботи: 
- заміна вікон у ДНЗ№№ 25,2,  ЗНЗ № 9, НВК «ЗНЗ №12-ДНЗ»;       
- встановлення паркана  навколо НВО «Олександрійська гімназія ім. Т.Г.Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ст. – 



школа мистецтв»;   
- капітальний ремонт покрівлі: НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. №12-ДНЗ»,  НВО «Олександрійська гімназія ім. 

Т.Г.Шевченка  – ЗНЗ І-ІІ ст. – школа мистецтв»;     
- ремонт басейну ДНЗ № 39;      
- капітальний ремонт системи опалення ДНЗ № 7;   
- ремонт приміщення дошкільного підрозділу НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. № 12 – ДНЗ».    
Основні придбання: на виконання міської програми «Шкільна парта» придбано 38 

комплектів парт; електричні плити для чотирьох шкіл (ЗНЗ №№9, 10,15, ЛІТ) та трьох садочків (ДНЗ 
№№ 21, 28, 39), мультимедійні проектори для двох закладів (НВК «Олександрійський колегіум – 
спеціалізована школа», НВК «ЗНЗ № 12 – ДНЗ»), бойлер для ЗНЗ № 7, дитячі меблі у ДНЗ № 16, а саме: 
5 стінок, 44 ліжка, 3 столи. 

У 2013 році капітальні видатки становили - 1 368,1 тис. грн., придбання -66,9  тис. грн., 
ремонти 789,3 тис. грн.  

Виконані наступні роботи: 
- заміну віконних блоків на металопластикові: у ЗНЗ № 15, ДНЗ №№25,39, 42; 
   - капітальний ремонт покрівель: НВК «Олександрійський колегіум - спеціалізована школа»,  

ДНЗ№№ 43, 8;        
- поточні ремонти покрівель:  Олександрійського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ І-ІІ ст. №17 

- ліцей), ДНЗ №№ 21,42;    
-поточні ремонти фасадів та паркану ЗНЗ  № 9 і Олександрійського навчально-виховного 

комплексу;  
- встановлено тренажерні майданчики у ЗНЗ  № 9, НВО «Олександрійська гімназія  ім. Т.Г. 

Шевченка  - ЗНЗ І-ІІ ст. – школа мистецтв»;   
- поточний ремонт футбольного поля  на території ЗНЗ № 9; 
- ремонт електрообладнання  у всіх закладах; 
- встановлено манометри  та термометри на системах опалення ЗНЗ № 15, ЛІТ, ОК;  
-фарбування паркану та вікон НВК «Марто-Іванівський ЗНЗ І-ІІ ст. – ДНЗ» 

Основні придбання: відповідно до програми «Шкільна парта» для навчальних закладів 
придбані парти на суму 23,5 тис. грн., меблі для Будинку дитячої та юнацької творчості на суму 30,0 
тис. грн.; електричні плити для НВО «Олександрійська гімназія ім. Т.Г. Шевченка  - ЗНЗ І-ІІ ст. – 
школа мистецтв» та трьох садочків (ДНЗ №№ 18.20.23), для ДНЗ № 16 придбано холодильну 
камеру.  

У 2014 році капітальні видатки становили - 2770,2 тис. грн., придбання -66,9  тис. грн., 
ремонти 789,3 тис. грн.  

Виконані наступні роботи: 
- капітальні ремонти покрівель: гімназії №1; ОНВК; ОК; ДНЗ №№ 2, 28;  
- встановлення енергозберігаючих вікон у: НВО «Олександрійська гімназія ім. Т.Г. Шевченка – 

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ст.  – школа мистецтв», ЗНЗ І-ІІІ ст. № 2, ОНВК, ОК, НВК «ЗНЗ 
№ 19 – ДНЗ «Лісова казка»; 

- фарбування фасадів ЗНЗ № І- ІІІ ст. №2, НВК «ЗНЗ № 19 – ДНЗ «Лісова казка». 
Основні придбання: 15 комп’ютерів, спортивні майданчики для ОНВК, ЗНЗ №№ 15, 2.          
Середня заробітна плата педагогічних працівників у 2014 році становила 2920 грн., середня по 

галузі – 2368 грн. 
У вчителя середня  заробітна плата становила 3081 грн., у вихователя 2370 грн., у молодшого 

обслуговуючого персоналу – 1414 грн. 
У 2014 році збільшилися видатки з міського бюджету на  харчування учнів у ЗНЗ та 

вихованців ДНЗ. 
  За сприяння міської влади:  

- у 2011 році у дитячо-юнацькій спортивні школі № 2 відкриті відділення футболу, боксу, 
кіокушинкай-карате; 

-  у 2012 році відкрито 16 додаткових гуртків та 23 додаткові групи (розширена  мережа  гуртків  
художньо-естетичного  напрямку) у будинку дитячої та юнацької творчості; 

- у 2013 році на базі дошкільного навчального закладу № 43 додатково відкрито 1 групу для 
дітей дошкільного віку, що дало можливість ще 25 дітям відвідувати дитячий садок.  

 
 
 



РОЗВИТОК ГАЛУЗІ «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я» 
 
На території міста Олександрії функціонує 12 лікувальних закладів, з них: 5 закладів, 

підпорядкованих управлінню охорони здоров´я міської ради: 3 лікарні (Міська лікарня № 1, Міська 
лікарня № 3 у Перемозькому мікрорайоні, Дитяча міська лікарня), Центр первинної медико-санітарної 
допомоги м. Олександрії та стоматологічна поліклініка, а також 6 медичних закладів  обласного 
підпорядкування і 1 заклад, що фінансується за рахунок державного бюджету. 

В закладах охорони здоров’я, підпорядкованих міській раді, працює 1 519 осіб. Медичну допомогу 
населенню  надають 242 лікаря, 736 медичних сестер, 296 осіб молодшого медичного персоналу. 

За останні роки  міською  владою була проведена активна робота по залученню молодих 
спеціалістів-лікарів. Так, лікарський склад поповнився молодими спеціалістами: у 2014 році – на 7 
осіб, у 2013 році – на 14 осіб, у 2012 році – на 15 осіб, у 2011 році – на 5 чоловік, у той час, як за 
період з 2008 по 2010 рік прийшло лише 11 молодих спеціалістів. 

Протягом чотирьох останніх років збережено  та доповнюється перелік категорій, які мають 
можливість отримувати лікування безкоштовно, це діти до 18 років, вагітні, інваліди, чорнобильці, 
безкоштовні пологи.  На безкоштовне лікування визначених пільгових категорій за 2014 рік 
використано 1 268,9 тис. грн: 

Особливе значення має той факт, що безкоштовне лікування дітей до 18 років в стаціонарних 
відділеннях закладів протягом останніх років існує лише в  м. Олександрії.  

Одним із пріоритетних напрямків діяльності медичної галузі є надання медичної допомоги 
інвалідам Великої Вітчизняної війни. Витрати на лікування цієї категорії населення з міського 
бюджету становлять 27,00 грн. на 1 ліжко–день, витрати на харчування – 20 грн. на 1 ліжко–день. 
За 2014 рік в лікувальних закладах міста було проліковано 398 ветеранів Великої Вітчизняної 
війни.  

65  ветеранів Великої Вітчизняної війни отримали ліки за пільговими рецептами, пільгове 
зубопротезування отримало 233 особи. 

 Для мешканців міста здійснюється безкоштовний прийом аналізів в клініко-діагностичних 
лабораторіях лікарень, які виконують 79 видів досліджень. За 2014 рік було проведено близько 1 млн. 
316,2 тис. аналізів. 

 Протягом останніх чотирьох років значна увага приділяється оновленню матеріально–технічної 
бази лікувально–профілактичних закладів та поліпшенню умов перебування хворих в стаціонарах. 

 Так в 2014 році за кошти міського бюджету було відремонтовано третій, п’ятий поверхи та 
вестибюль з реєстратурою Центру первинної медико–санітарної допомоги. В Дитячій лікарні замінені 
вікна на енергозберігаючі на третьому поверсі стаціонарного відділення. В Міській лікарні № 1 
капітально відремонтовано приймальне відділення та частково оновлено асфальтне покриття території 
лікарні.  

У 2014 році була в повному обсязі використана субвенція з державного бюджету для відшкодування 
аптекам вартості лікарських засобів  для   лікування осіб з гіпертонічною хворобою в сумі 327,8 тис. грн. 
та субвенція на лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет. Кошти в сумі 1 049,2 тис. грн. були 
спрямовані на відшкодування вартості препаратів інсулінів вітчизняного та іноземного виробництва для 
хворих на цукровий та нецукровий діабет. Всього отримали препарати інсуліну 405 дорослих та 18 дітей, 
які знаходяться на обліку. 

 
«Культура і туризм» 
Зусиллями влади в Олександрії вдалося зберегти мережу закладів культури, яка налічує 25 установ: 

бібліотек 13 філій; клубів – 3 (Міський палац культури, Палац культури «Світлопільський», Пантаївський 
будинок культури); музичних та художніх шкіл – 4 (3 дитячі музичні школи – Олександрійська, 
Димитрівська та Пантаївська і Олександрійська дитяча художня школа); музейний центр (в який було 
реорганізовано 2 музеї: міський музей Миру, міський краєзнавчий музей ім. А.Ф. Худякової); 
муніципальних установ – 3 (муніципальний ансамбль «Мелодія», муніципальний оркестр «Ліра», Палац 
урочистих подій).  

Функціонування в галузі культури  сьогодні забезпечують 296 працівників. 
Протягом 2010-2014рр. витрачено на капітальні та поточні ремонти закладів культури 2млн. 

797 тис. грн.  
Окрім забезпечення заробітної плати працівникам культури міста, оплату за енергоносії та 

проведення заходів, у 2011-2013 роках на капітальні та поточні ремонти в галузі «Культура» було 
витрачено 1 млн. 649 тис. грн. і проведено: ремонт фасаду юнацької бібліотеки; встановлено 



сигналізацію в музеях; ремонт покрівлі дитячої бібліотеки; ремонт покрівлі БК «Пантаївський»; 
оновлення матеріально-технічної бази закладів; капітальний ремонт Міського обрядового центру тощо. 

У 2014 році, зокрема, на капітальні ремонти в галузі витрачено 1 млн. 148 тис. грн. і проведено: 
капітальний ремонт глядацької зали, фойє та покрівлі Палацу культури «Світлопільський», придбано 
одяг сцени для закладу. Крім того, виготовлено проектно-кошторисну документацію для капітального 
ремонту глядацької зали  Пантаївському будинку культури, реконструкції міського Палацу культури, 
частини господарської будівлі під топкову на твердому паливі для опалення Димитрівської дитячої 
музичної школи та будівництва блочно-модульної котельні для опалення Олександрійської дитячої 
музичної школи. 

У 2014 році проведена робота, направлена на створення умов для обслуговування туристів та 
вивчення туристичного потенціалу міста для потреб туристичної галузі: проведено роботу по 
розширенню асортименту послуг для потреб туристичної галузі міста; створено 6 нових туристичних 
маршрутів. Кількість обслуговуваних туристів, за статистичними даними, у 2014 році досягла 50596 осіб.  

 
Соціальний захист населення 
 
Станом на 01.01.2015 року у місті проживає 25705 чоловік пільгової категорії населення (або 28% 

загальної кількості населення міста). За 2014 рік надано пільг на загальну суму 15,3 млн. грн., що на 1,4 
млн. грн. більше, ніж у минулому році. 

У 2014 році надано усіх видів державних допомог 8 506 сім'ям на загальну суму 103,0 млн. грн., 
житлову субсидію отримали  8 005 сімей на суму 12,8 млн. грн. 

У місті проживає 3365 ветеранів війни, в тому числі, 145 ветеранів, які безпосередньо брали участь 
у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни. З метою надання конкретної допомоги цим ветеранам з 
2010 року розпочато проведення акції «Зірка пам‘яті». В 2014 році за рахунок коштів бюджетів усіх 
рівнів надана матеріальна допомога ветеранам війни на загальну суму 2,2 млн.грн. (на 30% більше, 
ніж в 2010 році), в тому числі, разову грошову допомогу до 9 травня у розмірах, які постійно 
збільшуються. За рахунок коштів державної субвенції у 2014 році безоплатно відремонтовано 8 
помешкань інвалідів війни та членів сімей померлих ветеранів війни на суму 221,4 тис.грн. (у 2013 році 7 
помешкань на суму 159,4 тис.грн.). Всього за 2010-2014 рр. безкоштовно відремонтовано 34 
помешкання  інвалідів війни та членів сімей померлих ветеранів війни на суму 613,0 тис.грн. 

У 2014році профінансовано з місцевого бюджету грошової допомоги жителям міста у сумі 478,5 
тис. грн. , а саме: грошова допомога на лікування та інші потреби громадян (242 особи) на суму  324,6 
тис. грн; допомога на поховання непрацюючих громадян (79 осіб) на суму  11,9 тис.грн.; виплата 
Почесним громадянам міста (14 осіб) на суму 36,8 тис. грн.; стипендія 90-річним та 100-річним 
громадянам (72 особи) на суму 80,0 тис.грн.;  матеріальна допомога вдовам ЧАЕС  (90 осіб)  на суму 18 
тис. грн. 

В м. Олександрії проживає 6277 осіб з обмеженими фізичними можливостями. У 2014 році інваліди 
отримали 421 технічний засіб реабілітації, 143 – одержали санаторно-курортні путівки, в тому числі, за 
рахунок коштів обласного бюджету для лікування та оздоровлення в Знам'янську бальнеологічну лікарню 
направлено 32 інваліда. 

У місті проживає 1255 громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, в т.ч 222 інваліди І 
категорії. Всього в 2014 році надано пільг та компенсацій постраждалим особам на загальну суму 2196,4 
тис. грн. 

У 2014 році в стаціонарних таборах оздоровлено 430 дітей, в т.ч. 158 дітей  пільгових категорій. З 
міського бюджету на ці  потреби було виділено 367,3 тис.грн, з них 183,1 тис. грн. на закупівлю путівок 
для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених та багатодітних 
сімей в табори «Дружба» с. Войнівки та «Орльонок» Херсонської обл. 

Одним із пріоритетних завдань управління є робота з громадянами,  які виїхали з АР Крим та 
м. Севастополя і районів проведення антитерористичної операції. З квітня місяця 2014 року прийнято 
747 сімей (1196 осіб), яких було обліковано, розселено, надано консультації та призначено різні види 
соціальної допомоги. Сьогодні в місті проживає: 684 сім'ї (1165 осіб), із них: працездатних – 328, 
пенсіонерів – 599, дітей – 238.   

З метою легалізації найманої праці в 2014 році обстежено 1469 об’єктів господарювання. Виявлено 
– 145 працівників, які працювали без оформлення трудових договорів. У результаті проведеної роботи 
офіційно працевлаштовано 133 найманих працівника. В 2010 році обстежено 339 об'єктів, виявлено – 120 
працівників, які працювали без оформлення трудових договорів. В результаті 101 працівника 
працевлаштовано. 



 
Робота територіального центру  
Відповідно до законодавчої бази основним завданням територіального центру є виявлення 

громадян, які потребують сторонньої допомоги, та надання їм соціальних послуг. Так, в 2014 році 
виявлено та охоплено обслуговуванням 2852 громадянина. 

 Територіальним  центром надається 72 види різних соціально-побутових та соціально-
медичних послуг. 

 Громадяни, які не здатні до обслуговування у зв’язку з частковою втратою рухової активності, 
обслуговуються вдома. Основною категорією обслуговуваних залишаються  ветерани війни, в тому числі, 
учасники акції «Зірка Пам’яті».  

З квітня 2009 року створена служба «соціальне таксі». За час роботи служби інваліди Великої 
Вітчизняної війни, учасники бойових дій, громадяни похилого віку, інваліди-спинальники та ін.  
отримали 3318 послуг.  

З травня 2011 року відкрито та працює тренажерний зал. Працює медико-соціальна кімната, де 
підопічні отримують послуги з масажу, вимірювання тиску, ваги тіла, процедури апаратами «Тубус-
Кварц»,  «АЛІМП» та інші.  

З 2012 року створена мультидисциплінарна команда з працівників територіального центру, яка 
надає допомогу громадянам похилого віку, що проживають у віддалених районах міста; з вересня 2012 
року  відкрито «Кімнату психологічного розвантаження» для надання соціально-психологічних послуг 
громадянам похилого віку та інвалідам; функціонує «Пункт прокату» допоміжних засобів пересування. 
В територіальному також центрі діє «Кімната духовності». 
 

Діяльність міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 
 
Олександрійським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  постійно 

ведеться облік сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Так, в 2012 році було 
виявлено 214 сімей, яким було надано 2817 послуг, в 2013 році – 959 сімей і надано 58428 послуг,  у 
2014 році виявлено 697 сімей, яким надано 32004 послуг. 

Для надання всебічної допомоги було взято під супровід: у 2012 році  35 сімей, яким було надано 
408 послуг; у 2013 році – 180 сімей, яким було надано 38487 послуг та у 2014 році – 168 сімей, яким було 
надано 32068 послуг.  

 
Розвиток в місті сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування 
 
Станом на кінець 2014 року на території міста проживає 15 тис. дітей, із них мають статус дитини-

сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування – 236 осіб. Відповідна цифра протягом останніх 
років практично не змінюється. 

На місцевому обліку дітей, які мають підстави для усиновлення, перебуває 61 особа. Відповідна 
кількість протягом останніх років також є стабільною. 

 
За останні роки спостерігається збільшення кількості дітей, які влаштовуються в сім’ї 

опікунів та піклувальників. Так, у 2012 році функціонувало 7 прийомних сімей (ПС), у яких 
виховувалося 10 дітей та 5 дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ) – у яких виховувалося 36 
дітей, у 2013 році 9 ПС (14 дітей) та 5 ДБСТ (33 дітей), у 2014 році 9 ПС (17 дітей) та 4 ДБСТ (27 
дітей). 

Усиновлено дітей громадянами України: у 2010 році 7 дітей, у 2011 році 6 дітей, у 2012 році 5 
дітей, у 2013 році 5 дітей, у 2014 році – 2 дитини. 
          Спеціалістами служби у справах дітей приділяється велика увага прийомним сім’ям та дитячим 
будинкам сімейного типу. У рамках соціального супроводження здійснюються перевірки та обстеження 
умов проживання дітей, готовність дітей до навчального року, до роботи дитячих будинків сімейного 
типу та прийомних сімей в осінньо-зимовий період.  
            

 
 
 
 



Усі ці досягнення, шановні олександрійці, стали можливими завдяки нашій тісній співпраці, 
порозумінню та бажанню жити в сучасному європейському місті. 
 
Але попереду ще багато планів. Незважаючи на нестабільність у державі та складну доходну 
частину міського бюджету, владною командою винайдені шляхи виконання усіх соціальних програм. 
Пріоритетними у моїй діяльності залишаються соціальний захист малозахищених верств 
населення та ветеранів, ремонт доріг, благоустрій міста, створення сприятливих умов для 
місцевих виробників, покращення матеріально-технічної бази бюджетних установ тощо. 
Впевнений, що разом ми зможемо перетворити Олександрію на місто з Європейським обличчям! 
 
З повагою 
міський голова                                                                                                            С. Цапюк 


