Шановні олександрійці!
Щороку, відповідно до закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», я звітую перед вами про роботу міської ради та її виконавчих
органів ради за попередній рік.
2016 рік був складним, адже це був рік після виборів, коли
формувався новий склад виконавчого комітету, депутати визначалися зі
своїм представництвом у депутатських групах та фракціях. Але у цілому
заради подальшого розвитку територіальної громади нам з депутатським
корпусом вдалося досягти консенсусу.
Тому рік не був втрачений і став продуктивним, незважаючи на
нестабільну ситуацію у державі.
Завдяки скоординованій роботі і співпраці депутатського корпусу,
виконавчих органів, Ради старійшин, голів квартальних комітетів,
старших багатоповерхівок та лідерів громадських організацій ми
розробили та затвердили подальший план дій на перспективу – Стратегію
Сталого розвитку м. Олександрії до 2030 року.
У ній визначені основні цілі та завдання, які були поставлені вами,
шановні виборці, до виконання.
Пріоритетом у діяльності моєї команди є розвиток Олександрії.
У контексті реалізації державної політики ми активно рухаємося у
напрямку втілення багатьох міських програм, направлених на
забезпечення
соціального
захисту
громадян,
запровадження
енергозберігаючих технологій, направлених на покращенню життя
мешканців міста, вдосконалення рівня та якості надання послуг до рівня
європейських стандартів.
Свій звіт я побудував нетрадиційно - у фотографіях та слайдах, на
яких Ви зможете ознайомитися з тим, як змінюється Олександрія.
Після звіту з роботою міської ради та виконавчого комітету за 2016
рік на офіційному сайті міської ради та на сторінках міських газет ми
матимемо змогу поспілкуватися з вами на загальних зборах громадян.
Я детально поінформую вас про виконану роботу у минулому році та
відповім на усі запитання.
З повагою
Олександрійський міський голова

С. Цапюк

ЕКОНОМІКА
Промисловість
Протягом 2016 року промисловими підприємствами Олександрії реалізовано
продукції на суму 1101,8 млн. грн., що становить 118,3% до відповідного періоду
2015 року. Ріст зазначеного показника головним чином сформований за рахунок діяльності
наступних підприємств міста: ТОВ «Катеринославські меблеві майстерні», ВК ПАТ
«Оболонь», ТОВ «ТД «Укрнасоссервіс», ТОВ «Лізава», КП «Теплокомуненерго», ВКГ
ОКВП «Дніпро-Кіровоград», ПП «УніверсалКранСервіс», ТОВ «Підйомно-транспортне
устаткування», ПП «Підйомно-транспортне обладнання», ТОВ «ЗПТУ «Віра-Сервіс
Інтермаш» та за рахунок росту цін на енергоносії та матеріали, та відповідно і на
промислову продукцію.

По обсягах виробництва у порівняних цінах по товарах-представниках за вказаний
період маємо 101,1% (448,3 млн. грн.).
Ріст промислового виробництва в порівнянні з 2015 роком забезпечено наступними
галузями промисловості: машинобудування – 136,5%, металургійне виробництво – 147,6%,
лісова промисловість – 324,1%, меблеве виробництво – 136,3%.

Інвестиції
Обсяг капітальних інвестицій по м. Олександрії у 2016 році - на рівні 100,0 млн. грн.
Низький темп росту до 2015 року (247,1 млн. грн) та спад показника пояснюється
тим, що у 2015 році надходили значні капіталовкладення з державного бюджету, але у
порівнянні з 2014 роком маємо темп росту 139% (100 млн. грн до 72,1 млн. грн).
Виконання обсягу капітальних інвестицій відбувається за рахунок: технічного
переоснащення малярної дільниці ТОВ Завод ПТУ «Віра-Сервіс Інтермаш», модернізації
стадіону «Ніка» у відповідності до вимог УЄФА, проведення технічного переоснащення
таких підприємств, як ТОВ «Катеринославські меблеві майстерні», ТОВ «Олександрійська
машинобудівна група», ТОВ «Лізава». У 2016 році реалізовано 6 інвестиційних проектів на
суму 27,5 млн.грн та 96 соціальних заходів на суму 39,53 млн.грн.

Міжнародна діяльність та стратегічний розвиток
Протягом 2016 року тривала робота з розробки довгострокового програмного
документу, а саме Стратегії Сталого Розвитку міста Олександрії на період до 2030 року.
16 вересня 2016 року Олександрійська міська рада затвердила Стратегію Сталого
Розвитку міста до 2030 року.
Стратегія Сталого Розвитку Олександрії до 2030 року, оприлюднена на сайті
Економічної
комісії
Організації
Об’єднаних
Націй
за
посиланням:
http://www.unece.org/ppp/pppforcities2016.html#/.
Виставкова діяльність та залучення інвестицій
У Міжнародній агропромисловій виставці «АгроЕкспо-2016», що пройшла у
Кропивницькому, взяли участь:
«Електромеханічний завод «Етал», Олександрійський
агарний технікум Білоцерківського інституту, ТОВ «Завод «Автоштамп», ТОВ
«Олександрійська
машинобудівна
група»,
ТОВ
«Лізава»,
Спілка
майстрів
«Олександрійський сувенір».

Проводиться робота по залученню коштів міжнародної грантової організації по
інвестиційному проекту «Оптимізація системи теплозабезпечення шляхом децентралізації
системи теплопостачання м. Олександрія Кіровоградська область». Загальна вартість
проекту більше 18 млн. Євро.
Міським фондом підтримки підприємництва залучене фінансування 300,0 тис. грн з
обласного бюджету через Регіональний Фонд підтримки підприємництва бізнес-плану
«Покращення умов технічного обслуговування, гарантійного та післягарантійного ремонту
шкільних автобусів, великогабаритної колісної техніки, у тому числі військової».
Розпочато роботу по створенню індустріального парку в місті Олександрії.
Проведено аналітику з попиту на товари та послуги, по кількості населення та трудових

ресурсах. Створено робочу групу, проведено 3 засідання робочої групи, під час яких:
презентовано ідею створення індустріального парку з посиланням на вимоги Закону
України «Про індустріальні парки» та проведено обговорення інформації щодо вільних
територій, земельних ділянок для створення індустріального парку в місті Олександрія.
У результаті попередньо визначена земельна ділянка (територія колишнього
м’ясокомбінату) орієнтовною площею 21 га під розміщення індустріальног парку.
Будівництво
З початку 2016 року організаціями міста Олександрії виконано будівельних робіт на
суму 13,2 млн. грн. Протягом 2016 року по місту введено в експлуатацію:
- 6 блочно-модульних котельних для теплопостачання будівель навчальних закладів
(будівництво);
- реконструкція ЦТП-118 під газову котельню та теплові мережі;
- реконструкція водонагрійної твердопаливної котельні дитячої лікарні;
- 1881 кв. м житла (15 житлових будинків садибного типу загальною площею 1766 кв.
м, 2 квартири після реконструкції в 1 – 115 кв.м) тощо.
Зовнішньоекономічна діяльність
Обсяг експорту товарів м. Олександрії за 2016 рік становив 6,02 млн.дол. США з
темпом росту: 111,5 % до 2015 року;
Обсяг імпорту товарів м. Олександрії за 2016 рік становив 8,9 млн.дол. США з
темпом росту: 108,5 % до 2015 року;
Зовнішньоторговельні операції підприємства міста здійснювали з 38 країнами світу.
Основним ринком збуту продукції були країни СНД, обсяг поставок до яких склав 55,9%
загального обсягу експорту міста. Товарна структура експорту складалась з машин,
обладнання та механізмів, електротехнічного обладнання, продуктів тваринного
походження. Основу імпортних надходжень склали недорогоцінні метали та вироби з них,
текстильні матеріали та текстильні вироби.

Іноземні інвестиції
Динаміка надходжень іноземних інвестицій в економіку міста має нестабільний
характер. За 2016 рік - 9,5 млн.дол. США іноземних інвестицій, що становить: 85,74 % - до
2015 року (11,08 млн.дол. США). У 2016 році на зменшення обсягу залученого прямого
іноземного капіталу значно вплинула курсова різниця, що враховує коливання гривні
відносно долара США. Обсяг прямих іноземних інвестицій забезпечено завдяки участі у
статутному капіталі іноземних інвестицій промислових підприємств. Обсяг прямих
іноземних інвестицій на душу населення у 2016 році складає 104,39 дол. США.

Транспорт та зв'язок
В 2016 році забезпечена стала робота міської автобусної мережі руху, яка складається з 28
автобусних маршрутів загального користування та 1 сезонного автобусного маршруту.
Перевізниками міста з початку року придбано 3 комфортабельних автобуси. Загалом по
місту курсує до 17 таких автобусів, з них 11 – низькопольних.
Підприємствами автомобільного транспорту за 2016 рік перевезено 737 тис. т вантажів, що
на 0,6 % більше ніж за 2015 рік, вантажооборот зменшився на 14,1 % і склав 108 млн. ткм.
Перевезено 4,5 млн. пасажирів, що на 6,6 % менше ніж за 2015 р., пасажирооборот
зменшився на 3,7% і склав 65 млн. пас. км.
У 2016 році встановлено безкоштовну Wi Fi-зону на Європейській площі.

Споживчий ринок
У місті Олександрія функціонує розгалужена мережа оптово-роздрібної торгівлі,
ресторанного господарства та побутового обслуговування населення, яка загалом налічує
біля 1000 об'єктів та постійно оновлюється шляхом відкриття нових та переоснащення і
реконструкції уже діючих об’єктів. За 9 місяців
2016 року обсяги роздрібного
товарообороту склали 720709,3 тис. грн., що у порівняних цінах до відповідного періоду
минулого року складає 101,6 %. За 2016 рік очікується 957,6 млн. грн. обсягу роздрібного
товарообороту.

Рівень середньомісячної заробітної плати
Питання виплати заробітної плати не менше розміру мінімальної, а також її зростання,
постійно розглядаються на засіданнях міської комісії з питань погашення заборгованості із
заробітної плати. За 2016 рік проведено 12 засідань міської комісії, на які запрошено 262
керівника підприємств, установ, організацій, в т.ч. 98 - з питань дотримання мінімальних
гарантій в оплаті праці. Крім того, постійно проводяться співбесіди з керівниками
підприємств та підприємцями щодо підвищення рівня середньомісячної заробітної плати. За
9 місяців 2016 року рівень середньомісячної заробітної плати склав 3213 грн з темпом росту
122,4%, а за 2016 рік середньомісячна заробітна плата очікувано складе 3500 грн з темпом
росту 129,6%.

Підсумки
По промисловості: як по реалізації продукції так, і по виробництву у порівняних цінах
маємо ріст за рахунок потужних підприємств міста: ТОВ «Катеринославські меблеві
майстерні», ВК ПАТ «Оболонь», КП «Теплокомуненерго», групи машинобудівних
підприємств.
По інвестиційній та зовнішньоекономічній діяльності в цілому маємо позитивні зрушення:
ріст експорту, ріст капітальних інвестицій за рахунок власних коштів підприємств (без
капіталовкладень з державного бюджету), активної виставкової та маркетингової діяльності,
але для підприємств закрилися ринки збуту на сході країни та в Росії, що зменшує їх
можливості у пошуку платоспроможного попиту та подальшого розвитку.
У транспортній сфері спостерігається: зменшення обсягів пасажирських автоперевезень,
пов’язане зі зменшенням фінансових можливостей громадян; загальне збільшення
перевезених вантажів, що пов’язано із збільшенням ролі автомобільного транспорту, який
успішно конкурує із залізницею.
По споживчому ринку спостерігається ріст в основному за рахунок збільшення цін на
товари та послуги, що у свою чергу викликано ростом цін на енергоносії, рівня мінімальної
заробітної плати та інших взаємопов’язаних чинників.
В цілому економіка міста почала зростати, але функціонувала у несприятливих умовах
росту цін на енергоносії та пов’язаного з цим росту цін на продукцію, запчастини та
комплектуючі, та в умовах, коли на сході країни продовжуються бойові дії у зоні
проведення
антитерористичної операції та перекриті минулі ринки збуту, а
товаровиробниками налагоджується та розширюється співпраця з країнами Європи та Азії.

