
 
 

ПРОЕКТ 

 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

__________________________СЕСІЯ 
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 
від «___» ___________ 2019 року № ___ 

м. Олександрія 
 
 

Про виконання Програми 
економічного і соціального 
розвитку міста Олександрії  
за 2018 рік 
 

Відповідно до п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рішення виконавчого комітету від 25 квітня 2019 № 236 «Про виконання 
Програми економічного і соціального розвитку міста Олександрії за 2018 рік» та висновки 
постійних комісій міської ради, заслухавши звіт управління економіки міської ради про 
виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Олександрії за 2018 рік,  

 
МІСЬКА  РАДА  ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку 

міста Олександрії за 2018 рік (додається).  
 
2. Звернути увагу виконавчих органів міської ради на необхідність виконання 

завдань на рівні, не нижче середньо-обласного, по показниках Програми економічного і 
соціального розвитку міста Олександрії у 2019 році. 

 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської 

ради та заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з 
розподілом функціональних обов’язків. 

 
 
 
 
 
Міський голова С. ЦАПЮК 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення міської ради  
від 21 грудня 2018 року № 626 
Секретар міської ради 
__________ О. БОГОЯВЛЕНСЬКА 

 
Звіт  

про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Олександрії  
за 2018 рік 

 
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 

розвитку м. Олександрії за 2018 рік 

№ Показник Одиниця 
виміру 

Програма на 
2018 рік 

Факт за 
2018 рік 

% виконання 
програми 

1. Обсяг реалізованої промислової 
продукції у відпускних цінах 
підприємств 

тис. грн 1 542 010,0 1 759 154,9 114,1% 

2. Обсяг реалізованої промислової 
продукції на одну особу грн 17 076,5 19 788,0 115,9% 

3. Обсяг капітальних інвестицій (факт 
– за січень-вересень 2018) тис. грн 115 000,0 381 462,0 331,7% 

4. Обсяг капітальних інвестицій на 
одну особу 
(факт – за січень-вересень 
2018) 

грн 1 277,8 4 246,9 332,4% 

5. Обсяг прямих іноземних інвестицій 
(факт – за січень-вересень 
2018) 

тис. дол. 
США 

11 500,0 11 803,1 102,6% 

6. Темп зростання (зниження) обсягу 
прямих іноземних інвестицій 

у % до  
поперед-

нього року 

106,4 109,1 Х 

7. Обсяг прямих іноземних інвестицій 
на одну особу дол. США 127,8 131,4 102,8% 

8. Обсяг роздрібного товарообороту 
підприємств - юридичних осіб 
 

тис. грн 1 153 440,0 1 132 387,7 98,2% 

9. Темп зростання (зниження) обсягу 
роздрібного товарообороту 
підприємств - юридичних осіб 

у % до  
поперед-

нього року 
101,0 105,0 Х 

10. Обсяг експорту товарів тис. дол. 
США 

15 000,0 9 248,0 61,7% 

11. Темп зростання (зниження) обсягу 
експорту товарів 

у % до  
поперед-

нього року 

100,0 95,8 Х 

12. Середньомісячна заробітна плата грн  6 048,0 6 332,0 104,7% 

13. Темп зростання (зниження) 
середньомісячної заробітної плати 

у % до  
поперед-

нього року 

118,0 119,2 Х 

14. Працевлаштовано громадян на нові 
робочі місця осіб 750,0 916,0 122,1% 
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Інформація про виконання основних показників 
Програми економічного і соціального розвитку міста Олександрії за 2018 рік 

 
1. Промисловість 

Протягом 2018 року промисловими підприємствами Олександрії реалізовано 
продукції на суму 1 759 154,86 тис. грн., що становить 122,9% до відповідного періоду  
2017 року. Ріст зазначеного показника головним чином сформований за рахунок 
діяльності  наступних підприємств міста: ТОВ «Електромеханічний завод «Етал» - 
121,4%, ТОВ «Завод Автоштамп» - 108,2%, ОУВП УТОС – 128,9%, ПАТ 
«Олександрійська фабрика діаграмних паперів» - 157,6%, ПП «Славяночка» - 104,2%, 
ТОВ «НВФ «Підйомник» - 129,6%, ТОВ «НВО «ОКРОС» - 714,8%, ТОВ 
«Олександрійська ливарна компанія» - 116,4%, ТОВ «Олександрійська машинобудівна 
група» - 114,6%, ТОВ «Олександрійські лазерні технології» - 106,6%, ТОВ «Завод 
«Олександрійська ливарна компанія» - 115,4%, ТОВ «Лізава» - 120,4%, КП 
«Теплокомуненерго» - 125,5%, ОВКГ ОКВП «Дніпро-Кіровоград» - 122,5%, ТОВ 
«Автотехпром» - 212,2%,  ТОВ «Олександріяпривід» - 129%, ТОВ «Катеринославські 
меблеві майстерні» - 109,5%, ПП «УніверсалКранСервіс» - 357,5%, ТОВ «Підйомно-
транспортне устаткування» - 113,3%, ВК ПрАТ «Оболонь» - 137,9%, ПП 
«Ферумбуденерго» - 149,3%, ТОВ «Виробнича компанія Інокс тайм» - 163%. 

По обсягах виробництва у порівняних цінах по товарах- представниках за вказаний 
період маємо 122,7% (634 014,46 тис. грн.).  

Ріст промислового виробництва в порівнянні з 2017 роком забезпечено 
машинобудівною (126,2%), харчовою  (142,8%), та меблевою (105,3%) галузями. Спад (у 
зв’язку з недостатньою кількістю потенційних замовників, сезонним характером 
виробництва тощо) маємо по металургійній (88,2%), целюлозно-паперовій (14,8%), легкій 
(98,4%) та лісовій (17,2%) галузях.  

Негативна тенденція щодо обсягів виробництва по окремих галузях та товарах - 
представниках зумовлена, перш за все, ситуацією в країні, що значною мірою впливає на 
роботу підприємств: зниження попиту й зменшення замовлень на продукцію, зростання та 
нестабільність цін на сировину, втрата експорту і як наслідок – збільшення собівартості 
продукції, недостатність обігових коштів та часткова зупинка виробничого процесу. 

У зв’язку з викладеними вище причинами на даний час в умовах неповного 
використання виробничих потужностей та скорочення робочого часу доводиться 
працювати УВП УТОС, ТОВ ВКФ «Оксамит», ТОВ «Олександріяпривід», ТОВ 
«УкрЕнергоПродукт», ТОВ «Електромеханічний завод «Етал», ТОВ «Завод Автоштамп», 
ТОВ «ПКП «Кран-Сервіс». У зв’язку з відсутністю замовлень та обігових коштів на даний 
час зупинило виробничу діяльність ТОВ «Промконверсія» .  

 Поліпшення стану справ у промисловості Олександрії можливе за умови 
стабілізації внутрішньої та зовнішньоекономічної ситуації в країні, забезпечення 
надійного курсу національної валюти. 

 
2. Інвестиційна діяльність  

З початку 2018 року підприємствами та організаціями м. Олександрії освоєно                      
381,5 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 9,1% до загальнообласного обсягу. 

На кожного мешканця міста в середньому припало 4247 грн капітальних 
інвестицій. Основними джерелами фінансування капітальних інвестицій були власні 
кошти підприємств і організацій та кредити банків та інші.  

Виконання обсягу капітальних інвестицій досягнуто за рахунок будівництва 
зерносховища та млина (ІІ черга) на підприємстві ТОВ «Агродар ЛТД», проведення 
технічного переоснащення ТОВ «Лізава» та розширення виробничих потужностей таких 
підприємств, як ТОВ «Катеринославські меблеві майстерні», ТОВ «Олександрійська 
машинобудівна група», ТОВ «Лізава». 
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У 2018 році реалізовано 9 інвестиційних проектів на суму 298,72 млн.грн, із них: 
1) Монтаж млинового обладнання потужністю 150 т/ на добу, ІІ черга",                                         

ТОВ "Агродар ЛТД" м.Олександрія, Кіровоградська область, на 228,62 млн.грн, створено 
50 нових робочих місць; 

2) Розширення виробничих потужностей", ТОВ "Олександрійська 
машинобудівна група", м.Олександрія, Кіровоградська область; 

3) Оновлення транспортної дільниці", ТОВ "Олександрійська зернова 
компанія", м.Олександрія, Кіровоградська область; 

4) Технічне переоснащення", ТОВ "Лізава" м.Олександрія, Кіровоградська 
область; 

5) Будівництво цеху з виробництва комплектуючих для матраців»,  ТОВ 
"ЮНАЙТЕД ДЕВЕЛОПМЕНТ" м.Олександрія, Кіровоградська область; 

6) Впровадження газифікації твердого палива за допомогою піролізу",                                    
ТОВ "УкрЕнергоПродукт"    м.Олександрія, Кіровоградська область; 

7) Розширення виробничих потужностей", ТОВ "ОКРОС" м.Олександрія, 
Кіровоградська область; 

8) Технічне переоснащення", КП "Теплокомуненерго" ОМР                        
м.Олександрія, Кіровоградська область; 

9) Технічне переоснащення", ТОВ "ТД "Укрнасоссервіс" м.Олександрія, 
Кіровоградська область. 

Обсяг прямих інвестицій, вкладених в економіку м. Олександрії, становив 11,8 
млн.дол. США, що складає 109,1% до початку року, на одну особу – 131,4 дол.США. 

В економіку міста вклали капітал інвестори 6 країн світу, серед яких провідні 
партнери: Велика Британія та Кіпр. 

Найбільші обсяги інвестицій зосереджені на підприємствах промисловості, оптової 
та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів. 

Продовжується робота по залученню коштів на реалізацію проекту Європейського 
Інвестиційного банку по програмі розвитку муніципальної інфраструктури України. 
Олександрійська міська рада успішно подолала перший етап проекту Європейської комісії 
у сфері покращення кліматичних умов, охорони навколишнього середовища, 
раціонального використання відновлювальних та невідновлювальних природних ресурсів 
та стала однією з 16-ти учасниць по проекту оптимізації системи теплозабезпечення міста.  

Кіровоградській облдержадміністрації направлено перелік земельних ділянок – 
всього 4 ділянки,  та вільних об’єктів, інвестиційні пропозиції м. Олександрії для 
подальшого розміщення на веб-порталі «Центрально-український інвестиційний портал» 
та виготовлення буклету про інвестиційні можливості області. 

Управлінням приватизації, оренди майна та землі міської ради, відділом в 
Олександрійському районі головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській 
області проводиться визначення вільних земельних ділянок з вказаними цілями і 
можливостями використання для потенційних інвесторів. Інформація про проведення 
земельних торгів оприлюднюється на офіційному сайті Державної служби України з 
питань геодезії, картографії та кадастру. 

З метою залучення коштів державного бюджету (субвенції, коштів Державного 
фонду регіонального розвитку) підготовлено та направлено Кіровоградській 
облдержадміністрації переліки інвестиційних пропозицій. Пропозиції, що можливо 
реалізувати із залученням коштів державного фонду регіонального розвитку у 2019 році, 
зареєстровано на електронній платформі Державного фонду регіонального розвитку.  

Підготовлено та направлено Кіровоградській облдержадміністрації проектні 
пропозиції щодо залучення міжнародної технічної допомоги, заходи щодо залучення 
додаткових грантових та кредитних ресурсів, інформацію про проекти (програми) 
міжнародної технічної допомоги та міжнародних фінансових організацій, які реалізуються 
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та/або реалізацію яких заплановано у 2018 році на території м. Олександрії 
Кіровоградської області. 

Наказом Мінекономрозвитку від 13.04.2018 № 505 до Реєстру індустріальних 
(промислових) парків включено індустріальний парк «Олександрія». Площа 
індустріального парку «Олександрія» складає 24,4803 га – це сукупність земельних 
ділянок, що перебувають у власності ініціатора створення парку. Заявлений строк 
функціонування – 49 років. Відповідно до очікуваних результатів функціонування 
індустріального парку передбачається створення біля 1330 нових робочих місць. 

Продовжується робота у рамках міської програми модернізації вуличного 
освітлення. З початку року встановлено більше 2500 одиниць сучасних енергозберігаючих 
світильників з LED-лампами. Профінансовано з міського бюджету 2962,84 тис. грн.  

У вересні 2018 року на міжнародній виставці «АГРОЕКСПО-2018», яка проходила 
в м. Кропивницькому, підприємства м. Олександрії представили свою продукцію, а саме: 

ТОВ «Олександрійська ливарна компанія» представила жниварку для збирання 
соняшника та кукурудзи. 

ТОВ «Олександрійська машинобудівна група» – глибокорозпушувач, подрібнювач, 
візок для транспортування жниварок. 

ТОВ «Електромеханічний завод «Етал» продемонстрував запчастини до 
сільгоспобладнання. 

ТОВ «Лізава» – жниварки для збирання соняшника та кукурудзи. 
ТОВ «Алексзернотехніка» – транспортери. 
Аграрний коледж м. Олександрії Білоцерківського державного аграрного 

університету представив стенди, мультимедійний та роздатковий матеріал. 
 

3. Зовнішня торгівля (експорт та імпорт товарів) 
Обсяги експорту за 2018 рік склали 9,2 млн. дол. США, з темпом росту 95,8%. 
Товарна структура експорту складалась з машин, обладнання та механізмів, 

електротехнічного обладнання, продуктів тваринного походження.    
Основними експортерами міста Олександрії є: ТОВ «Електромеханічний завод 

«Етал», ТОВ «Катеринославські меблеві майстерні», ТОВ «ТД «Укрнасоссервіс», ТОВ 
«УкрЕнергоПродукт», ТОВ ЗПТУ «Віра-Сервіс Інтермаш», ТОВ ПКП «Кран-Сервіс» та 
ТОВ «Окрос», ТОВ «Лізава», ТОВ «Олександрійська машинобудівна група», ТОВ 
«Олександрійська ливарна компанія», ТОВ «Завод «Автоштамп», ТОВ «Агродар ЛТД».  

 
4. Товарооборот 

У місті функціонує розгалужена мережа оптово-роздрібної торгівлі, ресторанного 
господарства та побутового обслуговування населення, яка загалом налічує більше 
1000 об’єктів, постійно оновлюється шляхом відкриття нових та переоснащення діючих 
об’єктів. 

За 2018 рік обсяг роздрібного товарообороту склав 1132,4 млн. грн, темп росту до  
2017 року у порівняних цінах – 105,0%, обсяг товарообороту на одну особу в середньому 
за місяць – 1056,7 грн. 

 
5. Заробітна плата 

За 2018 рік середня заробітна плата одного штатного працівника склала 6332 грн, 
що складає 104,7% до Програми, 119,2% до 2017 року, 81,6% до середньообласного. 

Станом на 01.01.2019 року, за оперативними даними керівників підприємств-
боржників, заборгованість із заробітної плати по місту становить 4 071,0 тис.грн., в т.ч.: 
по економічно активних підприємствах – 1 144,3 тис.грн., по банкрутах - 2 926,7 тис.грн. 

Збільшили заборгованість із заробітної плати в порівнянні з попереднім місяцем в: 
ТОВ «Завод Автоштамп» (+177,1 тис.грн.) – 1144,3 тис.грн., АТ «НВО «Етал» (+2,0 
тис.грн.)  – 1 920,0 тис.грн.; 
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Заборгованість на підприємствах – банкрутах: КП «Теплоелектроцентраль» -                 
533,4 тис.грн., ДП «УБТС» - 450,1 тис.грн., ДП «Автобаза» ДХК «Олександріявугілля» - 
23,2 тис.грн. залишається без змін. 

Серед бюджетних установ заборгованість із заробітної плати відсутня. 
Управлінням праці та соціального захисту населення вживаються всі передбачені 

чинним законодавством заходи щодо погашення боргу із заробітної плати, з кожним 
керівником підприємства-боржника проводиться відповідна робота по зменшенню 
заборгованості. Здійснюється контроль за виконанням графіків погашення заборгованості 
із заробітної плати на підприємствах-боржниках по місту. 

За 2018 рік проведено 12 засідань міської комісії з питань погашення 
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших 
соціальних виплат на які запрошено 256 керівників, в тому числі: з питання стану 
погашення заборгованості із заробітної плати – 59, нарахування та виплати заробітної 
плати працівникам менше за мінімальну – 91. 

Прийняті відповідні рішення. Керівникам доведено завдання щодо переведення 
працівників на повну зайнятість, підвищення середньомісячної заробітної плати, 
термінового погашення боргів, виконання графіків погашення заборгованості із заробітної 
плати. 

Протягом року здійснювався моніторинг своєчасності виплат та погашення 
заборгованості із заробітної плати за видами економічної діяльності та в розрізі 
підприємств. 

За звітний період спеціалістами відділу з питань праці та соціально-трудових 
відносин здійснено 40 обстежень підприємств, установ організацій щодо дотримання 
законодавства про працю, складені відповідні довідки з 206 зауваженнями та 
пропозиціями.  

 
6. Діяльність Центру адміністративних послуг м. Олександрії 

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» та з метою 
удосконалення надання адміністративних послуг з грудня 2012 року у місті працює Центр 
надання адміністративних послуг.  

Робота Центру направлена на подолання проявів корупції при наданні 
адміністративних послуг, тому з цією метою в Центрі надаються послуги лише через 
звернення до адміністраторів Центру, які надають кваліфіковані консультації та 
відповідають за роботу «гарячої лінії».  

Центром надання адміністративних послуг міста Олександрії надається 200 
адміністративних послуг, які затверджені рішенням міської ради від 27 квітня 2018 року 
№ 476 «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються в Центрі 
надання адміністративних послуг м. Олександрії», серед них: оформлення паспорта 
громадянина України та для виїзду за кордон; реєстрація прав власності на нерухоме 
майно; реєстрація місця проживання; реєстрація бізнесу; отримання дозволів на земельні 
роботи; погодження схем розміщення новобудов; реєстрація декларації з лікарем. 

З метою спрощення надання адміністративних послуг на офіційному веб-сайті 
Олександрійської міської ради почав діяти розділ «Електронні сервіси» за посиланнями на 
сервіси: «Електронне звернення», «Центр надання адміністративних послуг», 
«Комунальні платежі», «Електронна реєстрація у дитячий садок» та «Громадський 
транспорт». 

У 2018 році:  введено в роботу електронну чергу через Інтернет та створено 
власний сайт ЦНАПу – cnap.olexrada.gov.ua. ; розпочато створення Реєстру територіальної 
громади міста Олександрії з метою спрощення нарахування субсидій; до Центру 
звернулося - 29 695 громадян, надано - 29 405 послуг, в опрацюванні - 290 звернень.  

До міського бюджету від діяльності ЦНАПу надійшло 3,2 млн.грн (2017 рік - 2,7 
млн.грн). 
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7. Ринок праці 
Протягом 2018 року працевлаштовано на нові робочі місця 916 осіб, що складає 

122,1% від запланованого (750 р.м.). Шляхом надання компенсації фактичних витрат 
роботодавцям на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування 
службою зайнятості працевлаштовано на новостворені робочі місця 76 осіб з числа 
зареєстрованих безробітних, крім того, 532 осіб оформились як ФОП. Ситуація на ринку 
праці: 

- на обліку в центрі зайнятості знаходилось 3853 незайнятих громадян міста, в тому 
числі 3656 осіб - мають статус безробітного, що на 365 осіб менше ніж у 2017 році 
(90,9%), 

- станом на 01.01.2019 року зареєстровано 51 вакансія проти 80 за 2017рік. 
Навантаження на одне робоче місце складає 23 чол., проти 18 у 2017 році. Рівень 
працевлаштування складає 24,3 проти 25%.  

Забезпечується підтримка економічно активного населення, зокрема безробітних, у 
започаткуванні власної справи. Отримали одноразову допомогу для відкриття власної 
справи 8 осіб.  

Одним із заходів активної політики зайнятості є залучення незайнятих громадян та 
безробітних до тимчасових (громадських) робіт. Протягом 2018 року брали участь в 
тимчасових роботах 382 громадянина.  

 
8. Енергоефективність, енергозбереження 

З метою підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів установами 
міського бюджету та промисловими підприємствами було розроблено заходи з 
енергозбереження на 2018 рік. Впровадження та виконання зазначених заходів дає 
можливість протягом відповідного періоду досягти зменшення втрат паливно-
енергетичних ресурсів, зекономити бюджетні кошти, направлені на оплату за спожиті 
енергоресурси, та знизити енергоємність продукції, що випускається. 

Протягом 2018 року в бюджетних закладах міста продовжувались заходи щодо 
енергозбереження та енергоефективності, заміна вікон та дверей на енергозберігаючі, 
впровадження енергоефективних освітлювальних приладів, а саме: 

- здійснена заміна вікон  у дитячій музичній школі “ПЕРЛИНА”; 
- встановлено нові вітражні вікна у палаці культури “Світлопільський”. 
- по житловому сектору: виконаний ремонт 6 покрівель багатоквартирних 

будинків, загальною площею 11,1 тис.кв.м; проведена герметизація стиків зовнішніх 
стінових панелей – 1850 м/п та ремонт цоколів -  1100 кв. м; виконано ремонт під’їздів та 
входів 1-х поверхів; 

- по будинках, які мали достатньо коштів на рахунках, за заявками старших 
виконана заміна 150 одиниць зношених вікон в під‘їздах на сучасні склопакети. 

По мережі зовнішнього освітлення було встановлено понад 2620 одиниць сучасних 
енергозберігаючих світильників  з LED-лампами.  

Рішенням міської ради від 22.12.2017 року затверджена програма «Оптимізація 
системи теплозабезпечення м. Олександрії Кіровоградської області» та надана згода на її 
реалізацію. Реалізація заходів Програми передбачається за рахунок отримання КП 
«Теплокомуненерго» позики в сумі 17,4 млн. євро від  Європейського Інвестиційного 
банку. 

Проведено громадські слухання, на яких обговорено звіт з оцінки впливу на 
довкілля від реалізації проекту «Оптимізація системи теплозабезпечення м.Олександрії 
Кіровоградської області». 08 жовтня місто відвідали міжнародні експерти Європейського 
інвестиційного банку та технічні консультанти, аби визначити поточні потреби КП 
«Теплокомуненерго» для успішного впровадження проекту, після чого фахівцями 
Міністерства екології буде надано остаточний висновок про оцінку впливу на навколишнє 
середовище від оптимізації системи теплозабезпечення. На основі даного документу 
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Європейський інвестиційний банк прийматиме рішення щодо надання кредитних коштів 
для реалізації даного проекту. 

Рішенням міської ради від 22.04.2016 року № 58 затверджена Програма 
відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ на впровадження заходів з 
енергозбереження на 2016– 2020 р.р. Програмою запропоноване додаткове, крім 
Держенергоефективності, відшкодування за рахунок коштів місцевого бюджету частини 
кредитів, отриманих ОСББ на заходи з енергозбереження, реконструкції та модернізації 
будинків (до 20% основної суми (тіла) кредиту, до 100 тис. грн. за одним кредитним 
договором). По даній програмі міськими ОСББ та ЖБК було отримано 16 кредитів, за 
якими в теплову модернізацію будинків залучено 4392,25 тис. грн., відшкодовано у 2018 
році коштів міського бюджету по 13 кредитах на суму 438,5 тис. грн., ще по 3 кредитах 
відшкодовано у 2019 році на суму 224,168 тис. грн, а всього за 16 кредитів відшкодовано з 
міського бюджету 662,7 тис. грн. Окремі заходи, реалізовані за рахунок кредитних коштів: 
встановлення енергозберігаючих вікон в місцях загального користування - 4 ОСББ; 
зовнішнє утеплення конструктивних елементів будинку – 1 ОСББ; термомодернізація  
внутрішньобудинкових систем опалення - 3 ОСББ; утеплення покрівлі 
пінополістирольними плитами – 1 ОСББ. 

 
9. Робота автомобільного транспорту м. Олександрії у 2018 році 

Міські пасажирські перевезення у м. Олександрії виконуються на 29 автобусних 
маршрутах, з яких один сезонний. Перевезення виконують 39 транспортних засобів, із них 
16 сучасних, європейських, багатомісних автобусів, у тому числі 11 автобусів передбачені 
для перевезень осіб з особливими фізичними можливостями. На всіх міських автобусних 
маршрутах запроваджена та діє система автоматизованої диспетчеризації з використанням 
супутникової системи навігації руху міських автобусів (GPS). 

Автотранспортними підприємствами м. Олександрії (з урахуванням перевезень, 
виконаних фізичними особами-підприємцями) у 2018 році перевезено 1014,8 тис.т 
вантажів, що на 5,5% менше ніж у 2017 р., вантажооборот збільшився на 3,1% і становив 
88,5 млн.ткм. Перевізниками міста перевезено 3,6 млн. пасажирів, що на 9,7% менше ніж 
у 2017 р., пасажирооборот зменшився на 20,1% і склав 42,4 млн.пас.км. 

 
10. Підприємництво та МФПП 

Підприємництво у 2018 році продовжило відігравати важливу роль у соціально-
економічній сфері міста - надходження по єдиному податку до міського бюджету:  

за 2016 рік – 19,8 млн. грн, за 2017 рік - 29,5 млн. грн., за 2018 рік – 38,1 млн. грн. 
За участю МФПП проведено інформаційно-навчальні заходи для підприємців та 

безробітних, а саме: «Від бізнес-ідеї до власної справи»; «Як розпочати свій бізнес»; 
«Оволодій новою професією»; «Техніка пошуку роботи. Використання джерел інформації 
про вакансії»; проведено 2 презентації навчального закладу ОМРЦЗ  та 12 засідань 
консалтингового центру при ОМРЦЗ.     

Протягом 2018 року було надано 1241 консультацій з різних питань здійснення 
підприємницької діяльності, у тому числі: з реєстрації та закриття, визначення та зміни 
КВЕД, визначення системи оподаткування, ліцензійних видів діяльності та ін. 

У 2018 році за результатами семінарів та за допомогою МФПП зареєструвались 
підприємцями  358 чол.       

ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ З МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ 
У 2018 році розроблено бізнес-план «Надання діагностичних послуг» ФОП 

Петрушевського Ю.Ю. Мета проекту – створення сучасного діагностичного кабінету, 
придбання та використання сучасної відео-ендоскопічної стійки для проведення 
діагностики внутрішніх органів людини з метою запобігання онкозахворювань. Проектом 
передбачено створення 3-х нових робочих місць. Згідно протокольного рішення 
Наглядової ради здійснено фінансування даного проекту у обсязі 301,0 тис. грн., з них 



9 

кошти фінансової допомоги МФПП у сумі 1,0 тис. грн. та кошти РФПП у сумі 300,0 тис. 
грн. Термін повернення коштів - три роки.        

У 2018 році, згідно протокольного рішення Наглядової ради МФПП                                      
ФОП Колоджеєвій С.В. виділені кошти безвідсоткової фінансової допомоги у сумі 30,0 
тис. грн. на впровадження  інвестиційного проекту «Придбання швейного обладнання для 
розширення сфери послуг ательє «Мода С». В результаті реалізації даного проекту 
підприємцем придбано 3-х швейних машинки та  створено 3 нових робочих місця.           

 
11. Міський бюджет  

За 2018 рік доходи загального та спеціального фондів міського бюджету з 
урахуванням міжбюджетних трансфертів виконано на 100,1% (план – 911 222,7 тис.грн; 
факт – 912 314,6 тис.грн), перевиконання на 1 091,9 тис.грн, темп росту склав 108,4%. 

Доходи загального та спеціального фондів міського бюджету без урахування 
міжбюджетних трансфертів виконано на 102,6 % (план – 240 870,0 тис.грн; факт –               
247 199,6 тис. грн), перевиконання на 6 329,6 тис.грн, темп росту склав 120,2 %. 

Річний показник по загальному фонду виконано на 100,8%, тобто перевиконання  
становить 1 749,9 тис.грн.  

До бюджету розвитку при плані 2 056,8 тис.грн фактично надійшло 2 126,1 тис.грн, 
перевиконання становить 69,3 тис.грн, у порівнянні з   2017 роком надходження зменшено 
на 459,9 тис.грн, темп росту склав 82,2%.  

Податок та збір на доходи фізичних осіб - при плані 132 301,6 тис.грн фактично 
надійшло 133 339,6 тис.грн, що становить 100,8 %, перевиконання складає 1 038,0 тис.грн, 
у порівнянні з 2017  роком  надходження збільшено на 25 455,3 тис.грн, темп росту склав 
123,6%.  

Акцизного податку при плані 26 800,0 тис.грн фактично надійшло 25 901,3 тис.грн. 
У порівнянні з 2017 роком надходження збільшено на 333,9 тис.грн, темп росту склав 
101,3%. 

 План по місцевих податках і зборах, що надходять до загального фонду міського 
бюджету, виконано на 102,5% (план – 60 096,4 тис.грн, факт - 61 574,3 тис.грн), 
перевиконання складає 1 477,9 тис.грн, у порівнянні з 2017 роком надходження по 
місцевих податках і зборах збільшено на 12 421,4 тис.грн, темп росту склав 125,3%. 

 
12. Інвентаризація земель 

Протягом 2018 року проводилася  робота із землекористувачами про переведення 
їх на нову нормативну оцінку землі, в результаті чого 534 договори оренди земельних 
ділянок, які уклала Олександрійська міська рада з землекористувачами, переведено на 
нову нормативну оцінку.  

У 2018 році до міського бюджету надійшло від плати за землю 22785 тис. грн., від 
продажу землі 1672,3 тис. грн. 

Фактично до міського бюджету надійшло збитків в розмірі недоотриманої орендної 
плати за земельні ділянки, які використовуються власниками об"єктів нерухомого майна 
без оформлення договорів оренди земельних ділянок, за 2018 рік - 507,8 тис.грн. 

 
13. Робота житлово-комунального господарства м. Олександрії  

Протягом 2018 року в житлово-комунальній галузі міста проведено ряд заходів, а 
саме: 

- виконаний капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Діброви (від вул. 
Братської до вул. Чижевського), ділянок Ново-Празького (Кіровоградського) шосе та вул. 
Григорія Усика (Червоноармійської). Площа відновленого асфальтобетонного покриття 
склала 9,8 тис.м2. Загальна вартість робіт - 3893,0 тис.грн; 
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- за рахунок видатків державного та міського бюджетів завершено ремонт 
дорожнього покриття по вул. 6-го Грудня обсягом 2129 м2 на загальну суму 580,98 тис. 
грн; 

- по поточному ремонту доріг виконані роботи на 34 вулицях. Загальний обсяг 
відремонтованого покриття склав 7,6 тис. м2, на суму 2680,00 тис.грн. Виконано поточний 
ремонт дорожнього покриття вул. Говорова плановим обсягом 1850 м2 та вартістю робіт 
849,500 тис. грн. 

Департаментом інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної 
державної адміністрації виконано капітальний ремонт на дорогах м. Олександрії, які 
знаходяться в сумісному користуванні, а саме: Звенигородського та Кременчуцького 
шосе, вул. Першотравневої. Проведено реконструкцію площі та бульвару ім. Л.І.Попова в 
м. Олександрії. Проведена заміна мощення площі на сучасну тротуарну плитку площею 
500 м2 на суму 188,3 тис. грн. Виконане мощення алей бульвару, встановлені нові лавочки 
та урни.  

Проведено експертно-технічне обстеження 83 одиниць ліфтів, які відпрацювали 25 
років. Профінансовано 199,8 тис.грн. Виконаний капремонт 20 одиниць ліфтів з різними 
ступенями ушкоджень на загальну суму 139,0 тис.грн.  

Виконаний капремонт 3-х покрівель багатоквартирних будинків, розпочаті роботи 
ще по 3-х об’єктах. Профінансовано з початку 2018 року 675,3 тис.грн.  

Реалізована процедура з передачі в управління новоствореного ОСББ «Наш Дім 
141/1» багатоквартирного житлового будинку по вул. 6-го Грудня, 141/1 в м. Олександрії. 
Ведеться робота з ініціативними групами мешканців ще 3-х будинків, які потенційно 
бажають змінити форму управління будинками.  

До кінця 2018 року планується: укладення договорів КП «Житлогосп» із 
співвласниками, які протокольно обрали підприємство управителем та проведення 
конкурсу з визначення управителя для будинків, які не утворили ОСББ та не визначились 
з формою управління; завершити розробку оновленого Генерального плану міста.  

В стадії розробки проекти централізованого водопостачання с. Звенигородка та                
вул. Франка в м. Олександрії. 

 
14. Соціальний захист 

Система соціальної допомоги в Україні складається з допомоги сім’ям з дітьми, 
державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, допомоги інвалідам з дитинства 
та дітям-інвалідам, а також із програми житлових субсидій. 

Загальна сума коштів, передбачених бюджетом на 2018 рік для надання соціальних 
допомог (державні допомоги і субсидії) складає 456,37 млн. грн. В загальній сумі коштів: 
437,1 млн. грн. - субвенція з державного бюджету місцевим; 5,26 млн. грн. - кошти 
місцевого бюджету; 12,71 млн. грн. – кошти державного бюджету; 1,3 млн. грн. – кошти 
обласного бюджету. 

Станом на 01.01.2019 р. управлінням праці та соціального захисту населення 
надано усіх видів державних соціальних допомог та компенсацій - 7162 сім’ям на суму 
138,6 млн. грн., субсидій 15028 сім’ям на суму 25 млн. грн. У 2017 році користувачів 
субсидій було більше – 26635 сімей, на суму 262,3 млн. грн. 

Станом на 01.01.2019 року на обліку в управлінні праці та соціального захисту 
населення перебуває 26940 пільговика, з них ветеранів війни - 2875 чол., ветеранів 
військової служби та органів внутрішніх справ – 163 чол., дітей війни - 6143 чол., 
багатодітних сімей з дітьми - 1602 чол., інваліди загального захворювання – 3530 чол. 

Відповідно до чинного законодавства за рахунок субвенції з державного бюджету 
за 2018 року надано пільг на житлово-комунальні послуги всім категоріям на загальну 
суму 18,07 млн. грн.  

Пільгова категорія громадян міста перевозиться безкоштовно на всіх 17 
маршрутах, крім вихідних та святкових днів, за окремим графіком руху, затверджений 
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рішенням виконавчого комітету. Пільгове перевезення здійснюються 5 приватними 
перевізниками.  

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року 
№1045 нараховано та виплачено соціальних стипендій 30 студентам пільгових категорій 
вищих навчальних закладів на суму 556,92 тис. грн. 

З початку року санаторно-курортним оздоровленням забезпечено 38 ветеранів війни 
та осіб з інвалідністю, 7 учасників АТО, 18 осіб потерпілих внаслідок Чорнобильської 
катастрофи 1 категорії та 8 осіб, потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи 2 
категорії. 14 учасників антитерористичної операції разом із сім‘ями було забезпечено 
відпочинком на Азовському морі. (м. Бердянськ). Двом пораненим учасникам АТО 
виплачено матеріальну допомогу з місцевого бюджету на суму 6,0 тис. грн., з обласного 
бюджету на суму 20,0 тис. грн. З обласного бюджету дружині загиблого учасника АТО 
виплачена матеріальна допомога на суму 20,0 тис. грн., з міського бюджету 5,0 тис. грн. 

Протягом 2018 року особам з інвалідністю видано 1046 направлення для 
забезпечення їх технічними засобами реабілітації та протезно-ортопедичними виробами та  
укладено 129 2-х сторонніх та 3-х сторонніх договорів на забезпечення технічними 
засобами реабілітації та протезно-ортопедичними виробами.  

До будинку – інтернату оформлено 18 осіб. 
За 2018 рік за рахунок коштів державного бюджету виплачено матеріальну 

допомогу 25 осіб з інвалідністю та малозабезпеченим особам на суму 17,3 тис. грн. 
Компенсацію на бензин та транспортне обслуговування в 2018 році отримали 134 

особи з інвалідністю на суму 47,86 тис. грн.  
Оздоровлено в стаціонарних таборах 196 дітей. 

В місті проживає 1106 осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС: І категорія – 
203 чол., ІІ категорія – 497 чол., ІІІ категорія – 208 чол., вдови – 108 чол., діти – 89 чол., 
серія «Г» - 1 чол.  

Постраждалим особам, внаслідок Чорнобильської катастрофи, виплачена, за рахунок 
коштів державного бюджету допомога на загальну суму 2382,2 тис. грн. 

На медичне забезпечення (пільгові рецепти та безкоштовне зубопротезування) 
постраждалим особам на 2018 рік обласним бюджетом передбачено 261,1 тис. грн., 
безоплатні ліки отримали 122 постраждалих осіб на суму 181,4 тис. грн, безкоштовне 
зубопротезування здійснили 25 осіб на суму 59,8 тис. грн.  

 
15. Охорона здоров’я  

Незважаючи на всі новації та хронічне недофінансування галузі охорони здоров’я з 
боку держави (3,5% від ВВП), галузь міста у 2018 році працювала стабільно, надаючи 
медичні послуги жителям міста на належному рівні. 

Збережена мережа закладів міста, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я 
міської ради, складається із Міських лікарень № 1, № 3, Дитячої міської лікарні, Центру 
ПМСД, в складі якого 7 лікарських амбулаторій та 2 фельдшерсько-акушерських пункти, 
стоматологічної поліклініки; 6 закладів фінансуються за кошти обласного бюджету – 4 
спеціалізованих диспансерів (наркологічний, шкірно-венерологічний, онкологічний, 
протитуберкульозний), психіатрична лікарня, підстанція швидкої медичної допомоги 
Кіровоградської обласної СЕШМД; функціонує Олександрійський міськміжрайонний 
відділ Державної установи «Кіровоградський обласний лабораторний центр 
Держсанепідслужби України». 

У 2018 році в рамках реформи було створено шляхом реорганізації з комунального 
закладу - Комунальне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. 
Олександрії» Олександрійської міської ради, яке в 2019 році буде фінансуватися 
безпосередньо Національною службою здоров’я України. 

Всі лікувальні заклади мають ліцензії на медичну практику. В лікувально-
профілактичних закладах, підпорядкованих УОЗ міської ради, станом на 01.11.2018 
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працюють 1262 медичних працівники, із них: 207 лікарів, 544 сестри медичні, 271 
молодший медичний працівник та 240 спеціалістів та обслуговуючого персоналу. 

Укомплектованість лікарями складає – 62,5%, а укомплектованість лікарями - 
педіатрами складає – 46,1%. Для надання допомоги дитячому населенню терміново 
необхідно залучити лікаря-ортопеда-травматолога дитячого, лікаря-хірурга дитячого, 
лікарів-педіатрів для роботи в стаціонарі та дільничних лікарів-педіатрів. Також 
недостатня укомплектованість посад сімейних лікарів загальної практики. 

Укомплектованість сестрами медичними складає – 100%. Всі медичні працівники, 
які підлягали атестації на кінець звітного року, атестовані. 70% лікарів та 74% сестер 
медичних І та вищої категорії надають медичну допомогу населенню міста. Протягом 
року була проведена робота щодо омолодження кадрового складу медичних працівників: 
працевлаштовано 8 молодих спеціалістів-лікарів.  

Створюються умови для заохочення молодих фахівців для роботи в міських 
лікувальних закладах. 1 лікар отримала службове житло та передано 4 кімнати в 
гуртожитку «Юність» для проживанні лікарів-інтернів та молодих спеціалістів.  

(2017 – 4 квартири, 2016 – 2 квартири, 2015 – 1 квартира, 2014 – 1 квартира). 
У 2018 році за рахунок коштів міського бюджету заклади забезпечувалися 

медикаментами для надання медичної допомоги, продуктами харчування та повністю 
фінансувалися видатки на енергоносії та комунальні послуги.  

Надається невідкладна допомога, здійснюється безкоштовне лікування в стаціонарах 
міста дітей до 18 років, лікуються безкоштовно ветерани війни, ліквідатори аварії на 
ЧАЕС в терапевтичному та неврологічному відділеннях, учасники АТО, переселенці, 
також здійснюється безкоштовне лікування вагітних та проведення пологів, прийом 
аналізів в клініко–діагностичних лабораторіях та ургентні дослідження в приймальному 
відділенні. В міських лікарнях функціонує 21 ліжко, які передбачені для надання 
стаціонарного лікування ветеранів війни, учасників бойових дій та учасників АТО.  

За кошти міського бюджету проведені капітальні ремонти в ортопедо-
травматологічному відділенні Міської лікарні № 1, відділенні спортивної медицини, 
поточний ремонт сходової клітини Центру первинної медико-санітарної допомоги м. 
Олександрії, ремонт теплого переходу та ґанку Дитячої міської лікарні.  

Тривала реконструкція будівлі колишнього відділення урології МКЛПЗ – Міська 
лікарня № 1 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу по вул. Семашка, 15. 

В Стоматполіклініці впроваджувалися нові методи лікуванні – встановлення 
імплантів. Для цього було придбано обладнання на суму 101,1 тис. грн. 

Для впровадження медичної реформи на первинній ланці в м. Олександрії створено 
40 автоматизованих робочих місць, а саме: кабінет, обладнаний комп’ютером з 
підключенням до мережі Інтернету, багатофункціональним пристроєм. Кошти на 
автоматизацію були виділені за рахунок коштів міського бюджету. 

У 2018 році діяла Урядова програма «Доступні ліки». Пацієнти отримували ліки для 
лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету ІІ типу та бронхіальної 
астми безкоштовно або з незначною доплатою. До Урядової програми залучено 5 
аптечних закладів з 23 аптечними пунктами. На 2018 рік передбачена сума 2 350,9 тис. 
грн, яка повністю використана за призначенням. 

 
16. Освіта, молодь і спорт 

Збережена освітня мережа. Навчальні заклади міста готові до впровадження 
основних положень «Нової української школи».  

У 17 дошкільних навчальних закладах та 4 дошкільних підрозділах у складі 
навчально-виховних комплексів виховуються 3190 дітей. 

Показник охоплення дітей усіма формами дошкільної освіти складає: віком від 5 до 
6 років – 100 %; віком від 3 до 6(7) років – 97 %; віком від 1 до 6(7) років – 72 %.  



13 

Для дітей з особливими освітніми потребами в місті на базі дошкільних закладів 
працюють групи компенсуючого типу (всього 20 груп). 

Дошкільну освіту діти можуть здобути не лише у стінах ДНЗ. 90 дітей дошкільного 
віку відвідують гуртки по підготовці дітей до школи Будинку дитячої та юнацької 
творчості, 22 дітей старшого дошкільного віку охоплено соціально-педагогічним 
патронатом. В 11 ДНЗ забезпечується психологічний супровід вихованців. 

Мережа загальноосвітніх навчальних закладів складається з 16 навчальних закладів 
(3 заклади І-ІІ ступенів, 13 закладів І-ІІІ ступенів, з них 4 заклади нового типу), які 
повністю забезпечують освітні потреби нашого міста. Діти мають можливість навчатися в 
будь-якому ЗНЗ, незалежно від місця проживання, чим забезпечується доступність до 
якісної освіти.  

Щоб забезпечити право дітей на інклюзивну освіту спеціальний ЗНЗ № 4 приєднано 
до ЗНЗ № 2, відкрито 21 інклюзивний клас для 28 дітей. До закладів, де здійснюється 
інклюзивна освіта, введено 21 ставку асистента вчителя. Створено Інклюзивно-ресурсний 
центр для визначення особливих освітніх потреб дитини, надання психолого-педагогічної 
допомоги всім учасникам навчально-виховного процесу таких дітей. 

Всього з 1 вересня за парти сіли 8515 учнів. Це на 294 учнів більше, ніж у минулому 
навчальному році. До 1 класу прийшли 1056 дітей (41 клас). В минулому році - 972 учні 
(39 класів). Цьогорічні перші класи – це офіційний старт Нової української школи. Для 
навчання  по-новому всі вчителі перших класів пройшли перепідготовку за програмою 
МОН. 

Навчально-виховний процес здійснюють 714 педагогічних працівників, серед яких 
55% мають вищу категорію, 84 вчителя-методиста, 182 старших вчителя, 4 є Лауреатами 
обласної педагогічної премії ім. В. О. Сухомлинського. 

По загальній середній  освіті Олександрія посідає 2 місце по області. Маємо 19 
золотих медалістів, 119 переможців обласного етапу учнівських олімпіад із 175 учасників, 
5 переможців Всеукраїнського етапу із 12 учасників (ІІ місце). 

За результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року три 
олександрійських школи увійшли до десятки найкращих серед 244 закладів області: НВК 
«Олександрійський колегіум - спеціалізована школа» зайняв І місце; НВК «Ліцей 
інформаційних технологій - спеціалізована школа ІІ ст.» посів ІІІ місце; НВО 
«Олександрійська гімназія ім. Т.Г.Шевченка - загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ст. - 
школа мистецтв» одержав VIII місце. 89 % випускників стали студентами вищих 
навчальних закладів. В перших класах запроваджено навчання за програмою НУШ, 
«Інтелект України», розвивального навчання. 

В закладах загальної середньої освіти навчальний рік є трисеместровим, коли кожні 
5 (іноді 6) навчальних тижнів чергуються з тижнем канікул. Для вчителів запроваджено 
дистанційні курси підвищення кваліфікації. Крім того 17 вчителів та вихователів нашого 
міста є сертифікованими тренерами. 

Позашкільною освітою в місті охоплено 71%, в тому числі: 41% охоплення дітей 
позашкільною освітою (БДЮТ, ЦДЮТ ім.О.Шакала та ДЮСШ № 2), в тому числі 
позашкільний підрозділ Школа мистецтв при НВО «Олександрійська гімназія 
ім.Т.Г.Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ступенів – школа мистецтв»; 12 % охоплення дітей у 
початкових мистецьких навчальних закладах у галузі культури; 14 % охоплення дітей 
спортивними позашкільними навчальними закладами; 4 % охоплення дітей позакласною 
гуртковою роботою у фонді загальноосвітніх навчальних закладів. 

 
17. Культура 

Протягом 2018 року збережено мережу закладів культури, яка налічує 25 установ: 
13 бібліотек філій; клубів – 4 (Міський палац культури, Палац культури 

«Світлопільський», Пантаївський будинок культури, Будинок культури сел. 
Олександрійське); шкіл – 4 (3 дитячі музичні школи – Олександрійська, Димитрівська та 
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Пантаївська і Олександрійська дитяча художня школа); музеїв – 1 (Олександрійський 
міський музейний центр ім. Худякової А.Ф); муніципальних установ – 3 (муніципальний 
ансамбль «Мелодія», муніципальний оркестр «Ліра», Палац урочистих подій). Мережа 
відповідає діючим нормативам соціально-культурного забезпечення населення міста та 
селищ. Функціонування в галузі культури забезпечували 305 працівників.  

За рахунок коштів державної субвенції та співфінансування з міського бюджету 
проведено капітальний ремонт приміщень КЗ «Олександрійський міський музейний центр 
ім. Худякової А. Ф.».  

Розроблено та направлено на експертизу проектно-кошторисну документацію на 
реставрацію будівлі Олександрійської дитячої художньої школи.  

Виготовлена та затверджена проектно-кошторисна документація на капітальний 
ремонт будівлі по Пантаївському будинку культури.  

Відповідно до програми соціально-економічного розвитку міста Олександрії 
виділено кошти у сумі 50,0 тис. грн на перевезення обдарованих дітей на Всеукраїнські 
конкурси.  

Для ПК «Світлопільський» придбано підвісні мікрофони, мікшерний пульт,  
виконано ремонт сценічної коробки, виготовлено проект на монтаж пожежної сигналізації 
та встановлені металопластикові вікна. Придбано у міський Палац культури сценічні 
костюми для танцювального колективу «Віночок». Здійснено поточний ремонт у КЗ 
«Палац урочистих подій» та придбано штори, меблі та оргтехніку. Розпочато поточний 
ремонт 1 та 2 поверхів у Олександрійській дитячій музичній школі. 

 
18. Міжрегіональне співробітництво. 

Протягом 2018 року продовжено реалізацію Стратегії сталого розвитку                               
м. Олександрія до 2030 року.  

Створено та діє Добровільне об’єднання органів місцевого самоврядування – 
асоціація «Сталі та розумні міста України» - (надалі - Асоціація). Очолює Асоціацію 
Олександрійський міський голова Степан Кирилович Цапюк.  

Станом на 2018 рік місто Олександрія підтримує братерські відносини з містами:  
Мозир (Республіка Білорусь); Ярочин (Республіка Польща); Тервел (Болгарія); 

Сінь-І (КНР). 
Протягом 2018 року проводилася робота щодо можливого співробітництва у сфері 

збирання, сортування та переробки твердих побутових відходів, в результаті чого 
отримали інформацію про польські підприємства, які діють в даній галузі.  

Проводиться робота з обміну досвідом між міськими радами Сант-Кугат та 
Олександрії згідно з підписаним у 2016 році Меморандумом порозуміння.  

Підписано Угоду в рамках Ініціативи «Мери за економічне зростання». Метою 
даного співробітництва є посилення спроможності органів місцевого самоврядування у 
країнах Східного Партнерства. Зокрема: участь у міжнародних навчальних поїздках,  
програмах обміну досвідом.  

У 2018 році забезпечено розробку детального плану місцевого економічного 
розвитку м. Олександрія в рамках виконання обов’язків по Ініціативі «Мери за економічне 
зростання». 
 
 
 

_________________________________ 


