
 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
  

________________________________СЕСІЇ 
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 
від _____________ 2019 року № ______ 

м. Олександрія 
 
Про Програму економічного 
і соціального розвитку міста 
Олександрії на 2020 рік 
 

Відповідно до ст. 26, пп. 1 п. а) ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», основних показників економічного і соціального розвитку м. Олександрії                   
на 2020 рік, розроблених за показниками: промислових підприємств міста, виконавчих 
органів міської ради, розглянувши рішення виконавчого комітету від ________2019 № ____, 
враховуючи висновки постійних комісій міської ради, з метою виконання повноважень 
міської ради у частині формування програмних документів на 2020 рік та забезпечення 
економічного і соціального розвитку міста Олександрії,   
 
МІСЬКА РАДА  ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку міста Олександрії на 

2020 рік (додається). 
 
2. Головним завданням виконавчих органів міської ради, керівників підприємств та 

організацій вважати: підвищення бюджетоспроможності міста за рахунок контролю за 
повнотою сплати податків; розширення кола оподаткування; ефективне використання 
наявного фінансового, соціального, економічного, ресурсного потенціалу; забезпечення 
виконання основних показників програми економічного і соціального розвитку міста 
Олександрії на 2020 рік; розвиток підприємництва та галузей реального сектору економіки; 
створення нових робочих місць, розширення внутрішнього споживчого ринку та підтримки 
місцевих виробників та підприємців; розвиток інвестиційної  діяльності; посилення 
соціальної захищеності населення, створення сприятливих умов для підвищення добробуту 
населення міста, особливо для: малозабезпечених верств населення, учасників ООС, їх сімей 
та переселенців.  

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

та на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з 
розподілом функціональних обов’язків. 
 
 
 
Міський голова Степан ЦАПЮК 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення міської ради  
від ______ 2019 року № ____ 
Секретар міської ради 
_______ Олена БОГОЯВЛЕНСЬКА 

 
ПРОГРАМА 

економічного і соціального розвитку м. Олександрії на 2020 рік 
 

Вступ 
 

Програма економічного і соціального розвитку міста Олександрії на 2020 рік (далі – 
Програма) розроблена на підставі ст. 11 Закону України «Про державне прогнозування та 
розроблення програм економічного і соціального розвитку України», ст.ст. 26, 27, 44 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України                   
від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів 
економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» (із змінами 
та доповненнями), Стратегії регіонального розвитку Кіровоградської області на період до 
2021 року, Стратегії Сталого Розвитку міста Олександрії до 2030 року, з метою виконання 
делегованих повноважень щодо формування програмних документів економічного і 
соціального розвитку міста, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 
21.08.2019 № 974-р «Про розробку проекту програми економічного і соціального розвитку 
Кіровоградської області на 2020 рік та прогнозу до 2024 року». 

Програма розроблена як складова частина обласної «Програми розвитку 
Кіровоградської області на 2020 рік та прогнозу до 2024 року» з урахуванням контрольних 
показників цієї Програми.  

Показники, проекти та заходи соціально-економічного розвитку міста на 2020 рік 
сформовано за прогнозами галузевих управлінь та виконавчих органів міської ради і 
попередньо погоджено з відповідними департаментами Кіровоградської обласної державної 
адміністрації.  

Програма спрямована на активізацію економічного і соціального розвитку усіх галузей 
міста, підвищення рівня та якості життя населення за рахунок ефективного використання 
потенціалу міста, реалізацію та впровадження енергозберігаючих проектів та заходів, 
створення сприятливих умов для ефективної зайнятості та нових робочих місць, 
нарощування обсягів промислового виробництва та підвищення конкурентоспроможності 
продукції, розвиток малого та середнього підприємництва, підвищення 
бюджетоспроможності та збільшення надходжень до міського бюджету, подальший розвиток 
соціальної сфери м. Олександрії. 

 
І. Аналіз стану соціально-економічного розвитку міста за 2019 рік 

 
1. Промисловість. 

На сьогоднішній день до облікового кола міста Олександрії входить                               
44 підприємства, які здійснюють діяльність у різних галузях промисловості: легкій, харчовій, 
поліграфічній, машинобудівній, лісовій, меблевій, металургійній, енергетичній тощо.  

Протягом січня-вересня 2019 року промисловими підприємствами Олександрії 
реалізовано продукції на суму 1 601,6 млн. грн., що становить 124,7% до відповідного 
періоду 2018 року.  

Ріст зазначеного показника головним чином сформований за рахунок наступних 
підприємств міста: ТОВ «ТД «Укрнасоссервіс» - 123,1%, УВП УТОС – 101,5%, ТОВ «НВФ 
«Підйомник» - 125,9%, ТОВ «НВО «ОКРОС» - 211,7%, ТОВ «Олександрійська 
машинобудівна група» - 102,2%, ТОВ «Завод «Олександрійська ливарна компанія» - 124,2%, 
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ВКГ ОКВП «Дніпро-Кіровоград» - 108,8%, ТОВ «Олександріяпривід» - 105%, ТОВ 
«Катеринославські меблеві майстерні» - 124,8%, ПП «УніверсалКранСервіс» - 133,8%, ТОВ 
«Підйомно-транспортне устаткування» - 138,4%, ВК ПрАТ «Оболонь» - 143,4%, ТОВ «ЗПТУ 
«Віра-Сервіс Інтермаш» - 174,4%, ПП «Ферумбуденерго» - 120,3%, ТОВ «ТАУ» - 131,5%, 
ТОВ «Олександрійський завод підйомно-транспортного обладнання» - 117,9%. 

По обсягах виробництва у порівняних цінах по товарах-представниках за вказаний 
період темп росту складає 116% з сумою 555,3 млн. грн.  

Ріст промислового виробництва в порівнянні з 2018 роком забезпечено 
машинобудівною (100,6%), харчовою  (138,1%), легкою (254,6%) та меблевою (124,9%) 
галузями. Спад  (у зв’язку з недостатньою кількістю потенційних замовників) маємо по 
металургійній (84,5%) та целюлозно-паперовій (19,7%) галузях.  

Поліпшення стану справ у промисловості Олександрії можливе за умови стабілізації 
внутрішньої та зовнішньоекономічної ситуації в країні, забезпечення надійного курсу 
національної валюти. Це дасть змогу промисловим підприємствам міста розширювати ринки 
збуту продукції. Важливим завданням залишається розширення асортименту продукції, 
забезпечення на належному рівні та удосконалення її якості, що дозволить зробити товари 
підприємств конкурентоспроможними і зацікавити потенційних споживачів.  

З метою збільшення обсягів виробництва, реалізації продукції та залучення 
потенційних споживачів промисловими підприємствами м. Олександрія здійснюються 
заходи з розширення асортименту продукції, що випускається, відкриття нових цехів та 
впровадження систем якості. 

ТОВ «Катеринославські меблеві майстерні» у 2019 році було розроблено та розпочато 
виробництво нових моделей матраців, зокрема це ортопедичні матраци з колекції «Sleep & 
Fly» (Silver edition). ПП «Славяночка» протягом 2019 року було розширено номенклатуру 
продукції. На ТОВ «ТД «Укрнасоссервіс»» постійно розширюється та удосконалюється 
асортимент продукції шляхом розробки та випуску нових моделей промислових насосів. 
ТОВ «ЗПТУ «Віра – Сервіс Інтермаш» протягом 2019 року розроблено новий вид мостового 
крану – «пратценкран», який використовується для переміщення гарячих вантажів.  

Піклуючись про якість продукції, що виготовляється, на промислових підприємствах 
Олександрії впроваджуються та діють відповідні системи якості, а саме: 

- вся продукція виробництва ТОВ «Катеринославські меблеві майстерні» проходить 
обов’язкову багаторівневу перевірку в лабораторії якості підприємства; 

- на ВК ПрАТ «Оболонь» впроваджено систему управління якістю ISO 9001:2015, 
систему управління безпечністю харчових продуктів ISO 22000:2005, систему екологічного 
управління ISO 14001:2015, систему управління охороною здоров’я та безпечністю 
персоналу OHSAS 18001:2007; 

- на ПП «Славяночка» сертифікація якості харчових продуктів забезпечується власною 
атестованою виробничо-технологічною лабораторією. У перспективі – розробка та 
впровадження систем управління безпечністю, основаних на принципах НАССР; 

- на ТОВ «Електромеханічний завод «Етал»» впроваджено систему управління якістю 
міжнародного стандарту ISO 9001; 

- на ТОВ «ЗПТУ «Віра-Сервіс Інтермаш» діє система якості ДСТУ ISO 9001-2011 (ISO 
9001-2008); 

- на ТОВ «ВКФ «Оксамит» діє система управління безпечністю харчових продуктів 
ДСТУ 4161-2003. 

 
2. Транспорт. 
Міські пасажирські перевезення у м. Олександрії виконуються на 27 автобусних 

маршрутах, з яких один сезонний. На всіх міських автобусних маршрутах запроваджена та 
діє система автоматизованої диспетчеризації з використанням супутникової системи 
навігації руху міських автобусів (GPS). 
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Автотранспортними підприємствами м. Олександрії (з урахуванням перевезень, 
виконаних фізичними особами-підприємцями) з початку 2019 р. перевезено 419,3 тис.т 
вантажів, вантажооборот збільшився на 26,4% і становив 65,7 млн.ткм. Перевізниками міста 
перевезено 2,4 млн. пасажирів, що на 8,2% менше ніж у  2018 р., пасажирооборот зменшився 
на 11,3% і склав 27,8 млн.пас.км. 

 
3. Роздрібний товарооборот. 

          Торгівля залишається однією з найбільш рентабельних та найперспективніших галузей 
бізнесу, яка сприяє розвитку підприємницької діяльності, створенню додаткових робочих 
місць та задоволенню потреб населення. 

У місті Олександрії успішно функціонує розгалужена мережа оптово-роздрібної 
торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення, яка загалом 
налічує більше 1050 об’єктів та постійно оновлюється шляхом відкриття нових та 
переоснащення і реконструкції уже діючих об’єктів.  

Роздрібний товарооборот з початку 2019 року збільшився у порівнянні з аналогічним 
періодом минулого року на 4,7 % та становить 596,4 млн. грн, у тому числі: роздрібний 
товарооборот продовольчих товарів – 327,51 млн.грн, роздрібний товарооборот 
непродовольчих товарів – 268,9 млн. гривень. Роздрібний товарооборот у розрахунку на одну 
особу населення  склав 1120,6 гривень. 

За 2019 рік очікується 1251,2 млн. грн обсягу роздрібного товарообороту з темпом 
росту 101,0 %. 

 
4. Розвиток інвестиційної діяльності, підприємництва, адміністративні послуги 
4.1. Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність. 
1) Протягом 2019 року для залучення інвестицій та підвищення інвестиційного іміджу 

міста були проведені наступні заходи: 
Продовжувалася робота по залученню коштів Європейського Інвестиційного банку по 

«Програмі розвитку муніципальної інфраструктури України» на реалізацію проекту 
«Оптимізація системи теплозабезпечення  м.Олександрії». Міністерством регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України підтверджено, що 
Європейським інвестиційним банком прийнято рішення про можливість виділення коштів 
для фінансування вищезазначеного проекту.  

З метою залучення коштів на розроблення техніко-економічного обґрунтування по 
проекту «Нове будівництво водоводу до села Звенигородка в м. Олександрії Кіровоградської 
області» підготовлено та направлено заявку Фонду «Регіональний центр економічних 
досліджень та підтримки бізнесу». Для  отримання кредитних коштів Європейського 
інвестиційного банку направлено заявку по проекту «Створення муніципального 
транспортного підприємства».  

Олександрійською міською централізованою бібліотечною системою у 2019 році 
реалізовані та реалізуються проекти із залученням міжнародної технічної допомоги. 

Підготовлено та направлено інвестиційні пропозиції міста Олександрії, з 
підтвердженням наявності необхідних документів, до переліку інвестиційних  проектів 
(програм), фінансування яких передбачається здійснювати за рахунок субвенції з державного 
бюджету у 2019 році та коштів з державного фонду регіонального розвитку у 2020 році. 

Проводяться організаційні заходи щодо благоустрою території індустріального парку. 
Через відсутність містобудівної документації стримується розроблення проектно-

кошторисної документації на проведення робіт щодо благоустрою ділянки ІП «Олександрія» 
та під’єднання її до зовнішніх інфраструктурних мереж. Здійснюється пошук організації та  
коштів на проведення благоустрою території індустріального парку «Олександрія». 

На конкурс проектів регіонального розвитку направлено 4 проекти:  
- «Капітальний ремонт будівлі будинку культури по вул. Магістральній, 47                             

в cмт. Пантаївка в м.Олександрія Кіровоградської області». 
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- «Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення МКЛПЗ-Міська лікарня №1 по 
вул. Ярмарковій, 15 (Семашка,15) в м. Олександрія Кіровоградської області». 

-  «Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №17, площа Покровська, 8, місто Олександрія, 
Кіровоградська область». 

- «Проведення санації (капітальний ремонт)  будівлі закладу дошкільної освіти  (ясла-
садок) комбінованого типу №43, Проспект Соборний, 138, м.Олександрія, Кіровоградської 
області». 

За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2019 році реалізується  
проект «Реставрація будівлі Олександрійського міського Будинку культури по                             
вул. 6-го Грудня, 2 в м. Олександрії Кіровоградської області» на суму 21 625,25 тис.грн.  

У Міжнародній виставці «АгроЕкспо-2019» взяли участь олександрійські 
підприємства: ТОВ «Олександрійська ливарна компанія» (плуг, коток кільчато-шпоровий); 
ТОВ «Електромеханічний завод «Етал» (запчастини для сільськогосподарської техніки), 
ТОВ «Олександрійська машинобудівна група» (глибокорозпушувач, подрібнювач поживних 
рештків), ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Фервіта» (рідкі комплексні добрива 
ВІТА-КОМЛЕКС), а також Аграрний технікум Білоцерківського інституту представив 
стенди, мультимедійний та роздатковий матеріал. 

2) Загальний обсяг капітальних інвестицій по м. Олександрії у 2019 році очікується на 
рівні 410,0 млн. грн. Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються 
власні кошти підприємств. 

Запланований на 2019 рік обсяг іноземних інвестицій – 11,5 млн. дол. США, який 
досягнуто за рахунок капіталовкладень ТОВ «Катеринославські меблеві майстерні», ТОВ 
«Олександрійська зернова компанія», ТОВ «ТД «Укрнасоссервіс» та інших підприємств 
міста з іноземним капіталом у статутному фонді. 

3) Обсяг експорту товарів на 2019 рік очікується 9,5 млн. дол. США, темп росту - 
103,3% у порівнянні з попереднім роком.  

Основними експортерами міста Олександрії є: ТОВ «Катеринославські меблеві 
майстерні», ТОВ «Агродар ЛТД», ТОВ «ТД «Укрнасоссервіс», ТОВ ЗПТУ «Віра-Сервіс 
Інтермаш», ТОВ «Електромеханічний завод «Етал», ТОВ «Лізава», ТОВ 
«УкрЕнергоПродукт», ТОВ «Олександрійська машинобудівна група», ТОВ 
«Олександрійська ливарна компанія», ТОВ «НВО «Окрос».  

Товарна структура експорту складалась з машин, обладнання та механізмів, 
електротехнічного обладнання, продуктів тваринного походження. 

Головні причини зменшення показника обсягу експорту товарів: 
- нестабільна економічна ситуація в країні та скорочення ринків збуту; 
- недостатня кількість замовників – споживачів промислової продукції підприємств 

міста, що спричиняє брак обігових коштів та змушує підприємства працювати не на повну 
потужність, а також невисока конкурентоспроможність промислової продукції. 

 
4.2. Підприємництво.  
З метою розвитку підприємництва здійснює діяльність Міський фонд підтримки 

підприємництва (далі - МФПП). В МФПП працює телефон «гарячої лінії» для підприємців 7-
10-97 та надається  методична допомога. Протягом 2019 року МФПП було надано 1201  
консультацій з питань здійснення підприємницької діяльності: з реєстрації, визначення та 
зміни КВЕД, визначення системи оподаткування, використання інтелектуальної власності, 
патентування винаходів та захисту авторських прав, ліцензування, по сплаті податків, по 
виготовленню печатки, штампів, отриманню ЕЦП, по реєстрації в Олександрійському 
управлінні ГУ ДФС у Кіровоградській області.  
      Протягом 2019 року за участю МФПП проведено 59 заходів для підприємців та 
безробітних: «Від ідеї до власного бізнесу»; «Сучасні технології пошуку роботи», «Техніка 
пошуку роботи. Використання джерел інформації про вакансії», 10 засідань  
консалтингового центру при ОМРЦЗ. За сприянням фонду зареєструвались ФОП 296 чол.  
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      У 2019 році в фондом було розроблено бізнес-план «Надання транспортних послуг 
сільськогосподарською та автомобільною технікою».  

 
4.3. Адміністративні послуги. 
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 202 
адміністративних послуги, 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 2018 році введено в роботу електронну чергу через Інтернет та створено власний сайт 
ЦНАПу – https://cnap.olexrada.gov.ua  

Cтворено Реєстр територіальної громади міста Олександрії з метою спрощення 
нарахування субсидій, проводиться робота по накопиченню в ньому інформації про всіх 
зареєстрованих по м. Олександрія. З червня 2019 року запроваджено електронний обмін 
даними про зареєстрованих осіб по м.Олександрії  між управлінням праці та соціального 
захисту населення міської ради, КП «Житлогосп» та ЦНАПом з метою спрощення 
отримання соціальних допомог. У 2019 році запроваджено надання  16 адміністративних 
послуг через онлайн звернення. 

 
5. Реалізація заходів Стратегії сталого розвитку м. Олександрії до 2030 року та 

міжнародне співробітництво. 
Протягом 2019 року продовжено реалізацію програм Стратегії сталого розвитку                                    

м. Олександрія до 2030 року: «Безпечне місто», «Модернізація вуличного освітлення», 
«Енергозбереження у закладах бюджетної сфери». 

Створено та діє Добровільне об’єднання органів місцевого самоврядування – асоціація 
«Сталі та розумні міста України» - (надалі-Асоціація). Станом на 2019 рік місто Олександрія 
підтримує братерські відносини з містами: Мозир (Республіка Білорусь); Ярочин (Республіка 
Польща); Тервел (Болгарія); Сінь-І (КНР). 

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.  

 
6. Демографічна ситуація. Станом на 01.09.2019 чисельність жителів м. Олександрії 

склала 87945 осіб, в тому числі: місто – 78641 осіб, міські поселення – 7323 особи, сільська 
місцевість – 1981 особи. Загальний приріст, скорочення чисельності наявного населення 
склало (-705), темп приросту, скорочення – (0,80%). 

 
7. Бюджетно-фінансова політика 
За січень-жовтень 2019 року доходи загального та спеціального фондів місцевого 

бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів виконано на 100,4%, перевиконання на 
2 521,1 тис.грн,  темп росту склав 90,3%. 
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Доходи загального та спеціального фондів місцевого бюджету без урахування 
міжбюджетних трансфертів виконано на 110,8 % перевиконання на  24 168,5 тис.грн, темп 
росту склав 120,7 %. 

До бюджету розвитку при плані 1 877,9 тис.грн. фактично надійшло 2 067,3 тис.грн, 
перевиконання становить 189,4 тис.грн, в порівнянні з відповідним періодом минулого року 
надходження збільшено  на 667,8 тис.грн, темп росту склав 147,7 %. 
        Основним бюджетоутворюючим податком загального фонду є податок та збір на доходи 
фізичних осіб, при плані 123 290,0 тис. грн. фактично надійшло 134 714,0 тис.грн, що 
становить 109,3%, перевиконання складає 11 424,0 тис.грн, в порівнянні з відповідним 
періодом минулого року надходження збільшено на 26 435,0 тис.грн, темп росту  склав 
124,4%.  

Акцизного податку при плані 21 969,8 тис.грн фактично надійшло 21 941,7 тис.грн, що 
становить 99,9%, в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження 
зменшено на  129,6 тис.грн; темп росту склав 99,4 %. 

Податку на нерухоме майно при плані 1 400,7 тис.грн фактично надійшло                   
3 030,8 тис.грн, в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшено 
на  1 525,8 тис.грн, тобто в 2 раза. 

Плати за землю при  плані 21 574,1 тис.грн. фактично надійшло  25 199,4 тис.грн, що 
становить  116,8 %, тобто план перевиконано на  3 625,3 тис.грн, в порівнянні з відповідним 
періодом минулого року надходження збільшено на 4 707,3 тис.грн, темп росту склав  
123,0%. 

Єдиного податку при  плані  34 366,2 тис.грн. фактично надійшло  38 354,8 тис.грн, що 
становить  111,6 %, тобто план перевиконано на 3 988,6 тис.грн, в порівнянні з відповідним 
періодом минулого року надходження збільшено на 6 877,9 тис.грн, темп росту склав  
121,9%. 

За січень-жовтень 2019 року при плані 434 513,6 тис.грн фактично надійшло 
трансфертів у сумі 412 866,4 тис.грн, що складає 95,0%, у тому числі:   дотацій  надійшло у 
сумі 57 241,0 тис.грн, субвенцій – 355 625,4 тис.грн (освітньої субвенції  - 91 528,9 тис.грн, 
медичної субвенції –  55 723,2 тис.грн, що складає  100%); субвенції на соціальний захист 
населення при плані 213 122,4 тис.грн фактично  надійшло 191 658,4 тис.грн, що складає  
89,9%. У порівнянні з відповідним періодом  минулого року надходження трансфертів 
зменшено на 115 615,4 тис.грн, темп росту склав 78,1%. 

 
8. Заробітна плата, зайнятість населення 
1) З початку 2019 року середньомісячна заробітна плата, нарахована одному штатному 

працівнику м. Олександрії по підприємствах, установах, організаціях, склала 7019 грн, що в 
1,7 раз вище рівня мінімальної заробітної плати і зросла в порівнянні з відповідним періодом 
2018 року на 18,3%. За січень-серпень 2019 року працевлаштовано на нові робочі місця 445 
осіб 59,3% від запланованого (750), у т.ч. юридичними особами – 147 фізичними особами-
підприємцями -298.  

З метою легалізації заробітної плати та виявлення «тіньової» зайнятості населення 
станом на 01.10.2019 року управлінням праці та соціального захисту населення міської ради 
організовано та проведено 79 рейдів робочою групою з питань легалізації заробітної плати та 
«тіньової» зайнятості населення. Обстежено 963 суб’єкти господарювання, у 86 суб’єктів 
господарювання виявлено 136 незареєстрованих працівників. За результатами проведеної 
роботи легалізовано 128 робочих місць.  

Це дало можливість додатково нарахувати заробітну плату в сумі 762,3 тис. грн. та 
отримати додаткові надходження до бюджету в сумі 167,7 тис. грн. 

Протягом січня-вересня 2019 року проведено 9 засідань робочої групи щодо організації 
та координації роботи з питань легалізації заробітної плати та «тіньової» зайнятості 
населення, на які було запрошено 154 фізичних осіб – підприємців з питань нарахування та 
виплати заробітної плати працівникам не менше за мінімальну та офіційного оформлення 
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найманих працівників. Для забезпечення контролю за дотриманням законодавства про працю 
спеціалістами відділу з питань праці та соціально-трудових відносин проведено 30 
обстежень підприємств, установ та організацій міста, складено відповідні довідки з 175 
зауваженнями та пропозиціями. Інспектором праці проведено 50 превентивних заходів з 
питань легалізації та мінімальних гарантій в оплаті праці, 19 перевірок, 3 з них спільно з 
управлінням Держпраці. За результатами проведеної роботи повернуто до міського бюджету 
29,2 тис.грн. 

 
Однією із головних проблем у міста є заборгованість із заробітної плати підприємств 

міста. Станом на   01.10.2019 року загальна сума заборгованості із заробітної плати складає 
5334,7 тис. грн., у т.ч.: по економічно активних підприємствах – 2073,3 тис. грн.; по 
банкрутах – 2947,3 тис. грн.; по неактивних -314,1 тис. грн. 

Протягом вересня 2019 року збільшилась заборгованість із заробітної плати на 2 
економічно-активних підприємствах: ТОВ «Завод Автоштамп» - 1309.6 тис. грн (+312,6), 
Олександрійське ВКГ ОКВП «Дніпро-Кіровоград» - 739,1 тис. грн (+374,7), на 1 
підприємстві-банкруті АТ «НВО «Етал» - 1940,6 тис. грн (+1,8). Виникла заборгованість із 
заробітної плати на ПТ «Вибор» - 24,6 тис.грн. 

Залишається без змін заборгованість на трьох підприємствах-банкрутах та на одному 
неактивному підприємстві: КП «Теплоелектроцентраль» - 533,4 тис. грн., ДП «УБТС» - 450,1 
тис. грн., ДВАТ «Олександрійська автобаза» ДП ДХК «Олександріявугілля» - 23,2 тис. грн., 
ДП Трест «Олександріярозрізобуд» - 314,1 тис. грн.  

 
Основні показники галузі 

№ 
з/п 

Показник Одиниця 
виміру 

2018 р. 
факт 

Очікуване 
на 2019 р. 

Темп 
росту, % 

1. Середньомісячна заробітна плата 
штатних працівників 

грн. 6332 7449 117,6 

2. Темп зростання  
(зниження) середньомісячної заробітної 
плати штатних працівників 

у % до 
попер. 
року 

119,2 117,6  

3. Працевлаштовано громадян на нові 
робочі місця 

осіб 916 750 81,9 

 
2) Пріоритетом діяльності Олександрійського міськрайонного центру зайнятості є 

сприяти у  пошуку роботи незайнятому населенню, яке з певних, незалежних від нього 
причин втратило роботу, дати їм можливість адаптуватися до сучасних вимог ринку праці, 
надаючи можливість підвищити свій кваліфікаційний рівень, перенавчитися по іншій 
професії, пройти стажування безпосередньо на робочому місці. Також центр зайнятості надає 
допомогу роботодавцям  міста, пропонуючи їм широкий спектр послуг: підбір осіб на наявні 
вакансії, організація ярмарків вакансій, організація зустрічей з потенційними працівниками,  
організація громадських та інших робіт тимчасового характеру. 

Протягом  2019 року послугами Олександрійського міськрайонного центру зайнятості 
скористалось  6214 незайнятих громадян міста, що на 2,3 % більше ніж за аналогічний період  
2018 року.  За сприяння служби зайнятості роботу отримали 782 особи, з них – 408 
зареєстрованих безробітних (що становить  50,4  відсотків  річного завдання Програми 
зайнятості населення). 

Для забезпечення відповідності професійно–кваліфікаційного рівня вимогам 
роботодавців, за направленням служби зайнятості професійне навчання проходили 117 
безробітних. Навчання організовувалося безпосередньо на виробництві, на базі навчальних 
закладів міста, області та за її межами.  

Після отримання в установленому порядку одноразової виплати допомоги по 
безробіттю, 4 особи започаткували власну справу як суб’єкти підприємницької діяльності.  
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У 2019 році  центром зайнятості прийнято рішення про виплату компенсації фактичних 
витрат роботодавців на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування за працевлаштування на нові робочі місця  29-ти  зареєстрованим безробітним.  

З початку 2019 року на обліку перебувало 125 осіб з  інвалідністю, з них 
працевлаштовані 19 осіб, проходили професійне навчання 5 осіб. 

 
8. Державні допомоги, пільги та субсидії.  
На обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на 

пільги, перебувають 26,5 тис. пільговиків або 30,15 % від населення міста. Надано пільг за 9 
місяців 2019 року на суму 17,8 млн. грн, очікувана сума до кінця 2019 року 25,0 млн. грн. 

У місті скористалися субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг за 9 місяців у 2019 році 15,9 тис. сімей на суму 98,7 млн. грн., в тому 
числі готівкова форма -7,3 тис. сімей на суму 65,3 млн. грн. (відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. № 62 призначення житлової субсидії 
здійснюється в грошовій готівковій формі, якщо звернення надійшло до 01.01.2019 р., крім 
субсидії на тверде паливо). Загальна сума  прогнозованих коштів в 2019 році на надання 
субсидії населенню -  107,5 млн. грн. 

В 2019 році за 9 місяців 6945 мешканців міста отримали різні види державних допомог 
та компенсаційних виплат на загальну суму 105,9 млн. грн. Прогнозована кількість таких 
осіб на 2019 рік - 520 осіб. Загальна сума передбачених коштів для виплати допомог у 2019 - 
160,6 млн. грн. Очікувана сума надання допомог у 2020 - 178,7 млн. грн.  

Станом на 01.10.2019 р. згідно постанови Кабінету Міністрів України від        
01.10.2014 року № 505 - 238 сімей внутрішньо - переміщених осіб отримують щомісячну 
адресну допомогу для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-
комунальних послуг. 

Надання послуг пільговим категоріям населення. На обліку перебуває 6782 особи з 
обмеженими фізичними можливостями. Забезпечення осіб з інвалідністю технічними та 
іншими засобами реабілітації відбувається відповідно до потреби та медичних рекомендацій. 
В 2019 році особи з інвалідністю отримали крісла коляски – 59 шт., інші технічні засоби 
реабілітації – 62 шт., протезно-ортопедичні вироби – 733 шт. Компенсацію на бензин, ремонт 
та технічне обслуговування та транспортне обслуговування в 2019 році отримали 123 особи з 
інвалідністю на суму 48,8 тис. грн.  

У 2019 році безкоштовні санаторно-курортні путівки отримали 38 осіб з інвалідністю та 
ветерани війни, 24 - ліквідатори аварії на ЧАЕС І категорії, 7 - ліквідатори аварії на ЧАЕС    
ІІ категорії (за рахунок місцевого бюджету) та 7 - учасник бойових дій з числа учасників 
АТО/ООС.  

У 2019 році для сімейного відпочинку, відповідно до обласної комплексної програми 
соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей виділено    
83,3 тис. грн. На ці кошти оздоровлено 7 сімей учасників антитерористичної операції. 

На оздоровчу кампанію 2019 року використано 3408,2 тис. грн., в т.ч. з міського 
бюджету – 1988,4 тис. грн: на підготовку пришкільних таборів – 20,0 тис. грн.; на проведення 
відпочинку дітей пільгових категорій в пришкільних таборах – 139,1 тис. грн; на закупівлю 
путівок в стаціонарні табори – 1829,3 тис. грн. Забезпечено оздоровленням та відпочинком у 
пришкільних таборах 1665 дітей пільгових категорій ( 19,6 % від загальної кількості дітей). 

Путівками до стаціонарних закладів оздоровлення забезпечено 545 дітей, із них 325 
дітей пільгових категорій. 

З місцевого бюджету на надання грошової допомоги на лікування та інші потреби 
малозабезпеченим верстам населення передбачено на 01.10.2019 року  3315,0 тис.грн.  

За рахунок цих коштів виплачується : грошова допомога жителям міста на лікування  та 
інші потреби згідно рішення комісії по розгляду заяв громадян, що діє при міській раді; 
грошова допомога жителям міста на поховання; грошова допомога особам звільненим з 
місць позбавлення волі; грошова допомога почесним  громадянам міста; фінансування 
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матеріальної допомоги вдовам постраждалих від аварії на ЧАЕС; фінансування матеріальної 
допомоги вдовам загиблих в Афганістані; згідно міської комплексної Програми соціальної 
підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і 
поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2014-2020 роки; згідно 
Положення щодо порядку надання матеріальної допомоги громадянам міста депутатами 
міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 24 лютого 2017 року № 233. 

За рахунок місцевого бюджету через управління праці та соціального захисту 
населення Олександрійської міської ради надається фінансова підтримка громадським 
організаціям: Олександрійській міській організації  ветеранів України; Міському 
громадському об’єднанню «Віра», Благодійному центру СД соціальної допомоги та 
реабілітації «Джерело життя», Олександрійській міській організації Товариства Червоного 
Хреста України, Асоціації інвалідів праці «Зірка надії», на виконання статутної діяльності. У 
2019 році передбачено коштів на фінансування громадських та благодійних організацій у 
сумі 710,0 тис. грн.. Загальна сума коштів, необхідних на підтримку громадських організацій 
на 2020 рік складає 730,0 тис. грн. 

Житло дітям-сиротам. Субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на 
проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 
сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на 2019 рік передбачено 
2198,7 тис. грн. До управління звернулись 7 дітей-сиріт, які виявили бажання отримати 
грошову компенсацію, з метою отримання допомоги у придбанні житла. 

Загальний обсяг субвенції з державного бюджету міським бюджетам доводиться   
Кабінетом Міністрів України, так як на 2020 рік не визначено планових показників тому 
очікуване нарахування на наступний рік взято в межах кошторису на 2019 рік.   

Фінансування програм соціального захисту вразливих верств населення здійснювалося 
з бюджетів усіх рівнів. 

Головні проблеми:  
– недостатність коштів на виконання державних програм, фінансування яких згідно 

бюджетного Кодексу України передано на місцеві бюджети. 
– наявна заборгованість із заробітної плати на підприємствах перед працівниками міста. 
 
9. Підтримка дітей та сім’ї та молоді 
В Олександрійському міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

протягом  9 місяців 2019 року на обліку перебувало 278 сімей, в яких виховуються 646 дітей. 
Соціальним супроводом охоплено 86 сімей, в яких виховується 184 дитини. 

Налагоджена співпраця з кримінально-виконавчою інспекцією. У рамках взаємодії 
проводиться виховна та профілактична робота з неповнолітніми та молоддю, які засуджені 
до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі. Проведено 3 тренінги на тему: 
«Управління гнівом»,  у яких взяли участь  23 особи даної категорії та проведено 2 заходи по 
профілактиці шкідливих звичок, в яких взяли участь 30 осіб. 

У рамках діяльності спеціалізованого формування «Консультаційний пункт при 
пологовому відділенні» фахівці із соціальної роботи Олександрійського МЦСССДМ 
щосереди проводять консультування вагітних. Основною метою даних заходів є формування 
навиків відповідального батьківства та збереження репродуктивного здоров’я. У цілому 
такою роботою було охоплено 109 осіб, які отримали 216 психологічних, соціально-
педагогічних та інформаційних послуг. 

Спеціалізоване формування «Школа самостійного життя» (на базі Олександрійської 
школи-інтернату для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування), у звітному 
періоді  провело 30 групових заходів.  

Психологи центру проводять заходи та психологічні тренінги для дітей різних 
категорій населення на базі дитячої бібліотеки ім. Гагаріна в рамках проекту «Платформа 3-
Д», так протягом 9 місяців 2019 року проведено 9 таких тренінгів. 
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Проводиться виховна та профілактична робота з неповнолітніми та молоддю, які 
засуджені без позбавлення волі. Проведено 9 заходів на правову тематику, профілактику 
негативних явищ, ведення здорового способу життя, в яких взяли участь  207 особи даної 
категорії. Дані особи пройшли модулі 3 тренінгових заняття за програмою «Управління 
гнівом». 

Усього прийомним сім’ям та дитячим будинкам сімейного типу протягом року надано 
1838 різноманітних соціальних послуг, функціонують 4 дитячих будинки сімейного типу, в 
яких виховуються 28 дітей та 8 прийомних сімей, в яких виховується 12 дітей. 

 
9. Житлово-комунальне господарство, енергозбереження та містобудівна діяльність. 
Протягом 2019 року у сфері житлово-комунального господарства виконано ряд заходів: 
1) Виконаний капітальний ремонт дорожнього  покриття вул. Шевченка (від 

вул.Першотравневої до вул.Софіївської) та вул. Святомиколаївської. Площа відновленого 
асфальтобетонного покриття склала 18,8 тис. м2. 

2) По поточному ремонту доріг виконані роботи на 37 вулицях. Загальний обсяг 
відремонтованого покриття склав 17,3  тис.  м2.  

3) Виконані роботи з відновлення ґрунтово-щебеневого профілю доріг з підсипанням 
щебнем та асфальтобетонним сколом по 25 вулицям.  

4) Крім коштів міського бюджету м. Олександрії за рахунок коштів державного 
бюджету передбачається виконання поточного та середнього ремонту вул. Козацький шлях 
та вул. Знам’янське Шосе (від вул. Першотравневої до вул. Героїв Сталінграда) в                
м. Олександрія. Замовником робіт виступає державне підприємство «Агентство Місцевих 
Автомобільних Доріг». Проектний обсяг виконання складає 43,274 тис. м2 дорожнього 
покриття (в т. ч. - зупинки  -  667,5 м2,  тротуари 1 186,0 м2).  

5) В складі заходів з благоустрою територій міста:  
-  завершені роботи із заміни мощення алей бульвару космонавта Попова на сучасну 

тротуарну плитку площею 421,3 м2;  
- проведені роботи з заміни покриття наступних об’єктів:  сквер ім. Кравченка обсягом 

483,3 м2; сквер біля басейну «Планета Спорт» обсягом 511,2 м2; по пр. Соборному, 48 
відновлення сходів – 55 м2; територія БК «Світлопільський» - 282,5 м2 . Відновлено покриття 
площі Соборної обсягом 355 м2 . 

- тривають роботи з благоустрою зони відпочинку території земельної ділянки, що 
розташована між будівлями №134 та №136 та №130а та №138 по проспекту Соборному. 
Виконано 1 чергу облаштування алей тротуарною плиткою обсягом 797,3 м2. 

6) В рамках Програми енергозбереження та комплексної модернізації вуличного 
освітлення  м. Олександрія Кіровоградської області та пригороді 2016-2023 рр. встановлено 
2020 одиниць сучасних енергозберігаючих світильників з LED-лампами на території 
Покровського, Північно-Східного,  Байдаківського та Перемозького мікрорайонів міста. До 
кінця 2019 року планується встановити ще 500 світильників на території Перемозького 
мікрорайону.  

7) З початку року створено 11 нових об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків (ОСББ).  

8) Продовжена реалізація заходів Програми відшкодування частини кредитів, 
отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-
будівельними кооперативами (ЖБК) на впровадження заходів з енергозбереження на 2016-
2020 рр. Протягом 9 місяців 2019 року здійснене відшкодування по 5-ти кредитах 2018 року 
(борги) та по 25 кредитах 2019 року. Загальна сума відшкодування склала 1277,055 тис. грн. 
Всього з початку дії Програми відшкодовано 1,9 млн. грн.  

9) Розпочата  процедура списання з балансу комунального підприємства «Житлогосп» 
багатоквартирних житлових будинків в Порядку, визначеному постановою Кабінету 
Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 30.  
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10) До кінця 2020 року планується завершити розробку оновленого Генерального плану 
міста. 

11) Для покращення якості утримання територій міста (в т. ч. сезонного) за рахунок 
коштів місцевого бюджету придбано спецавтомобіль МДК та 4 нових одиниці 
автотракторної техніки. 

 
10. Охорона здоров’я. Незважаючи на недофінансування галузі охорони здоров’я з боку 

держави, галузь міста у 2019 році працювала стабільно, надаючи медичні послуги жителям 
міста на належному рівні. 

Мережа закладів міста, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я міської ради, 
складається із комунальних підприємств «Центральна міська лікарня м. Олександрії», 
«Міська лікарня № 3», «Дитяча міська лікарня», «Центр первинної медико – санітарної 
допомоги м. Олександрії», в складі якого 7 лікарських амбулаторій та 2 фельдшерських 
пункти, «Міська стоматологічна поліклініка»; 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». 

Всі лікувальні заклади мають ліцензії на медичну практику. В лікувально-
профілактичних закладах, підпорядкованих УОЗ міської ради, станом на 01.11.2019 
працюють 1 243 медичних працівника, із них: 205 лікарів, 527 медичних сестер, 
268 молодших медичних працівників та 243 спеціаліста та обслуговуючого персоналу. 

Укомплектованість лікарями складає – 74,6%, а укомплектованість лікарями- 
педіатрами складає – 59,7%. 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 – 84,4 %. Всі медичні працівники, які 
підлягали атестації на кінець звітного року, атестовані. 69,3% лікарів та 61,7% сестер 
медичних І та вищої категорії надають медичну допомогу населенню міста. Протягом року 
була проведена робота щодо омолодження кадрового складу медичних працівників: 
працевлаштовано 7 молодих спеціалістів-лікарів.  

Створюються умови для заохочення молодих фахівців для роботи в міських 
лікувальних закладах. 1 лікар отримала службове житло та 2 лікарі отримали кімнати в 
гуртожитку «Юність» для проживання лікарів-інтернів та молодих спеціалістів.  

У 2019 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. Проведені поточні ремонти в 
Дитячій міській лікарні. 

 
11. Освіта. Освітня галузь м. Олександрії представлена 16-ма закладами загальної 

середньої освіти, 17-ма закладами дошкільної освіти та  3-ма закладами позашкільної освіти. 
Показник охоплення дітей дошкільною освітою складає 72%. На базі дошкільних 

закладів працюють 20 груп для дітей з вадами опорно-рухового апарату, зору, мови. Діє 
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санаторний дошкільний навчальний заклад № 16 для дітей, які мають малі та згасаючі форми 
туберкульозу. В ДНЗ № 2 забезпечується право дітей на інклюзивну освіту. 

За показниками загальної середньої освіти та участі школярів в предметних олімпіадах, 
етапах МАН наше  місто має другі показники по області. Для вчителів запроваджено 
дистанційні курси підвищення кваліфікації. Протягом  п’яти останніх років за результатами 
ЗНО Олександрійський колегіум, ЛІТ та Гімназія ім. Т.Г. Шевченка в десятці найкращих 
закладів області. Щороку  до 90% випускників стають студентами закладів вищої освіти. 

В перших класах запроваджено навчання за програмою НУШ, “Інтелект України”, 
розвивального навчання. В закладах загальної середньої освіти навчальний рік є 
триместровим, коли кожні 5 - 6 навчальних тижнів  чергуються з 1 тижнем канікул. 

Поступово в закладах освіти створюються необхідні умови для навчання дітей з 
особливими освітніми потребами. Створено комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний 
центр» з метою надання таким особливім діткам та їх батькам професійної допомоги. 

Позашкільною освітою в місті охоплено 71 % від загальної кількості дітей шкільного 
віку.  В тому числі 41% - це діти, які відвідують комунальні позашкільні заклади. 

Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів у 2019 році: 
1) капітально відремонтовані класні кімнати для дітей з особливими освітніми потребами в 
ЗНЗ І-ІІІ ст. № 2, приміщення в ЗНЗ І-ІІІ ст. № 10, НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. №19 – ДНЗ «Лісова 
казка»; 2) відремонтовані приміщення ЗНЗ І-ІІІ ст. № 6, 8, ОНВК (ЗНЗ І-ІІ ступенів №17), 
НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. №19 – ДНЗ «Лісова казка», садочках № 2, 14, 20, 25; 3) ремонт покрівель 
проведено в НВО «Олександрійська гімназія ім.. Т.Г. Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ст. – школа 
мистецтв», НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів №9 – спеціалізована школа», ОНВК (ЗНЗ І-ІІ ступенів 
№17). 

 
12. Культура. В Олександрії збережено мережу закладів культури, яка налічує 25 

установ: бібліотек 13 філій; клубів – 4 (Міський палац культури, Палац культури 
«Світлопільський», Пантаївський будинок культури, Будинок культури сел. Димитрове); 
шкіл – 4 (3 дитячі музичні школи – Олександрійська, дитяча музична школа «Перлина» 
сел.Олександрійське та 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). 

Ця мережа відповідає нині діючим нормативам соціально-культурного забезпечення 
населення міста та селищ. Функціонування в галузі культури забезпечують 262 працівника. 
Фінансування в галузі на 2019 рік місцевим бюджетом становить 29,9 млн. грн., з них 
виділено 1 млн. на розвиток галузі.  

 В централізованій бібліотечній системі  відбулося поповнення  бібліотечного фонду. 
Виконано монтаж системи пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу у  
бібліотеці ім. О.С.Пушкіна. Розпочато поточний ремонт приміщень Олександрійської міської 
бібліотеки по  вул. Перспективній, 14. Проведено ремонт цоколю Олександрійського 
міського музейного центру ім. Худякової А.Ф. Проведено капітальний ремонт будівлі ПК 
«Світлопільський» (заміна віконних блоків та ремонт ганку) частково по пр.Соборному 89, 
м.Олександрія, Кіровоградська обл. та встановлено вікна. Придбано сучасні меблі для ПК 
«Світлопільський». 

Частково виконано поточний ремонт нежитлового приміщення по пр. Соборному, 65 
ПК «Світлопільський». Проведено заміну вікон Будинку культури селища Пантаївка. Для 
міського Палацу культури придбано світлове обладнання. Виконані проектні роботи та 
вогнезахисне обробляння дерев`яних конструкцій покрівлі Олександрійської дитячої 
музичної школи та придбано цифрове піаніно. 

Відповідно до програми економічного і соціального розвитку міста Олександрії 
виділено кошти у сумі 50,0 тис. грн. на перевезення обдарованих дітей на Всеукраїнські 
конкурси. 
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ІІ. Основні показники програми економічного і соціального розвитку  
м. Олександрії на  2020 рік 

 

№ 
з/п Показник 2018 рік, 

факт 
2019 рік, 
очікуване 

Проект 
програми 

на 2020 рік 

2020 рік 
порівняно з 

2019 
роком, % 

1 2 3 4 5 6 
1.  Індекс промислової продукції, 

усього, % до попереднього року 122,7 116,7 105,7 Х 

2.  Обсяг реалізованої промислової 
продукції у відпускних цінах 
підприємств, усього, млн.грн. 

1759,2 2196,5 2297,2 104,6 

3.  Обсяг капітальних інвестицій, 
млн.грн. 581,3 410 420 102,4 

4.  Індекс капітальних інвестицій, 
у % до попереднього року 266,7 70,5 102,4 Х 

5.  Обсяг капітальних інвестицій, у 
розрахунку на одну особу 
населення, грн. 

6550,6 4606,7 4745,8 103,0 

6.  Обсяг прямих іноземних 
інвестицій (акціонерного 
капіталу), млн.долл.США 

11,8 11,5 12 104,3 

7.  Темп зростання (зменшення) 
обсягу прямих іноземних 
інвестицій (акціонерного 
капіталу), у % до попереднього 
року 

109,3 97,5 104,3 Х 

8.  Обсяг прямих іноземних 
інвестицій у розрахунку на 
одну особу населення, 
дол.США 

131,4 129,2 135,6 105,0 

9.  Обсяг експорту товарів, 
млн.дол.США 9,2 9,5 9,5 100,0 

10.  Темп зростання (зменшення) 
обсягу експорту товарів, у % до 
попереднього року 

95,8 103,3 100 Х 

11.  Оборот роздрібної торгівлі, 
млн.грн. 1132,4 1251,2 1338,8 107,0 

12.  Індекс фізичного обсягу 
обороту роздрібної торгівлі, у 
% до попереднього року 

105 101 101 Х 

13.  Середньомісячна заробітна 
плата штатних працівників, грн 

6332 7449 8440 113,3 

14.  Темп зростання (зниження) 
середньомісячної заробітної 
плати штатних працівників, у % 
до поперед нього року 

119,2 117,6 113,3 Х 

15.  Працевлаштовано громадян на 
нові робочі місця, осіб 

916 750 750 100,0 
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ІІІ. Мета, пріоритети та завдання щодо їх реалізації на 2020 рік 
 

Мета Програми – підвищення бюджетоспроможності міста за рахунок контролю за 
повнотою сплати податків; розширення кола оподаткування; ефективне використання 
наявного фінансового, соціального, економічного, ресурсного потенціалу; розвиток 
підприємництва та галузей реального сектору економіки; створення нових робочих місць, 
розширення внутрішнього споживчого ринку та підтримки місцевих виробників та 
підприємців; розвиток інвестиційної  діяльності; посилення соціальної захищеності 
населення, створення сприятливих умов для підвищення добробуту населення міста.  

 
Пріоритетні напрямки: 
1) зростання добробуту та підвищення життєвого рівня населення територіальної 

громади; 
2)  підвищення якості надання медичних послуг; розвиток освіти, культури і туризму; 
3)  продовження впровадження енергозберігаючих заходів; 
4) створення умов для розвитку підприємницької діяльності та підвищення  

інвестиційного іміджу міста; 
5) раціональне використання бюджетних коштів, зміцнення бюджетної та фінансової 

дисципліни;  
6) стале функціонування промисловості, транспортної інфраструктури;  
7) розвиток споживчого ринку та захист прав споживачів; 
8)  розвиток житлово-комунального господарства та інфраструктури міста; 
9) ефективне використання земельних ресурсів та удосконалення земельних відносин; 
10) здійснення роботи в сфері безпеки життєдіяльності людини шляхом реалізації 

державної політики у сфері захисту населення і території міської ради від наслідків 
можливих надзвичайних ситуацій. 

 
Основні завдання та заходи щодо реалізації пріоритетів: 

1. Зростання добробуту та підвищення життєвого рівня населення територіальної громади за 
рахунок: 

 надання населенню міста житлових субсидій за новим спрощеним порядком; 
  надання державних допомог, пільг, компенсаційних виплат вразливим верствам 

населення та внутрішньо переміщеним особам на проживання, в т.ч. на оплату житлово-
комунальних послуг відповідно до чинного законодавства;  

  виконання заходів міської комплексної Програми соціальної підтримки учасників 
АТО/ООС, членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, постраждалих 
учасників Революції Гідності та вшанування пам’яті загиблих, затвердженої рішенням 
міської ради від 23.01.2015 №1525; 

  забезпечення компенсаційними виплатами громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи; 

  оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, 
учасників АТО, ООС, ветеранів війни, осіб з інвалідністю та громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи;  

  легалізації «тіньової» зайнятості населення, погашення заборгованості заробітної 
плати, дотримання гарантій в оплаті праці працівникам та підвищення розмірів 
середньомісячної зарплати, забезпечення соціальної захищеності найманих працівників; 

  надання пільг окремим категоріям населення;  забезпечення осіб з інвалідністю 
технічними та іншими засобами реабілітації; надання матеріальної допомоги окремим 
категоріям громадян на лікування, вирішення соціально-побутових проблем; 

  забезпечення взаємодії з громадськими організаціями інвалідів, ветеранів у питаннях 
дотримання їх прав на соціальний захист; 

  призначення житлових субсидій найбільш вразливим категоріям населення; 
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- надання державних соціальних допомог, пільг, компенсаційних виплат; 
- адаптації учасників АТО, ООС, надання соціально-трудової реабілітації, професійної 

підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації, забезпечення сімейним відпочинком; 
- призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам на 

проживання, у т.ч. на оплату житлово-комунальних послуг;  
- створення нових робочих місць, легалізація найманої праці. Для цього необхідно 

продовжувати проводити роз’яснювальну роботу з роботодавцями та працівниками щодо 
переваг офіційного працевлаштування; 

- атестації робочих місць, забезпечення належного рівня стану охорони праці, 
здійснювати перевірки підприємств міста. 

1) Реалізація основних завдань буде здійснюватися за рахунок коштів:  
Державного бюджету та місцевого бюджетів на: 

 забезпечення соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи; 
 надання психологічної та соціально-трудової реабілітації,  професійної підготовки, 

перепідготовки і підвищення кваліфікації, забезпечення технічними засобами реабілітації ; 
 виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким 

категоріям осіб; виплату одноразової грошової допомоги особам, які отримали тілесні 
ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період 
з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року; 
 оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, 

учасників АТО, ООС, ветеранів війни, осіб з інвалідністю та громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи;  
 надання одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам, 

особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю; 
 виплату компенсації на бензин, ремонт та технічне обслуговування та транспортне 

обслуговування особам з інвалідністю, які потребують забезпечення спецавтотранспортом; 
 надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово 

окупованої території України та районів проведення антитерористичних операцій; 
 надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних 

послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;  
 надання державної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам; 
 відшкодування коштів на безкоштовний проїзд окремих категорій громадян в 

міському автомобільному транспорті та на міжміський автомобільний (залізничний) 
транспорт; відшкодування коштів пільговим категоріям громадян на послуги зв’язку; 

 надання одноразової матеріальної допомоги окремим категоріям громадян на 
лікування, вирішення соціально-побутових проблем; 

 виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги 
громадянам похилого віку, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги; 

 надання одноразової грошової допомоги на поховання у разі смерті непрацюючих 
громадян не пенсійного віку; надання одноразової грошової допомоги особам, які 
повернулися з місць позбавлення волі на постійне місце проживання і потребують допомоги 
на отримання реєстраційних документів; 

 надання допомоги почесним громадянам міста; 
 надання матеріальної допомоги до річниці Чорнобильської катастрофи вдовам, дітям з 

інвалідністю, сиротам; одноразової грошової допомоги пораненим учасникам АТО, ООС; 
матеріальної допомоги членам сімей загиблих учасників АТО, ООС; 

 оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, 
учасників АТО, ООС, ветеранів війни та осіб з інвалідністю; забезпечення сімейним 
відпочинком демобілізованих учасників АТО, ООС; надання матеріальної допомоги особам з 



17 

інвалідністю внаслідок війни в Афганістані; надання  матеріальної допомоги вдовам 
загиблих в Афганістані; 

 надання фінансової підтримки громадським організаціям на виконання статутної 
діяльності, заохочення, матеріальні допомоги, виплату комунальних послуг та енергоносіїв, 
проведення реабілітаційних заходів особам, залежним від наркоманії і алкоголізму, та 
реабілітації дітей, позбавлених батьківської опіки, проведення заходів до свят та участі у 
конкурсах. 
2) Завдання щодо забезпечення підтримки дітей, сім’ї та молоді:  
-  відродження та збереження національних традицій і цінностей; допомога сім’ям, які 
перебувають у складних життєвих обставинах; підтримка різних категорій сімей; підготовка 
молоді до подружнього життя та виконання функції батька та матері, формування 
відповідального відношення громадян до збереження свого здоров’я; 
- проведення та фінансування з бюджетів усіх рівнів заходів: 
№ 
з/п Заходи 

Фінан-
сування, 
тис.грн.  

Очікувані результати 

1 2 3 4 
1. Відродження та збереження національних традицій і цінностей 

1. Провести фестиваль для дітей  з обмеженими 
фізичними можливостями «Повір у себе» 

3,0 Розвиток національних сімейних тради-цій, 
підтримка обдарованих дітей,  молоді 

2. Посилення пропаганди моральних цінностей та 
патріотичного виховання молоді 

- Виховання почуття патріотизму,  активної 
громадянської позиції 

2. Допомога сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах 
1. У рамках діяльності спеціалізованих формувань 

«Служба соціальної підтримки сімей» надавати послуги 
з питання виховання дітей, які опинилися у складних 
життєвих обставинах 

- Підвищення рівня поінформованості сімей з 
питань виховання дітей 

2.  Проведення виховної роботи та надання психологічної 
допомоги дітям та молоді з функціональними 
обмеженнями 

- Покращення сприйняття сучасності та сенсу 
життя, вирішення психологічних проблем 
особистості 

3. Забезпечити ведення обліку сімей, які опинилися у 
складних життєвих обставинах, враховуючи інформацію 
всіх суб’єктів соціальної роботи з сім’ями відповідно до 
чинного законодавства 

- Забезпечення оптимально скоригованого 
обліку, за участю всіх організацій, які 
працюють з різними категоріями сімей на 
міському рівні 

3. Підтримка різних категорій сімей 
1. Проведення благодійних тематичних акцій та заходів 

для малозабезпечених сімей та сімей, які опинилися у 
складних життєвих обставинах, прийомних сімей та 
дитячих будинків сімейного типу з нагоди: 
- Великодніх свят 
- Міжнародного Дня сім'ї 
- Дня захисту дітей 
- Дня знань «Школярик» 
- Дня Святого Миколая 
- Новорічно-Різдвяних свят 

 
 
 
 

3,0 
2,0 
4,0 
18,0 
5,0 
5,0 

Підвищення життєвого та духовного рівня 
сімей  

2. Проведення благодійного обслуговування дітей з 
малозабезпечених та багатодітних сімей на міських 
театрально-видовищних заходах 

- Підвищення духовного рівня підростаючого 
покоління 

3. Організація роботи та надання соціальних послуг в рам-
ках спеціалізованого формування «Школи відповідаль-
ного батьківства» на базі школи-інтернату для дітей - 
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

- Підвищення рівня поінформованості дітей-
сиріт, які навчаються у школі-інтернаті з 
питань, що стосуються відповідального 
батьківства 

4. Підготовка молоді до подружнього життя та виконання функції батька та матері, формування відповідального відношення 
громадян до збереження свого здоров’я 

1. Проведення консультування, лекційно-просвіт-ницьких 
заходів в рамках консультаційного пункту при 
пологовому відділенні з питань формування навиків 
відповідального батьків-ства, збереження 
репродуктивного здоров’я 

- Підвищення рівня поінформованості 
молодих сімей з питань сімейного життя, 
родинного виховання 
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5. Інформаційне забезпечення політики у сфері підтримки сім’ї 
1. Висвітлення у ЗМІ інформації щодо проведених заходів 

та досягнутих результатів 
- Висвітлення у ЗМІ стану реалізації сімейної 

політики в місті 
2. Пропаганда та формування здорового способу життя 

серед молоді 
- Підвищення рівня обізнаності молоді з 

питань здорового способу життя 
3. Розповсюдження соціально-рекламної продукції з 

питань здорового способу життя та збереження 
репродуктивного здоров’я молоді 

- Підвищення рівня обізнаності молоді з 
питань, що стосуються здорового способу 
життя 

4. Організація та пошук якісного відбору кандидатів у 
прийомні батьки та батьки-вихователі 

- Допомога у створенні прийомної сім’ї да 
виховання дітей-сиріт чи дітей, позбавлених 
батьківського піклування 

5. Організація та пошук кандидатів у патронатні 
вихователі та наставники 

- Допомогти створити та організувати 
діяльність сім’ї патронатного вихователя,  

 Разом:  40,0  
 

Основні показники розвитку галузі на 2020 рік 
№ 
 Показник Одиниця 

виміру 
2018  
факт 

Очікув. 
2019 рік 

Темп 
росту, % 

Прогноз 
2020 р. 

 
1. Середньомісячна заробітна плата 

штатних працівників 
грн. 6332 7449 117,6 8440 

2. Темп зростання (зниження) середньомісяч-ної 
заробітної плати штатних працівників 

у % до 
попер. року 

119,2 117,6  113,3 

3. Працевлаштовано на нові робочі місця осіб 916 750 81,9 750 

 
2. Підвищення якості надання медичних послуг; розвиток освіти, культури і туризму. 
2.1. Охорона здоров’я  

Галузь «Охорона здоров’я» м. Олександрії налічує 5 закладів:  
1) комунальне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги                           

м. Олександрії» Олександрійської міської ради,  
2) комунальне підприємство «Центральна міська лікарня м. Олександрії» 

Олександрійської міської ради,  
3) комунальне підприємство «Міська лікарня № 3» Олександрійської міської ради,  
4) комунальне підприємство «Дитяча міська лікарня» Олександрійської міської ради,  
5) комунальне підприємство «Міська стоматологічна поліклініка» Олександрійської 

міської ради.  
Забезпеченість ліжками міських лікарень (без закладів обласного підпорядкування) 

складає 54,5 ліжок на 10 тисяч населення (480 ліжок). 
Проблеми, що потребують вирішення: 
- укомплектування медичними працівниками та закріплення за лікувальними 

закладами шляхом виділення відомчого житла; поліпшення та оновлення матеріально-
технічного забезпечення лікувальних закладів; 

- фінансування лікування та харчування визначених категорій населення в умовах 
стаціонарного лікування; фінансування безоплатного забезпечення лікарськими засобами та 
спеціальним харчуванням пільгових категорій у разі амбулаторного лікування; 

- питання безкоштовного зубопротезування пільгових категорій та фінансування та 
реалізації програм, затверджених Олександрійською міською радою. 

Основні завдання: 
- забезпечення якісного надання медичних послуг населенню міста та комплектування 

лікарськими кадрами та середнім медичним персоналом закладів охорони здоров’я; 
- за умови відповідного бюджетного фінансування сприяння створенню госпітального 

округу на базі системи охорони здоров’я міста; 
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- залучення та закріплення молодих спеціалістів-лікарів для роботи в медичних 
закладах міста шляхом створення належних умов для їх праці та проживання, забезпечення 
підготовки та підвищення кваліфікації працівників закладів охорони здоров’я; 

- забезпечення належних умов для профілактики та надання медичної допомоги 
хворим та придбання необхідного лікарського обладнання для медичної допомоги хворим;  

- функціонування спеціалізованих відділень (палат, ліжок) для ветеранів війни та 
пільгове забезпечення ветеранів війни, учасників АТО/ООС ліками за рецептами лікарів 
відповідно до чинного законодавства; 

- участь у грантових програмах, основними напрямками яких є фінансова підтримка 
проектів, направлених на забезпечення необхідних медичних послуг (обладнання). 

Очікувані результати: 
- рівний доступ до медичних послуг належної якості, підвищення якості та 

доступності лікувально-діагностичних послуг; 
- підвищення престижності праці лікарів та медичних працівників. 

 
Кількісні та якісні критерії ефективності виконання Програми 

Назва показника Один. 
виміру 

2018 рік, 
звіт 

9 міс. 2019 
року, звіт 

Прогноз 
на 2020 рік 

Темп 
росту  

Кількість лікарняних ліжок на 10 тис. населення (по 
закладах УОЗ) ліжка 53,4 54,5 54,8 100,6% 

Ємність амбулаторно-поліклінічних закладів на 10 тис. 
населення 

відвід. 
за зміну 297,5 275,5 277,1 100,6% 

Кількість лікарняних ліжок на 10 тис. населення (із 
закладами обласного підпорядкування) ліжка 69,0 70,3 70,7 100,6% 

Ємність амбулаторно-поліклінічних закладів на 10 тис. 
населення 

відвід. 
за зміну 334,6 309,3 311,1 100,6% 

 
За умови відповідного бюджетного фінансування передбачається реалізувати проекти:  

№ Назва заходу 

Термін реалізації 
проекту Джерела 

фінансу-
вання 

Загальна 
вартість, 
тис.грн. 

Потреба на 
2020 рік, 
тис.грн. дата 

початку 
дата 

закінченн
я 

1 Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення 
КП "ЦМЛ м. Олександрія"  по вул. Ярмарковій,15 
(Семашка,15) м. Олександрія          

2020 2020 ДБ   11 724,59       11 724,59   
МБ     1 302,73         1 178,73   
Всього   13 027,32       12 903,32   

2 Капітальний ремонт гінекологічного відділення (3 
поверх) будівлі поліклініки КП "ЦМЛ м. 
Олександрія" 

2020 2020 ДБ 1 875,80         1 875,80   
МБ        108,00              57,98   
Всього    1 983,80         1 933,78   

3 Капітальний ремонт будівлі отоларингологічного 
відділення КП "ЦМЛ м. Олександрія" по вул. 
Ярмарковій, 15 (Семашка,15)  м. Олександрія 

2020 2020 ДБ     3 453,10         3 453,10   
МБ        151,70            106,80   
Всього 3 604,80         3 559,90   

4 Придбання комп’ютерного томографу 32-зрізового 
та реконструкція приміщення для установлення 
комп’ютерного томографа 

2020 2020 ДБ   18 624,00       18 624,00   
МБ        576,00            576,00   
Всього  19 200,00     19 200,00 

   Разом по галузі       37 815,92       37 597,00   
 
2.2.Освіта. Основними завданнями галузі на 2020 рік є: 

- створення належних умов для збільшення кількості дітей, охоплених дошкільною 
освітою; створення нових місць у закладах дошкільної освіти за рахунок реконструкції 
приміщення колишнього закладу дошкільної освіти № 17; 

- створення належних умов для запровадження Нової української школи; 
- оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти та мережі груп закладів 

дошкільної освіти (протягом 2020 року визначити школи, які спроможні надавати якісне 
профільне навчання і будуть надавати освітні послуги як заклади освіти ІІІ ступеня); 
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- забезпечення прийому учнів 1-го класу по закладах загальної середньої освіти 

відповідно до території обслуговування; 
- забезпечення курсів підвищення кваліфікації вчителів та вихователів без відриву від 

освітнього процесу; 
- зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів; 
- забезпечення поглибленого навчання в умовах недостатнього фінансування. 

За умови відповідного бюджетного фінансування передбачається реалізувати проекти:  

№  Назва проекту (заходу) 

Термін реалізації 
проекту Джерела 

фінансу-
вання 

Загальна 
вартість, 
тис.грн 

Потреба в 
коштах на 
2020 рік дата 

початку 
дата 
закін-
чення 

1. Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №17, площа 
Покровська, 8, місто Олександрія, Кіровоградська 
область 

2020 2020 ДБ 13462,4 13462,4 
МБ 1495,8 1495,8 

Разом: 14958,2 14958,2 

2. 

Капітальний ремонт (санація) будівлі Олександрій-
ського навчально – виховного комплексу (ЗНЗ I-II 
ступенів № 17 - ліцей) Олександрійської міської ради, 
Кіровоградської області, проспект Соборний, б. 130,  
м. Олександрія, Кіровоградської області 

2020 2020 ДБ 15343,5 15343,5 
МБ 1704,8 1704,8 

Разом: 17048,4 17048,4 

3.  
Проведення санації будівлі дошкільного навчального 
закладу (ясла-садок) №43 Олександрійської міської 
ради по просп.Леніна, 138 м.Олександрія 
Кіровоградська область 

2020 2020 ДБ 8196,0 8196,0 
  МБ 253,5 253,5 
  

Разом: 8449,5 8449,5 
 Разом по галузі:    40456,0 40456,0 

 
2.3.Розвиток культури і туризму 

Проблеми галузі, що потребують вирішення у 2020 році: 
1. Виділення коштів на проведення капітальних ремонтів, а саме:      
- здійснення капітальних ремонтів покрівлі  дитячої бібліотеки ім. Ю. Гагаріна;    
-необхідність виготовлення проекту на проведення ремонту покрівлі Олександрійської 

дитячої музичної школи та роботи по замінні віконних блоків у Олександрійській дитячій 
музичній школі.  

2. Придбання звукової апаратури для мобільної сцени та сучасних музичних 
інструментів для закладів культури міста.        

3. Вирішення питання щодо придбання транспорту для управління культури і туризму 
міської ради, а саме автобусу для перевезення колективів клубних закладів та колективів 
шкіл естетичного виховання дітей для прийняття участі у різноманітних фестивалях, 
конкурсах.      

4. Залучення професійних та кваліфікованих молодих спеціалістів у галузь. 
Пріоритетні напрямки на 2020 рік: 
- проведення капітальних ремонтів у закладах культури: Олександрійській та дитячій 

музичній школі «Перлина» сел.Олександрійське, Олександрійській дитячій художній школі, 
встановлення пандусів в  бібліотечних закладах міста, будинку культури сел. Пантаївка, 
міському Палаці культури; придбання автобусу для здійснення гастрольної діяльності 
учасників художньої самодіяльності закладів культури міста;  

- забезпечення перевезення дітей та керівників конкурсантів для прийняття участі в 
обласних та Всеукраїнських конкурсах;    

- придбання та оновлення музичних інструментів для музичних шкіл міста та 
муніципальних установ закладів культури міста Олександрії духовому оркестру «Ліра», 
ансамблю «Мелодія»; придбання та оновлення костюмів для танцювальних колективів 
(міського Палацу культури та ПК «Світлопільський»);  
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- повне переобладнання закладів культури системами протипожежного захисту, 
оскільки в них постійно перебуває велика кількість людей; придбання комп’ютерного 
обладнання для ЦБС міста, оскільки ці заклади є чи не єдиним безкоштовним джерелом 
одержання інформації для усіх верств населення; 

- фінансова підтримка комунальної установи «Редакція Олександрійського міського 
радіомовлення»; забезпечення фінансування за рахунок місцевого бюджету: перевезення 
автомобілів Всеукраїнського фестивалю техніки «Ретро зліт Олександрія»; забезпечення 
проведення форумів, фестивалів та конкурсів; туризму у галузі культур, культурно-масових 
заходів, загальноміських та Всеукраїнських свят.  

Основні заходи щодо реалізації пріорітетних напрямків:  
1. Розроблення та реалізація соціальних заходів та результат їх впровадження: 

 - збереження історико-культурних цінностей та природної спадщини, забезпечення в 
регіонах доступності до культурної та природної спадщини; 
 - розвиток та збереження існуючої мережі закладів культури, мистецтва та 
впровадження сучасних інформаційних та інтелектуальних технологій у музейну діяльність. 

2. Реалізація інвестиційних проектів у галузі культура. 
3. Впровадження реформ: відповідно до п. 10 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та 
конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів 
культури» керівники та творчі працівники клубних закладів переведені на контрактну 
основу, як це вимагає чинне законодавство. 

 
За умови відповідного бюджетного фінансування передбачається реалізувати проекти: 

№ Назва проекту, його місцезнаходження Термін реалізації проекту: Джерела 
фінансу- 

вання 

Загальна 
вартість, 
тис. грн 

Потреба  
на 2020 рік, 

тис. грн 
дата  

початку 
дата  

закінчення 

1. 
 

Капітальний ремонт будівлі ПК 
«Світлопільський» (заміна віконних блоків та 
ремонт ганку) по пр. Соборний, 89,                                
м. Олександрія Кіровоградська область 

2020 2020 
МБ 2098,0 2098,0 

Разом:  2098,0 2098,0 
2. Капітальний ремонт будівлі будинку культури 

по вул. Магістральна, 47  в смт. Пантаївка 2020 2020 
ДБ 5291,8 5291,8 
МБ 163,7 163,7 
Разом:  5455,5 5455,5 

3. Капітальний ремонт приміщень «читальний зал 
центральної бібліотеки ім. О.С. Пушкіна по   
вул. Григорія Усика (Червоноармійська, 41) 

2020 2020 
ДБ 441,1 441,1 
МБ  13,6 13,6 

Разом: 454,7 447,7 
4. Реставрація будівлі Олександрійської дитячої 

художньої школи по вул.Бульварній, 7 м. 
Олександрія 

  
ДБ 4656,0 4656,0 
МБ  144,0 144,0 

Разом: 4800,0 4800,0 
5. Капітальний ремонт покрівлі дитячої бібліотеки 

ім.Ю.Гагаріна по пр.Соборний,102 
м.Олександрія 

  
ДБ 344,3 344,3 
МБ  10,6 10,6 

Разом: 354,9 354,9 
6.  Капітальний ремонт покрівлі юнацької 

бібліотеки-філії № 8 по пр.Соборний 100 
м.Олександрія 

  
ДБ 499,1 499,1 
МБ  15,4 15,4 

Разом: 514,5 514,5 
 Разом по галузі:    13677,7 13677,7 

 
3. Впровадження енергозберігаючих заходів 
Проблеми, що потребують вирішення: 
1) необхідність реконструкції мереж системи теплопостачання міста; 
2) недостатня енергоефективність будівель, систем опалення по бюджетних закладах. 
Основні завдання: 
- розробка плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату -  ПДСЕР(К) 
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- оптимізація структури місцевого енергетичного балансу шляхом заміщення 
природного газу; розроблення та реалізація проектів, спрямованих на зменшення витрат 
паливно-енергетичних ресурсів, будівництво квартальних котелень; 
- реалізація Програм: енергозбереження та підвищення енергоефективності в будівлях 
бюджетної сфери м. Олександрії Кіровоградської області на 2016-2020рр.,  енергозбереження 
та комплексної модернізації вуличного освітлення м. Олександрії Кіровоградської області та 
пригороді 2016-2020 рр., «Оптимізація системи теплозабезпечення м. Олександрії 
Кіровоградської області»;; 
- запровадження систем енергетичного менеджменту; 
- стимулювання населення до впровадження енергоощадних заходів через механізм 
компенсації частини суми кредитів, частини відсотків за кредитами, залученими на 
енергозбереження. 
Ресурсне забезпечення: реалізація основних завдань буде здійснюватися із залученням 
коштів державного бюджету та місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги та 
кредитних ресурсів, коштів підприємств та інвесторів, населення. 
Очікувані результати: 
- зменшення витрат на енергоносії та економія бюджетних коштів; 
- скорочення витрат на утримання соціальних та житлових об’єктів;  
- зниження енергоємності продукції, що випускається. 
 
4. Розвиток підприємницької діяльності, дозвільної системи та ЦНАП, підвищення  
інвестиційного іміджу міста, міжнародне співробітництво та цифровізація 
4.1.Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва: 

Проблемні питання сфери підприємництва: 
1) відсутність заставного майна у підприємців, які зацікавлені в отриманні бюджетних 

коштів фінансової допомоги; 
2) мала кількість нових робочих місць, які підприємці передбачають створити після 

впровадження своїх бізнес-планів; 
3) відсутність участі у Програмі GIZ підвищення кваліфікації управлінських кадрів для 

сфери підприємництва. 
 Основні завдання на 2020 рік:  
 - надання фінансової допомоги для реалізації бізнес-планів підприємців з міського   

бюджету через МФПП; 
   - проведення інформаційно-навчальних заходів для підприємців та безробітних з 

метою залучення до розвитку бізнесової структури міста; 
    - надання консультацій з різних питань здійснення підприємницької діяльності, 

ліцензування, гендерної політики, по сплаті податків, роз’яснень щодо легалізації найманої 
праці.    

   Джерела фінансування – кошти місцевих бюджетів, які виділяються на впровадження 
бізнес-планів підприємців через МФПП та Регіональний фонд підтримки підприємництва у 
Кіровоградській області.  

    Прогнозний показник бюджетних асигнувань МФПП на 2020 рік, згідно бюджетного 
запиту, складає 844,8 грн., з них: фінансова допомога для впровадження бізнес-проектів 
підприємців – 480 тис. грн.  

4.2.По управлінню дозвільно-погоджувальних процедур та адміністративних послуг 
міської ради за рахунок міського бюджету та інших джерел забезпечити: 

- створення належних умов для отримання суб’єктами звернення адміністративних 
послуг та дозвільно – погоджувальних документів; 

- впровадження надання адміністративних послуг в електронній формі через електронні 
сервіси державних органів та за допомогою власних сервісів; 

- спрощення для громадян міста отримання соціальних послуг за рахунок переходу на 
обмін даними між управліннями міської ради в електронній формі; 
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- забезпечення державними реєстраторами та адміністраторами Центру надання 
адміністративних послуг м. Олександрії ведення прийому суб’єктів звернень через 
загальнодержавні реєстри,  місцеві програми отримання адміністративних послуг та системи 
електронної черги; 

- за рахунок місцевого бюджету та залучення коштів міжнародно технічної допомоги 
забезпечення функціонування та матеріально – технічне облаштування Центру надання 
адміністративних послуг м. Олександрії відповідно до Закону України «Про адміністративні 
послуги». 

Очікувані результати : 
- забезпечення умов для розвитку підприємництва у місті Олександрії та спрощення 

для громадян отримання публічних послуг; 
- зменшення часових і грошових витрат у процесі отримання дозволів та 

адміністративних послуг та забезпечення ведення реєстрів адміністративних послуг; 
- забезпечення ефективного контролю за роботою суб’єктів надання адміністративних 

послуг та дотримання термінів розгляду звернень; 
- збільшення надходжень до місцевого бюджету за рахунок збільшення кількості та 

розширення спектру надання адміністративних послуг. 
 

4.3.Інвестиції та зовнішньоекономічна діяльність. Одним із актуальних завдань в місті 
Олександрія є активізація інвестиційної діяльності, збільшення експортного потенціалу та 
нарощування обсягів інвестицій  у розвиток господарського комплексу міста. Олександрія 
володіє землями  промислової зони, розвиненою інфраструктурою та різноманітною 
транспортною доступністю, має висококваліфіковану робочу силу та вигідне географічне 
положення, що є сприятливими факторами для залучення інвестицій. 

 Основною метою реалізації інвестиційної політики в 2019-2020 роках є подальше 
нарощування обсягів залучення інвестицій в економіку міста для створення нових та 
збереження існуючих робочих місць, розвитку мережі об'єктів соціально-культурного та 
комунального призначення, а особливо впровадження інвестиційних проектів, спрямованих 
на економію енергоресурсів. 

Пріоритет - впровадження у м. Олександрія  інвестиційних проектів з урахуванням 
генеральних схем розвитку міста та сприяння впровадженню інвестиційних проектів, 
спрямованих на економію енергоресурсів. 

Проблеми, що потребують вирішення, а саме: 
- економічна та фінансова нестабільність, неврегульованість питань фінансування та 

кредитування (високі процентні ставки на кредити, завищені вимоги банків до кредиторів, 
складна процедура оформлення кредиту); недостатня розвиненість ринків капіталу, в першу 
чергу, банківського сектору, фондового та страхового ринків;  

- низький рівень інноваційної активності промислових підприємств; 
- несприятлива зовнішньоекономічна кон’юнктура на продукцію основних експортно-

орієнтованих галузей промисловості; 
- скорочення споживчої платоспроможності на ринках. 
Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій є власні кошти підприємств. 

Загальний обсяг капітальних інвестицій по м. Олександрії у 2020 році планується  -  420,0 
млн. грн. Очікуване виконання даного обсягу капітальних інвестицій планується досягти за 
рахунок ТОВ «КММ», будівництва фотоелектричної сонячної електростанції (ФCЕС) ТОВ 
«Надія Енерджи», технічного переоснащення КП «Теплокомуненерго», ТОВ 
«Олександрійська машинобудівна компанія», ТОВ ТД «Укрнасосервіс», технічного 
переоснащення ГРП (газорегуляторні пункти) шляхом заміни обладнання Олександрійським 
управління експлуатації газового господарства  ВАТ «Кіровоградгаз». На 2020 рік обсяг 
іноземних інвестицій – 12,0 млн. дол. США заплановано досягти за рахунок 
капіталовкладень ТОВ «Катеринославські меблеві майстерні», ТОВ «Олександрійська 
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зернова компанія», ТОВ «ТД «Укрнасоссервіс» та інших підприємств міста з іноземним 
капіталом у статутному фонді. 

Завдання: 
-  супровід та реалізація проекту створення індустріального парку; створення та 

постійне оновлення інтерактивної інвестиційної карти з відображенням даних про земельні 
ділянки та об'єкти комунальної власності; активізація та супровід використання механізмів 
державно-приватного партнерства; 

- налагодження контактів та співпраці з професійними іноземними агенціями та 
іншими організаціями, які представляють інтереси інвесторів чи співпрацюють з ними; 

- залучення міжнародної технічної допомоги та грантів на реалізацію проектів; 
- стимулювання промислових підприємств міста реалізації заходів щодо інноваційного 

розвитку та запровадження новітніх технологій та інновацій; проведення організаційної 
роботи щодо залучення підприємств до участі у виставкових заходах;  

- сприяння підприємствам різних форм власності у розширенні ринків збуту товарів і 
послуг, у тому числі інформаційна підтримка; 

- виготовлення і розповсюдження рекламно-іміджевої продукції, презентаційних 
стендів та матеріалів про місто, соціально-економічний, інвестиційний, 
зовнішньоекономічний потенціал. 

Очікувані результати: 
- залучення інвесторів до оновлення об'єктів транспортної та спортивно туристичної 

інфраструктури, житлово-комунального господарства та інших сфер через механізм 
державно-приватного партнерства. 

- творення сучасної виробничої, транспортної та логістичної інфраструктури із 
залученням іноземного капіталу; підвищення конкурентоспроможності та якості вітчизняних 
товарів на світовому ринку, освоєння нових ринків збуту;  

- активізація інвестиційної діяльності, розвиток інфраструктури підтримки 
інвестиційної діяльності. 

ПЕРЕЛІК 
інвестиційних проектів, реалізація яких буде здійснюватися 

у рамках Програми економічного і соціального розвитку 

№ Назва проекту, його місцезнаходження 

Термін реа-
лізації проекту: Джерела 

фінансу- 
вання 

Загальна 
вартість, 
тис. грн 

Потреба  
на 2020 рік, 

тис. грн 
дата 

почат- 
ку 

дата  
закін-
чення 

1 2 3 4 5 6 7 
 Газове господарство      

1. Встановлення системи теледиспетчеризації  ГРП - 9 шт. 
(вул. Шкільна, вул. М. Грушевського,   вул. Першо-
травнева, вул. Перспективна, вул. Партизанська, вул. 
Кременчуцька, вул. Садова) 

2020 2020 ДБ 0,00 0,00 
Інші дж. 637,75 637,75 
Всього 637,75 637,75 

2. Капремонт анодного заземлення 2020 р.- 5шт. (вул. 
Берегова, вул. Санітарна, вул. Перспективна, пл. 
Соборна, вул. Джерельна, смт. Пантаївка вул.Садова) 

2020 2020 ДБ 0,00 0,00 
Інші дж. 668,41 668,41 
Всього 668,41 668,41 

3. Реконструкція СКЗ з заміною - 4шт. (вул. Таврійська, вул. 
Нагорна, вул. Хасанова) 

2020 2020 ДБ 0,00 0,00 
Інші дж. 157,60 157,60 
Всього 157,60 157,60 

                             Разом  по галузі    2951,76 1463,76 
 Промисловість      
4. Придбання обладнання,ТОВ «Лізава» 2020 2020 ДБ 0,00 0,00 

Інші дж. 2800,00 2800,00 
Всього 2800,00 2800,00 

5. Будівництво фотоелектричної сонячної електростанції 
(ФCЕС) потужністю 5,760 МВт, по вул. Кільцевій, 9а в              
м. Олександрія Кіровоградської обл., ТОВ «Надія 
Енерджи» 

2020 2021 ДБ 0,00 0,00 
Інші дж. 6400,00 2400,00 
Всього 

6400,00 
2400,00 
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6. Створення індустріального парку «Олександрія» 2018 2020 ДБ 49214,41 12421,06 
МБ 5468,27 1380,12 

Всього 54682,68 13801,18 

7. 
Технічне переоснащення ТОВ ТД «Укрнасоссервіс» 

2020 2020 
ДБ 0,00 0,00 

Інші дж. 1000,00 1000,00 
Всього 1000,00 1000,00 

8. 
Реконструкція будівлі універмагу під Бізнес-центр 
аграрних технологій по пр.Соборному, 66, м.Олександрія 
Кіровоградської області 

2018 2020 
ДБ 0,00 0,00 

Інші дж. 100000,0 50000,0 
Всього 100000,0 50000,0 

9. 
Будівництво готельно-ресторанного  комплексу за 
адресою: вул.Шевченка, 58а в м.Олександрії, 
Кіровоградської області  

2020 2023 
ДБ 0,00 0,00 

Інші дж. 150000,0 50000,0 
Всього 150000,0 50000,0 

 Разом по галузі    314882,7 120001,2 
 Спорт     
10. «Про розвиток та удосконалення авто - мото траси 

«Вербова Лоза» 
2020 2024 ДБ 0,00 0,00 

Інші дж. 1468,2 500,00 
Всього 1468,2 500,00 

 Разом по галузі    1468,2 500,00 

РАЗОМ ПО ПРОЕКТАХ 
  ДБ 49214,41 12421,06 

МБ 5468,27 1380,12 
Інші дж. 264620,0 108163,8 

Разом по місту   319302,7 121965,0 
 

ПЕРЕЛІК 
проектів міжнародної технічної допомоги, реалізація яких передбачається 
у рамках Програми економічного і соціального розвитку по м. Олександрії 

№ 
з/п Назва проекту Донор Реципієнт 

(одержувач) 
Обсяг коштів технічної 

допомоги, тис. грн 
2020 рік (прогноз) 

1. 
Оптимізація системи теплозабезпечення шляхом 

децентралізації системи теплопостачання  
м. Олександрії, Кіровоградська область 

ЄІБ 
КП 

«Теплокомуненерго» 
Олександрійської міської ради 

 
676720,80 

 
Примітка. Показники по проекту МТД можуть бути уточнені за результатами розгляду умов фінансування з 
боку ЄІБ. 

 
4.4.Міжнародне співробітництво   
Головні проблеми: 
- недостатня кількість налагоджених міжнародних зв’язків та взаємовигідної співпраці; 
- відсутність ефективної співпраці з українською діаспорою за кордоном; 
- недостатнє залучення в інфраструктуру передового закордонного досвіду, технологій 

та інвестицій. 
Мета – активізація роботи щодо налагодження ефективної міжнародної співпраці, 

реалізація стратегічних пріоритетів та проектів Міського інфраструктурного плану. 
Основні заходи: 
- затвердження та виконання заходів міської Програми розвитку міжнародного 

співробітництва м. Олександрії на 2020 рік; 
- розвиток відносин з містами-побратимами: м. Мозир, Республіка Білорусь; м. Ярочин, 

Польща; м. Синь-ї, Китайська Народна Республіка; м. Тервел, Болгарія)  та містами 
партнерами: Сант-Кугат, Королівство Іспанія; м. Рамат-Ган, Ізраїль; продовження 
співробітництва між містами в рамках Асоціації «Сталі та розумні міста України». 

- участь у міжнародних Конференціях, форумах, міжнародних виставках, семінарах:  з 
питань державно-приватного партнерства та сталого розвитку міст (м. Женева -  Швейцарія); 
з питань «розумних міст» під патронатом ООН; щодо розбудови «розумних міст» (м. Відень 
- Австрія);  
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- участь у грантових програмах та проектах, залучення інвестицій для реалізації 
проектів Міського інфраструктурного плану як основної складової Стратегії Сталого 
Розвитку м. Олександрії до 2030 року; 

- реалізація положень Плану місцевого економічного розвитку міста Олександрії 
Ініціативи «Мери за економічне зростання». 

4.5. Цифровізація 
Впровадження цифрових технологій та розвиток цифрової економіки та цифрового 

ринку та послуг є передовим напрямком для розвитку економіки та суспільства в цілому. 
Модернізація соціальної сфери та реального сектору за рахунок інформаційно-
комунікаційних та цифрових технологій є пріоритетом та дозволять підвищити 
конкурентоспроможність в усіх сферах. 

Мета – розробка міської програми цифровізації для підвищення ефективності 
управління, доступності цифрових послуг для мешканців міста, розвитку економіки за 
рахунок впровадження інновацій у сфері ІТ. 

Головні завдання: 
1) розширення охоплення  мережею Інтернет на території міста 
2) впровадження цифрових послуг в соціальних та муніципальних галузях міста 
3) впровадження передових ресурсів для автоматизації управлінських процесів 
4) оновлення та модернізація офіційних сайтів міської ради та виконавчих органів у 

відповідно до сучасних стандартів; 
5) створення нових електронних ресурсів та сервісів для громадян міста. 

Очікувані результати: 
1) підвищення якості та рівня життя мешканців м. Олександрія; 
2) створення ефективної цифрової моделі управління містом та закладення передумов 

для подальшого цифрового розвитку; 
3) підвищення ефективності діяльності структурних підрозділів міської ради та 

комунальних підприємств, установ, організацій міста; 
4) забезпечення мешканців новими цифровими послугами та розвиток е-демократії; 
5) створення передумов для успішного впровадження інноваційних проектів у сфері ІТ 

та цифровізації. 
 

5. Раціональне використання бюджетних коштів, зміцнення бюджетної та фінансової 
дисципліни 

5.1.Головною проблемою є недостатня забезпеченість коштами для виконання 
делегованих і власних повноважень на фоні збільшення делегованих державою обов’язків, 
які не підкріплені фінансово з державного бюджету; повна відсутність фінансування з 
державного бюджету пільгових перевезень на автомобільному транспорті та залізницею; 
зменшення власних інвестиційних можливостей. 

Для посилення фінансової основи міського бюджету необхідна:  
- ефективна взаємодія з місцевими контролюючими органами виконавчої влади; 
- збільшення надходжень до міського бюджету; 
- підвищення ефективності контролю за своєчасністю та повнотою сплати податків; 
- застосування програмно-цільового методу бюджетування; 
- забезпечення ефективного використання бюджетних коштів та спрямування їх на 

вирішення актуальних та економічно обґрунтованих питань, у т.ч. з енергоефективності, 
поліпшення інфраструктури та ін., що має економічний ефект. 

 
5.2.Фінансова підтримка комунальних підприємств, установ, організацій міської ради 

Аналіз ситуації. Формування вартості послуг з утримання об’єктів комунальної 
власності міста визначається на основі Калькуляцій, які зазвичай розраховуються на початку 
року та затверджуються за процедурою «Регуляторних актів», яка є тривалою. Вартість 
послуг залежить від економічних чинників, які змінюються протягом року (динаміки зміни 
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вартості паливно-мастильних матеріалів, енергоносіїв, підвищення мінімальної заробітної 
плати, змін у податковому законодавстві, тощо).  

Діючі тарифи на послуги зазначених підприємств не завжди повністю забезпечують 
відшкодування витрат на їх надання, скорочуються обсяги  наданих послуг в натуральних 
показниках, що надаються комунальними підприємствами,  зростають тарифи на енергоносії,  
витрати на оплату праці, придбання необхідних матеріалів, сплату податків, тощо, що 
призводить до збиткової діяльності та неспроможності своєчасно та в повному розмірі 
розраховуватись за зобов’язаннями.  

Для забезпечення виконання власних статутних завдань комунальні підприємства, 
установи, організації потребують залучення додаткового фінансування з місцевого бюджету, 
яке сприятиме стабілізації їх фінансово-господарської діяльності, покращенню стану 
розрахунків, більш ефективному використанню майна, що належить до комунальної 
власності Олександрійської міської ради, оновленню виробничих потужностей, технічної 
бази, забезпеченню повного і своєчасного внесення платежів до бюджету. 

Пріоритет: 
- надання фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету комунальним 

підприємствам, установам, організаціям на підставі  Бюджетного кодексу України, Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну допомогу 
суб’єктам господарювання» на безповоротній основі для забезпечення належної реалізації їх 
статутних завдань, посилення фінансово-бюджетної дисципліни, вжиття заходів для 
виробництва та надання якісних, безпечних, безперебійних послуг населенню з метою 
створення сприятливих умов для життєдіяльності міста і сприяння поліпшенню фінансово-
господарської діяльності. Фінансова підтримка комунальним підприємствам здійснюється 
засновником за рахунок коштів міського бюджету в обсягах, передбачених рішенням про 
міський бюджет на відповідний рік, та за рахунок інших джерел фінансування, не 
заборонених чинним законодавством України. Надання фінансової підтримки комунальним 
підприємствам передбачає здійснення внесків за рахунок коштів загального та спеціального 
фонду міського бюджету. Фінансова підтримка може здійснюватися на підставі листа-
подання (клопотання) комунальних підприємств до засновника з обґрунтуванням доцільності 
надання та розміру фінансової підтримки, у тому числі із фінансово-економічним 
розрахунком, поданого отримувачем фінансової підтримки. 

Завдання та результати: 
- зміцнення їх матеріально-технічної бази комунальних підприємств, установ, 

організацій; 
- сприяння створенню належних умов для здійснення комунальними підприємствами, 

установами, організаціями своєї поточної діяльності по наданню якісних послуг; 
- залучення додаткових коштів на оновлення виробничих потужностей та зниження 

рівня аварійності комунальних об’єктів; 
- виконання зобов’язань по виплаті заробітної плати та нарахувань; 
- придбання та встановлення енергозберігаючого обладнання; 
-  придбання матеріалів, запасних частин, оплата робіт, послуг для стабільної роботи 

підприємств та підготовки їх до роботи в осінньо-зимовий період, тощо; 
-  подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій; 
-  придбання спеціальної техніки, засобів, устаткування та спецодягу. 
Одержувачами бюджетних коштів є комунальні підприємства, установи та організації, 

перелік яких затверджується рішенням про міський бюджет м.Олександрії на відповідний рік 
та може змінюватись протягом бюджетного періоду відповідними рішеннями про внесення 
змін до бюджету м. Олександрії.  

 
6. Стале функціонування промисловості, транспортної інфраструктури 
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6.1.Промисловість. Мета: розвиток та збереження промислового потенціалу міста на 
2020 рік, сприяння розвитку високотехнологічних виробництв, індустріальної та 
інноваційної інфраструктури, модернізації промисловості. 

Проблеми, що потребують вирішення: 
- робота промислових підприємств міста в режимі неповного використання виробничих 

потужностей та зупинка виробничої діяльності окремих підприємств; 
- недостатній рівень виробництва власних продуктів харчування; 
- невирішеність до останнього часу проблемних питань по підприємствах 

буровугільного комплексу. 
Розвиток реального сектору економіки міста планується досягти за рахунок: 
- сприяння підвищенню конкурентоспроможності продукції місцевих 

товаровиробників, розширення асортименту, удосконалення її якості та просування на 
внутрішні і зовнішні ринки; 

- продовження роботи по створенню індустріального парку та сприяння ефективному 
використанню та нарощуванню потенціалу промисловості; 

- вирішення питань перереєстрації за місцем знаходження в місті Олександрії 
виробничих підрозділів суб’єктів господарювання з інших міст та введення їх в облікові кола 
податкової та статистичної звітності з метою збільшення загальноміських обсягів 
виробництва і реалізації продукції та відображення реального стану функціонування 
економіки міста; 

- проведення роботи, спрямованої на вирішення проблемних питань, які залишилися 
після руйнації буровугільної галузі, у тому числі погашення боргів із заробітної плати; 

- сприяння залученню кваліфікованих працівників необхідних професій на 
підприємства міста з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств; 

- сприяння залученню промислових підприємств до виконання державних замовлень з 
метою збільшення обсягів виробництва та створення нових робочих місць. 

Завдяки розширенню ринків збуту, асортименту продукції та удосконаленню її якості і 
впровадженню нових сучасних технологій промисловими підприємствами облікового кола 
м. Олександрії на 2020 рік планується забезпечити темп росту: промислового виробництва у 
порівняних цінах - 105,7% до 2019 року з показником 781 715,8 тис. грн; реалізації  
промислової продукції - 104,6% до 2019 року,  2 297 195 тис. грн. 

6.2.Транспортна інфраструктура 
- продовження виконання робіт за умови наявності відповідного бюджетного 

фінансування з будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту 
автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг, у т.ч. з 
передбаченням можливості співфінансування об’єктів будівництва, які будуть фінансуватись 
з державного бюджету у 2020 році; 

- за умови відповідного бюджетного фінансування та залучення інвестицій - створення 
комунального автопідприємства з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах 
загального користування; 

- залучення інвестицій в оновлення автотранспорту на міських автобусних маршрутах, 
підвищення екологічності автобусів за рахунок залучення на маршрути електротранспорту; 

-  забезпечення 95% регулярності руху на міських автобусних маршрутах, оновлення 
рухомого складу міського автобусного парку, у т.ч. автобусами, пристосованими для 
перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями; 

- передбачення коштів за рахунок бюджетів усіх рівнів на компенсаційні виплати за 
перевезення пільгових категорій громадян автомобільним та залізничним транспортом; 

- запровадження автоматизованої системи оплати проїзду (АСОП) на міських 
автобусних маршрутах загального користування. 

- забезпечення належного технічного та санітарного стану автобусних зупинок 
загального користування та облаштування їх автоматизованими електронними 
інформаційними табличками руху міських автобусів; 
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7. Забезпечення розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів: 
          У 2020 році обсяги роздрібного товарообороту планується довести до            
1338,8 млн. грн, що буде складати 1,0 % приросту. 

Проблеми, які потребують вирішення:  
- недопущення несанкціонованої торгівлі;  
- посилення захисту прав споживачів та врегулювання цінової ситуації. 
Основні завдання: 
- впровадження сучасних технологій та оформлення торговельних об’єктів; 
- недопущення необґрунтованого підвищення цін на споживчому ринку; 
- розвиток прогресивних форм торгівлі із використанням передових торговельних 

технологій, впровадження безготівкових розрахунків з використанням банківських 
платіжних карток; підвищення рівня організації і культури обслуговування мережі 
ресторанного господарства;   

- залучення підприємств торгівлі та місцевих товаровиробників до участі у ярмарках та 
інших масових заходах торговельного напрямку; ліквідація стихійної торгівлі та 
впорядкування торгівлі на ринках міста; забезпечення захисту прав споживачів. 

Очікувані результати: 

№  Показник 2018 рік, 
факт 

2019 рік, 
очікуване 

Проект 
програми 

на 2020 рік 
2020 рік порівняно з 

2019 роком, % 

1. Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн. 1132,4 1251,2 1338,8 101,0 
2. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної 

торгівлі, у % до попереднього року 105,0 101,0 101,0 Х 

 
8. Розвиток житлово-комунального господарства, енергозбереження та інфраструктури 
міста: 

Головні проблеми, що потребують вирішення у 2020 році: 
1. Забезпечення належного  фінансування потреби  ремонту міських об’єктів 

дорожнього господарства. 
2. Скорочення споживання енергетичних ресурсів міськими об’єктами 

теплопостачання, житлового фонду та комунального господарства. 
   3. Залучення додаткових фінансових ресурсів в оновлення житлового фонду.  
 4. Забезпечення надійної роботи об’єктів ліфтового господарства шляхом реалізації 
комплексних заходів з модернізації, капремонту та заміни ліфтів.  
 5. Реорганізація системи збору та утилізації твердих побутових відходів (ТПВ), 
приведення її у відповідність до сучасних вимог поводження з відходами.   
 6. Будівництво об’їзних доріг для транзитного вантажного автотранспорту в обхід м. 
Олександрії.  
 7. Забезпечення 100% облікового споживання теплової енергії об’єктами житлового 
фонду та соціальної сфери. 
 8. Залучення державних інвестицій, кредитних та грантових коштів в реконструкцію 
парку «Молодіжний» по вул. Садовій в м. Олександрії. 
 9. Створення в усіх мікрорайонах міста зон відпочинку, забезпечення підростаючого 
покоління сучасними дитячими та спортивними майданчиками. 
Основні завдання галузі у 2020 році : 

1. Продовження реалізації заходів з реконструкції, капітального та поточного ремонту 
міських комунальних доріг (в т. ч. з грунто-щебеневим покриттям).  

2. Реалізація заходів з капітального ремонту, реконструкції та модернізації об’єктів 
житлового фонду і ліфтового господарства, в багатоквартирних будинках, які 
обслуговуються управителями та ОСББ.  

3. Продовження реалізації міської Програми відшкодування частини кредитів, 
отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-
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будівельними кооперативами (ЖБК) на впровадження заходів з енергозбереження на 2016-
2020 рр.  

4. Облаштування та відновлення на загальноміських, прибудинкових територіях і 
кварталах приватного сектору дитячих і спортивних майданчиків. 

5. Зниження рівня споживання енергетичних ресурсів шляхом:  
- впровадження енергозберігаючих технологій, матеріалів та обладнання та 

реконструкції об’єктів КП «Теплокомуненерго» в рамках Програми «Оптимізація системи 
теплозабезпечення м. Олександрії Кіровоградської області», будівництва квартальних 
котелень; 

-  заміни застарілого обладнання в системі зовнішнього освітлення міста на сучасні 
світильники з LED лампами;  впровадження заходів з теплоізоляції (термомодернізації) 
огороджуючих конструкцій та інженерних систем багатоквартирних житлових будинків.  

6. Покращення екологічної обстановки в регіоні шляхом реорганізації системи збору 
та накопичення твердих побутових відходів (ТПВ) та запровадження роздільного збору 
сміття, його сортування та переробки.  

 
Кількісні та якісні показники галузі на 2020 рік 

Назва показника  Од. 
вим.  

2018 р., 
факт  

2019 р., 
очікуване  

Проект Програми 
на 2020 рік 

Темп росту 
2020 до 
2019, %  

Заборгованість населення за житлово – комунальні 
послуги  

тис. 
грн.  67232,60 69948,10 72198,10 103,2 

Рівень оплати населенням за житлово – комунальні 
послуги  % 83,4 106 100 94,3 

Фінансування житлово – комунального 
господарства 

тис. 
грн.  40413,40 48100,20 54212,50 112,7 

 
За умови відповідного бюджетного фінансування передбачається реалізувати проекти: 
 

№  
з/п Назва проекту (заходу), його місцезнаходження 

Термін реалізації 
проекту Джерела 

фінансу-
вання 

Загальна 
вартість, 
тис.грн. 

Потреба в 
коштах на 
2020 рік дата 

початку 
дата 

закінчення 
1. Капітальний ремонт вул. Кіровоградське  шосе у 

м. Олександрія Кіровоградської області  
2020 2020 ДБ 29 585,00 29 585,00 

МБ 915,00 915,00 
Разом: 30 500,00 30 500,00 

2. 
Капітальний ремонт Дніпропетровського шосе у 
м.Олександрія Кіровоградської області (з 
виготовленням ПКД) 

2020 2020 
ДБ 28 518,00 28 518,00 
МБ 882,00 882,00 
Разом: 29 400,00 29 400,00 

3. 
Капітальний ремонт вулиці Пилипа Гриценка (від 
вул. Бульварної до Куколівського шосе) у   
м. Олександрія Кіровоградської області 
(з виготовленням ПКД) 

2020 2020 
ДБ 5 181,74 5 181,74 
МБ 160,26 160,26 

Разом: 5 342,00 5 342,00 

4. Капітальний ремонт Куколівського шосе у  
м. Олександрії Кіровоградської області 2020 2020 МБ 1 850,00 1 850,00 

Разом: 1 850,00 1 850,00 

5. 
Будівництво водопроводу до села Звенигородка 
в м. Олександрія Кіровоградської області 2020 2020 

ДБ 5 524,15 5 524,15 
МБ 170,85 170,85 
Разом: 5 695,00 5 695,00 

6. 
Будівництво водоводу по вулиці Франка та 
провулку Суворова у  м. Олександрія 
Кіровоградської області (з виготовленням ПКД) 

2020 2020 
ДБ 3 824,18 3 824,18 
МБ 118,27 118,27 
Разом: 3 942,46 3 942,46 

7. 
Виготовлення проектно -кошторисної докумен-
тації проекту підготовки та благоустрою ділянки 
Індустріального парку "Олександрія" 

2020 2020 
МБ 600,00 600,00 

Разом: 600,00 600,00 

8. 
Підготовка та благоустрій ділянки Індустріаль-
ного парку "Олександрія" (з виготовленням ПКД) 
 
 

2020 2020 
ДБ 4 850,00 4 850,00 
МБ 150,00 150,00 

Разом: 5 000,00 5 000,00 
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9. 
Капітальний ремонт шиферної покрівлі житло-
вого будинку за адресою: вул. Бориса Нечерди, 
15 у м.Олександрії Кіровоградської області 

2020 2020 
МБ 472,48 459,98 

Разом: 472,48 459,98 

10. 
Капітальний ремонт шиферної покрівлі 
житлового будинку за адресою: вул. Миру, 59 у  
м. Олександрії Кіровоградської області 

2020 2020 
МБ 392,67 377,65 

Разом: 392,67 377,65 

11. 
Капітальний ремонт шиферної покрівлі житло-
вого будинку за адресою: вул. Ярмаркова, 62 у м. 
Олександрії Кіровоградської області 

2020 2020 
МБ 402,39 387,18 

Разом: 402,39 387,18 

12. 
Капітальний ремонт шиферної покрівлі житло-
вого будинку за адресою: вул. Ярмаркова, 63 у м. 
Олександрії Кіровоградської області 

2020 2020 
ДБ 949,21 949,21 
МБ 73,11 29,36 
Разом: 1 022,32 978,57 

13. 
Капітальний ремонт шиферної покрівлі 
житлового будинку за адресою: вул. Калинова, 1 
сел. Олександрійське, м. Олександрії 
Кіровоградської області 

2020 2020 
МБ 393,66 380,84 

Разом: 393,66 380,84 

14. 
Капітальний ремонт шиферної покрівлі житло-
вого будинку за адресою: вул. Чарівна, 20 сел. 
Олександрійське, м. Олександрії Кіровоградської 
області 

2020 2020 
МБ 558,04 538,58 

Разом: 558,04 538,58 

15. 
Капітальний ремонт шиферної покрівлі 
житлового будинку за адресою: вул. Говорова, 25 
у м. Олександрії Кіровоградської області 

2020 2020 
МБ 405,97 390,74 

Разом: 405,97 390,74 

16. Створення служби містобудівного кадастру 2020 2020 МБ 160,00 160,00 
 Разом: 160,00 160,00 

 Разом по галузі:    86 136,98 86 003,01 
 

9. Ефективне використання земельних ресурсів та удосконалення земельних відносин: 
Головною проблемою використання земельних ресурсів є зволікання власників 

приватних об’єктів нерухомого майна оформляти договори оренди земельних ділянок, що 
призводить до втрат міського бюджету у розмірі недоотриманої орендної плати за земельні 
ділянки. 

Основні пріоритети:  
- формування в коригованому генеральному плані міста житлових масивів під 

індивідуальну забудову для забезпечення земельними ділянками учасників АТО та 
продовження фінансування даних землевпорядних робіт з міського бюджету; 

- продовження роботи по оформленню земельних ділянок під об’єктами комунальної 
власності; 

- підготовка інвестиційно-привабливих земельних ділянок, активізація продажу 
земельних ділянок та прав оренди на них шляхом проведення земельних торгів; 

- здійснення контролю за оформленням прав на земельні ділянки на території 
м. Олександрії, організація самоврядного контролю. 

Основні заходи (завдання) щодо реалізації пріоритетних напрямків: продовження 
інвентаризації земель міста з метою виявлення неоформлених земельних ділянок під 
об’єктами нерухомого майна приватної власності. 

Ресурсне забезпечення (необхідні обсяги та джерела фінансування на 2020 рік) за 
програмою розвитку земельних відносин на загальну суму 140,0 тис.грн, у т.ч.: 

- на експертну оцінку земельних ділянок для викупу - 15,0 тис.грн; 
- на виготовлення землевпорядної документації для учасників АТО - 50,0 тис.грн, 
- на інвентаризацію земель - 75,0 тис.грн. 
 

10. Безпека життєдіяльності людини, захист населення і території міської ради від НС 
10.1. Основні завдання: 
- забезпечення ефективної співпраці правоохоронних органів з міською владою; 
- встановлення камер відеоспостереження у громадських місцях; реалізація та 

фінансування за рахунок бюджетів усіх рівнів та інших джерел програми «Безпечне місто»: 
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виготовлення проектно-кошторисної документації, придбання предметів, матеріалів, 
обладнання, інвентарю, монтаж, обслуговування, придбання обладнання та предметів 
довгострокового використання; 

- забезпечення ефективної роботи КП «Муніципальна безпека Олександрійської міської 
ради», направленої на виконання заходів з охорони публічного порядку, ліквідації стихійної 
торгівлі, забезпечення дотримання правил благоустрою шляхом фінансування за рахунок 
коштів бюджетів усіх рівнів та інших джерел, не заборонених законодавством; 

- попередження вчинення правопорушень та контроль за дотриманням законодавства. 
Якісні показники та очікуваний результат: зниження рівня злочинності; забезпечення 

дотримання вимог законодавства, запобігання та реагування на НС. 
10.2. З метою попередження випадків виникнення надзвичайних подій та ситуацій на 

території міста; забезпечення захисту громадян і території від негативних наслідків 
виникнення надзвичайних подій та ситуацій та оперативного реагування та якісної ліквідації 
надзвичайних подій та ситуацій на території міста у місті працює 2 Державний пожежно-
рятувальний загін Управління ДСНС України у Кіровоградській області. 

Основні завдання: 
- підтримка 2 Державного пожежно-рятувального загону Управління ДСНС України у 

Кіровоградській області з метою створення належних умов для виконання завдань, 
визначених Кодексом цивільного захисту України; 

- взаємодія із засобами масової інформації в напрямку реалізації принципів гласності та 
відкритості в роботі 2 Державного пожежно-рятувального загону Управління ДСНС України 
у Кіровоградській області; 

- вдосконалення діяльності пожежно-рятувальної служби, забезпечення ефективного 
виконання покладених завдань і функцій, зміцнення взаємодії з місцевими органами 
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. 

- для реалізації міських заходів цивільного захисту та для створення належних умов для 
виконання завдань, визначених Кодексом цивільного захисту України, у разі виникнення 
надзвичайної ситуації необхідно забезпечити 2 Державний пожежно-рятувальний загін 
Управління ДСНС за рахунок коштів міського бюджету (при наявності фінансування) 
матеріальними резервами на придбання паливно-мастильних матеріалів та речовим майном 
та пожежно-технічним оснащенням, а саме: 

Найменування Кількість Ціна за одиницю (грн) Сума всього 
(грн) 

1 2 3 4 
Придбання паливо-мастильних матеріалів 

Бензин А-92 2000 л 40 80000 
Дизпаливо 2000 л 38 76000 

Забезпеченість особового складу речовим майном та пожежно-технічним оснащенням 
Костюм літній повсякденний робочий 90 шт. 1100 99000 
Куртка зимова повсякденна 100 шт. 1200 120000 
Бойовий одяг 10 шт. 7000 70000 
Всього:   445000 

 
10.3. Забезпечення мобілізаційної підготовки 
Міською владою постійно проводиться робота, направлена на: 
- виконання вимог Законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», 

«Про військовий обов’язок і військову службу» та інших нормативно-правових актів; 
- сприяння проведенню мобілізаційній та призовній роботі; 
- підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України та 

територіальної оборони. 
Головні проблеми: 
- недостатність забезпечення транспортом та паливно-мастильними матеріалами при 

проведенні заходів часткової мобілізації, доставці військовозобов’язаних на навчальні збори; 
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- обмеженість фінансування матеріально-технічного забезпечення військових частин 
Збройних Сил України та інших військових формувань; 

Мета - сприяння створенню умов для охорони та захисту державного суверенітету. 
Основні завдання: 
- забезпечення виконання заходів з проведення приписки громадян України до міської 

призовної дільниці, призову на строкову військову службу, службу за контрактом та 
мобілізації, підтримання системи управління у готовності до роботи в умовах особливого 
періоду або воєнного стану та інших мобілізаційних заходів; 

- здійснення заходів оповіщення, збору та постачання мобілізаційних ресурсів до 
військових частин Збройних Сил України, інших військових формувань; 

- сприяння вирішенню питань, пов’язаних із задоволенням соціально-побутових потреб 
військовослужбовців військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії 
України, надання допомоги у забезпеченні військових частин продовольством, паливно-
мастильними матеріалами та матеріально-технічними засобами, у проведенні робіт з 
реконструкції та ремонту приміщень, в яких розміщуються військові частини; 

- фінансування за рахунок бюджетів усіх рівнів створення не знижувального запасу 
паливно-мастильних матеріалів (бензин 2000 л, дизельне пальне – 8000 л) для забезпечення 
доставки призначених транспортних засобів і техніки до визначених пунктів дислокації; 

- фінансування заходів мобілізаційної підготовки Програми допризовної підготовки, 
військово-патріотичного виховання молоді, організації приписки до призовної дільниці, 
призову громадян України на строкову військову службу та виконання заходів з мобілізації 
«Призовник» на 2020 рік за рахунок бюджетів усіх рівнів. 

Очікувані результати: 
- своєчасне та якісне забезпечення заходів з мобілізаційної підготовки; 
- матеріально-технічне забезпечення військових частин Збройних Сил України та 

заходів, направлених на забезпечення техногенної та пожежної безпеки. 
ІV. Перелік міських цільових програм 

Міські цільові програми у складі Програма економічного і соціального розвитку міста  
№  Найменування Програм 
1. Програма «Питна вода м.Олександрії» на 2006-2020 роки 
2. Програма заохочення голів квартальних комітетів м.Олександрія 
3. Програма збереження історичної пам’яті про Перемогу радянського народу над фашистськими загарбниками у 

Другій світовій війні на 2012-2020 роки 
4. Програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2013-2016 роки в м. Олександрії 
5. Програма протидії захворюванню на туберкульоз  
6. Програма «Вчитель» на 2014-2020 роки 
7. Програма збереження культурної спадщини та розвитку туризму м. Олександрії на 2015 – 2020 роки та заходів 

Програми 
8. Програма розвитку архівної справи м. Олександрії  
9. Програма охорони навколишнього середовища м. Олександрії на 2016-2020 роки 
10. Програма підвищення інвестиційного іміджу та залучення інвестицій в економіку міста Олександрії на 2016-2020 

роки 
11. Програма розвитку малого та середнього підприємництва в м. Олександрії на 2016-2020 роки 
12. Програма цивільного захисту міста Олександрії на 2016-2020 роки 
13. Програма безоплатної правової допомоги населенню м. Олександрії  
14. Програма відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ та ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження 

на 2016-2020 рр. 
15. Програма стимулювання створення та підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на 2016-2020рр 
16. Програма з благоустрою м. Олександрії на 2016-2020 роки 
17. Програма «Дороги Олександрії на 2020-2030 роки» 
18. Програма встановлення та облаштування дитячих і спортивних майданчиків у м. Олександрії на 2020-2024 рр. 
19. Програма розвитку органів самоорганізації населення у м. Олександрії на 2016-2020 роки 
20. Комплексна Програма профілактики злочинності в м. Олександрії на 2016-2020 роки 
21. Програма розвитку та вдосконалення ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів м.Олександрії на 

2016-2020 роки 
22. Програма розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 
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23. Програма забезпечення діяльності комунального підприємства «Муніципальна варта Олександрійської міської ради» 
на 2016-2020 роки 

24. Програма енергозбереження та підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери міста Олександрія 
Кіровоградської області 2016-2020 рр. 

25. Програма розвитку земельних відносин в місті Олександрії на 2017-2020 роки 
26. Програма «Безпечне місто» на 2017-2020 роки 
27. Програма енергозбереження та комплексної модернізації вуличного освітлення  м. Олександрія Кіровоградської 

області та пригороді 2017-2020 рр. 
28. Програма розвитку книговидання та книгорозповсюдження в м.Олександрія на 2017-2020 роки 
29. Програма по забезпеченню діяльності Громадського формування з охорони громадського порядку «Сокіл-1» на 2017 

– 2020 роки 
30. Програма підтримки впровадження реформи децентралізації надання адміністративних послуг в м.Олександрії на 

2017-2020 роки 
31. Програма розвитку публічних бібліотек міста Олександрії на 2017-2020 роки 
32. Програма розвитку місцевого самоврядування Олександрійської міської ради на 2018-2020 роки 
33. Програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 

2017-2019 роки 
34. Програма «Оптимізація системи теплозабезпечення м. Олександрії Кіровоградської області»  
35. Програма регулювання чисельності безпритульних тварин на території                              м. Олександрії на 2018-

2020 роки 
36. Міський інфраструктурний план Стратегії Сталого розвитку м. Олександрія на період до 2030 року 
37. Програма оснащення загальнобудинковими приладами обліку теплової енергії житлових будинків та закладів 

бюджетної сфери м. Олександрії 
38. Комплексна соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2018-2022 роки 
39. Програма зайнятості населення міста Олександрії на 2018-2020 роки 
40. Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2018-2020 роки 
41. Програма розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти на 2018-2021 роки 
42. Цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту до 2021 року 
43. Програма розвитку Територіального сервісного центру №3542 Регіонального сервісного центру МВС в 

Кіровоградській області  
44. Програма покращення умов обслуговування платників податків м. Олександрії та збільшення надходжень до 

Державного та місцевого бюджетів  
45. Програма забезпечення молоді житлом на 2018-2022 роки 
46. Програма приватизації на 2018-2020 роки 
47. Програма допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання молоді, організації приписки до призовної 

дільниці, призову громадян України на строкову військову службу та виконання заходів з мобілізації «Призовник»  
48. Програма розвитку архівної справи м. Олександрії  
49. Програма поводження з твердими побутовими відходами у м. Олександрії на 2019-2023 роки 
50. Програма забезпечення безпеки дорожнього руху у м. Олександрії на 2019-2023 
51. Міська соціальна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 

2021 року» 
52. Програма розвитку міжнародного співробітництва м. Олександрії  
53. Програма забезпечення діяльності комунального підприємства «Муніципальна безпека Олександрійської міської 

ради» на 2019-2020 роки 
54. Програма покращення умов обслуговування платників податків м. Олександрії та збільшення надходжень до 

Державного та місцевого бюджетів на 2019-2021 роки 
55. Програма розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2019-

2021 роки 
Примітка. Перелік програм може бути доповнений. Вказані вище програми будуть фінансуватися за рахунок коштів 
бюджетів усіх рівнів згідно з бюджетними асигнуваннями та іншими джерелами, не забороненими законодавством. 

 
V. Обсяги виробництва та реалізації промислової продукції 

1) Обсяги виробництва промислової продукції 

№ Найменування галузей промисловості 
у грошовому виразі Темп росту 

2019 до 
2018, % 

у грошовому виразі 
2 018 

тис. грн. 
 

2 019 
тис. грн. 

 
2020 

(прогноз) 
Темп росту 

2020 до 
2019, % 

1 Машинобудування 314084,2 328591,2 104,6 349705,7 106,4 
2 Металургійне виробництво 2328,86 1722,55 74,0 1827,4 106,1 
3 Харчова промисловість 152720 230512 150,9 242785 105,3 
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4 Целюлозно-паперове виробництво, видавнича 
діяльність 297,34 64,974 21,9 86,737 133,5 

5 Легка промисловість 465 1187,76 255,4 1310,1 110,3 
6 Лісова промисловість 12,4844 203,55 1630,4 217,12 106,7 

7 
Виробництво меблів, виробництво іншої 
продукції 163644 177321 108,4 185589 104,7 

8 Енергетична промисловість 462,814 136,464 29,5 195 142,9 
 Всього по місту: 634014,5 739739,6 116,7 781715,8 105,7 

 
2) Обсяги реалізації промислової продукції 

Показники Одиниця 
виміру 

2018 рік 
факт 

2019 рік 
очікуване 

% 2019 
року до 

2018 
року  

2020 рік 
прогноз 

% 2020 
року до 

2019 
року  

Обсяги реалізованої промислової 
продукції у відпускних цінах 
підприємств, усього тис. грн.  1759154,86 2196469,38 124,86 2297195,00 104,6 
у тому числі:             
Переробна промисловість тис. грн.  1546732,20 1962888,84 126,91 2054195,00 104,65 
легка промисловість: тис. грн.  3355,4 3458,55 103,07 3600,0 104,09 
целюлозно-паперове виробництво, 
видавнича діяльність: тис. грн.  8288,20 6256,35 75,49 8000,00 127,87 
хімічна і нафтохімічна промисловість: тис. грн.  63272,9 36864,00 58,26 45000,0 122,07 
металургійне виробництво та виробництво 
готових металевих виробів: тис. грн.  39006,6 29750,25 76,27 33100,00 111,26 
виробництво харчових продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів   481878,2 748814,40 155,39 777150,00 103,78 
машинобудування: тис. грн.  439998,7 586554,99 133,31 624315,0 106,44 
виробництво меблів; виробництво іншої 
продукції: тис. грн.  509200,6 548168,55 107,65 560000,0 102,16 
переробка та збирання відходів   1731,6 3021,75 174,51 3030,0 100,27 
Енергетична промисловість: тис. грн.  212422,66 233580,54 109,96 243000,0 104,03 

 
 

_____________________________ 


