РІШЕННЯ
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
___________________________ СЕСІЇ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

від ___________ 2020 року

№
м. Олександрія

Про
виконання
Програми
економічного
і
соціального
розвитку міста Олександрії за 2019
рік
Відповідно до п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
заслухавши звіт управління економіки міської ради про виконання Програми економічного і
соціального розвитку міста Олександрії за 2019 рік, враховуючи рішення виконавчого
комітету від «___» ___________ 2020 року № _____ та висновки постійних комісій міської
ради,
МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста
Олександрії за 2019 рік (додається).
2. Звернути увагу виконавчих органів міської ради на необхідність виконання завдань
на рівні, не нижче середньо-обласного, по показниках Програми економічного і соціального
розвитку міста Олександрії у 2020 році.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради та
заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з
розподілом функціональних обов’язків.

Міський голова

Степан ЦАПЮК
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
___________ 2020 року №

Звіт
про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Олександрії
за 2019 рік
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
розвитку м. Олександрії за 2019 рік
№
з/п
1
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Показник
2
Обсяг реалізованої промислової
продукції
Обсяг реалізованої промислової
продукції у розрахунку на одну
особу населення
Обсяг капітальних інвестицій
Обсяг капітальних інвестицій на
одну особу
Обсяг прямих іноземних інвестицій
Обсяг роздрібного товарообороту
підприємств роздрібної торгівлі
Індекс фізичного обсягу
роздрібного товарообороту (у
порівняних цінах)
Середньомісячна заробітна плата
штатних працівників
Темп зростання (зниження)
середньомісячної заробітної плати
штатних працівників

Одиниця
виміру

Програма на
2019 рік

Факт за
2019 рік

% виконання
програми

3

4

5

6

тис. грн.

1 842 366,9

2 161 465,0

117,3%

грн.

20 700,8

24 623,9

119,0%

тис. грн.

410 000,0

199 543,0

48,7%

грн.

4 606,7

2 248,8

48,8%

тис. дол.
США

11 500,0

13 395,6

116,5%

тис. грн.

1 251 182,5

1 302 004,1

104,1%

у % до
попередньо
го року

101,0

108,5

107,4%

грн.

7 449,0

7 493,0

100,6%

у % до
попередньо
го року

116,5

118,3

101,5%

Інформація про виконання основних показників
Програми економічного і соціального розвитку міста Олександрії за 2019 рік
1. Промисловість
Протягом 2019 року промисловими підприємствами Олександрії реалізовано продукції
на суму 2161464,989 тис. грн., що становить 122,9% до 2018 року та 117% до Програми.
Ріст зазначеного показника головним чином сформований за рахунок наступних
підприємств міста: ВК ПрАТ «Оболонь» - 148,4%, ТОВ «Катеринославські меблеві
майстерні» - 125,1%, ТОВ «ЗПТУ «Віра-Сервіс Інтермаш» - 189,4%, ТОВ «ТД
«Укрнасоссервіс» - 114,3%, ТОВ «НВФ «Підйомник» - 121,1%, ТОВ «Олександрійська
машинобудівна група» - 100,7%, ТОВ «Завод «Олександрійська ливарна компанія» - 106,2%,
ОВКГ ОКВП «Дніпро-Кіровоград» - 110,5%, ПП «Універсал Кран Сервіс» - 110,8%, ТОВ
«Підйомно-транспортне устаткування» - 117,4%, ПП «Ферумбуденерго» - 124,7%.
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По обсягах виробництва у порівняних цінах по товарах-представниках за 2019 рік
маємо 116,3% (737640,3 тис. грн.).
Ріст промислового виробництва в порівнянні з 2018 роком забезпечено
машинобудівною (100,1%), харчовою (145,3%), легкою (191%), лісовою (у 12,7 разів
більше), та меблевою (121,1%) галузями. У зв’язку з недостатньою кількістю потенційних
замовників маємо спад по металургійній (77,5%), целюлозно-паперовій (26,7%) та
енергетичній (20,6%) галузях.
В умовах неповного використання виробничих потужностей та скорочення робочого
часу працювали ОУВП УТОС, ТОВ ВКФ «Оксамит», ТОВ «Олександріяпривід», ТОВ
«УкрЕнергоПродукт», ТОВ «Електромеханічний завод «Етал», ПТ «Вибор», ТОВ «Завод
Автоштамп», ТОВ «ЗПТУ «Віра-Сервіс Інтермаш». У зв’язку з відсутністю замовлень та
обігових коштів на даний час не здійснюють виробничу діяльність ТОВ «ПКП «КранСервіс» та ТОВ «Флекс-стайл».
Протягом 2019 року було розширено асортимент продукції ПП «Славяночка», 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. Крім того, на підприємствах харчової
промисловості (ВК ПрАТ «Оболонь», ТОВ «ВКФ «Оксамит») впроваджено системи
управління безпечністю, основані на принципах НАССР.
2. Інвестиційна діяльність
З початку 2019 року підприємствами та організаціями м. Олександрії освоєно
199,5 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 49% до Програми.
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.
На конкурс проектів регіонального розвитку направлено 4 проекти:
- «Капітальний ремонт будівлі будинку культури по вул. Магістральній, 47
в cел. Пантаївка в м. Олександрія Кіровоградської області».
- «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».
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- «Проведення санації (капітальний ремонт) будівлі закладу дошкільної освіти (ясласадок) комбінованого типу № 43, проспект Соборний, 138, м. Олександрія, Кіровоградської
області».
За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2019 році
реалізовувався 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.
Виставкова діяльність
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.
Іноземні інвестиції та експорт
За рахунок капіталовкладень ТОВ «Катеринославські меблеві майстерні», ТОВ
«Олександрійська зернова компанія», ТОВ «ТД «Укрнасоссервіс» та інших підприємств
міста з іноземним капіталом у статутному фонді за 2019 рік обліковано 13,4 млн. дол. США
іноземних інвестицій з темпом росту 116,5% до програми.
Обсяги експорту за 2019 рік склали 16,5 млн. дол. США з темпом росту 178,1%.
Основними експортерами міста Олександрії були 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».
Товарна структура експорту складалась з машин, обладнання та механізмів,
електротехнічного обладнання, продуктів тваринного походження.
3. Товарооборот
У місті функціонує розгалужена мережа оптово-роздрібної торгівлі, ресторанного
господарства та побутового обслуговування населення, яка загалом налічує більше
1050 об’єктів, постійно оновлюється шляхом відкриття нових та переоснащення діючих
об’єктів.
За 2019 рік обсяг роздрібного товарообороту склав 1302,0 млн. грн, темп росту до
2018 року у порівняних цінах – 108,5%, обсяг товарообороту на одну особу в середньому за
місяць – 1231,6 грн.
4. Заробітна плата
За 2019 рік середня заробітна плата одного штатного працівника склала 7493,0 грн, що
складає 100,6% до Програми, 118,3% до 2018 року.
Станом на 01.01.2020 року заборгованість із заробітної плати по місту склала:
всього - 4362,7 тис. грн., в тому числі на економічно активних підприємствах борг –
1100,9 тис. грн. (ТОВ «Завод Автоштамп»), на підприємствах-банкрутах – 2947,7 тис. грн.
(КП «Теплоелектроцентраль» - 533,4 тис. грн., ДП «УБТС» - 450,1 тис. грн., АТ «НВО
«Етал» - 1941,0 тис. грн., ДВАТ «Олександрійська автобаза» ДП ДХК «Олександріявугілля»
- 23,2 тис. грн.), неактивних – 314,1 тис. грн. (ДП Трест «Олександріярозрізобуд»).
В порівнянні з початком року заборгованість збільшилась на 291,7 тис. грн., з
попереднім місяцем зменшилась на 1020,6 тис. грн.
У 2019 року проведено 12 засідань міської комісії з питань погашення заборгованості
із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат
на які запрошено 293 керівника, в тому числі з питання стану погашення заборгованості із
заробітної плати - 76, з нарахування та виплати заробітної плати працівникам менше за
мінімальну – 83, які мають борги по страховим та єдиному соціальному внеску, по
відшкодуванню витрат на виплату, доставку пільгових пенсій - 134. Керівникам доведено
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завдання щодо термінового погашення боргів, стану виконання протокольних доручень
даних за результатами засідань комісії, виконання графіків погашення заборгованості,
недопущення утворення поточної заборгованості із заробітної плати, недопущення
вирівнювання зарплат некваліфікованих і високопрофесійних працівників, переведення
працівників на повну зайнятість, підвищення середньомісячної заробітної плати.
Робочою групою щодо організації та координації роботи з питань легалізації
заробітної плати та «тіньової» зайнятості населення за 2019 рік обстежено 1153 суб`єкта
господарювання, виявлено у 109 ФОП – 164 незареєстрованих осіб, які працюють без
належного оформлення офіційних трудових відносин. В результаті проведеної роботи
працевлаштовано 156 найманих працівників. Це дало можливість додатково нарахувати
заробітну плату в сумі 1146,3 тис. грн. та отримати додаткові надходження до бюджету
252,2 тис. грн. Роботодавцям та найманим працівникам надаються методичні рекомендації,
консультації та роз`яснення щодо легального використання найманої праці.
За 2019 рік здійснено 40 обстежень підприємств, установ та організацій з питань
дотримання законодавства про працю, мінімальних гарантій в оплаті праці, заборгованості із
заробітної плати, складено відповідні довідки з 228 зауваженнями та пропозиціями, 78
превентивних заходів та 28 перевірок з питань оформлення трудових відносин, оплати праці
та порушення законодавства про працю. Керівникам підприємств доведені завдання з
місячним строком виконання. За результатами проведеної роботи повернуто до міського
бюджету 29,2 тис. грн.
5. Діяльність Центру адміністративних послуг м. Олександрії
Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» та з метою
удосконалення надання адміністративних послуг у місті працює Центр надання
адміністративних послуг.
Центром надання адміністративних послуг міста Олександрії надавалося 202
адміністративних послуги, 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.
Cтворено Реєстр територіальної громади міста Олександрії з метою спрощення
нарахування субсидій, проводиться робота по накопиченню в ньому інформації про всіх
зареєстрованих по м. Олександрії. 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.
6. Ринок праці
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.
Після отримання в установленому порядку одноразової виплати допомоги по
безробіттю 4 особи започаткували власну справу як суб’єкти підприємницької діяльності.
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.
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7. Енергоефективність, енергозбереження
Протягом 2019 року в бюджетних закладах міста продовжувались заходи щодо
енергозбереження та енергоефективності, а саме: заміна вікон та дверей на
енергозберігаючі, впровадження енергоефективних освітлювальних приладів.
Заходи виконано за рахунок коштів місцевого бюджету.
Виконувався капремонт покрівель багатоквартирних будинків.
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.
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 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.
8. Робота автомобільного транспорту м. Олександрії у 2019 році
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).
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.
9. Підприємництво та МФПП
З метою розвитку підприємництва здійснює діяльність Міський фонд підтримки
підприємництва (далі - МФПП). 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.
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.
10. Міський бюджет
Доходи загального та спеціального фондів місцевого бюджету без урахування
міжбюджетних трансфертів станом на 01.01.2020 року виконано на 103,0 % (план –
292 456,7 тис.грн; факт – 301 261,8 тис.грн), перевиконання на 8 805,1 тис.грн, темп росту
склав 119,9 %, в тому числі:
- по загальному фонду - 101,9 % (план – 267 497,7 тис.грн; факт – 272 709,6 тис.грн),
перевиконання на 5 211,9 тис.грн, в порівнянні з минулим роком надходження збільшено
на 44 950,3 тис.грн, темп росту – 119,7%;
- по спеціальному фонду – 117,7% ( план – 18 620,9 тис.грн, факт – 21 911,0 тис.грн)
перевиконання на 3 290,1 тис.грн., в порівнянні з минулим роком надходження збільшено
на 2 470,7 тис.грн. в основному за рахунок власних надходжень бюджетних установ на
1 810,3 тис.грн. та коштів від відчуження майна на 722,1 тис.грн., темп росту склав 112,7%.
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11. Робота житлово-комунального господарства м. Олександрії
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 вулицях.
4) 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 просп. Соборному, 48
відновлення сходів – 55 м2; територія БК «Світлопільський» - 282,5 м2 . Відновлено покриття
площі Соборної обсягом 355 м2 .
- тривали 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.
5) 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.
6) Створено 11 нових об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).
7) Продовжена реалізація заходів Програми відшкодування частини кредитів,
отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житловобудівельними кооперативами (ЖБК) на впровадження заходів з енергозбереження на 20162020 рр.
8) Завершена розробка оновленого Генерального плану міста.
9) Для покращення якості утримання територій міста (в т. ч. сезонного) за рахунок
коштів місцевого бюджету придбано спецавтомобіль МДК та 4 нових одиниці
автотракторної техніки.
12. Соціальний захист
Система соціальної допомоги в Україні складається з допомоги сім’ям з дітьми,
державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, допомоги інвалідам з дитинства
та дітям-інвалідам, а також із програми житлових субсидій.
Загальна сума коштів, передбачених бюджетом на 2019 рік для надання соціальних
допомог (державні допомоги і субсидії) склала 289,1 млн. грн.
Станом на 01.01.2020 р. управлінням праці та соціального захисту населення надано
державних соціальних допомог та компенсацій – 6967 сім`ям на суму 142,9 млн. грн.,
субсидій 11900 сім`ї на суму 134,5 млн. грн., в тому числі готівкова форма - 9332
домогосподарств на суму 95,8 млн. грн.
На обліку в управлінні праці та соціального захисту населення перебувало 26259
пільговика, з них ветеранів війни – 2773 чол., ветеранів військової служби та органів
внутрішніх справ - 170 чол., дітей війни - 5615 чол., багатодітних сімей з дітьми - 1645 чол.,
особи з інвалідністю загального захворювання - 3383 чол.
Відповідно до чинного законодавства за рахунок субвенції з державного бюджету
станом на 01.01.2020 року надано пільг на житлово-комунальні послуги всім категоріям на
загальну суму 27333,54 тис. грн, 80 пільговикам нарахована пільга для придбання твердого
палива на суму 119,58 тис. грн. та 18 пільговикам нарахована пільга для придбання
скрапленого газу на суму 3,06 тис. грн.
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Пільгова категорія громадян міста перевозиться безкоштовно на всіх 27 маршрутах,
крім вихідних та святкових днів, за окремим графіком руху, затвердженим рішенням
виконавчого комітету. Пільгове перевезення здійснюється 6 приватними перевізниками.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року №1045
нараховано та виплачено соціальних стипендій 34 студенту пільгової категорії вищих
навчальних закладів на суму 605,24 тис. грн.
За 2019 рік санаторно-курортним оздоровленням забезпечено 45 ветерани війни та осіб
з інвалідністю, 34 особи потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи 1-ої категорії та
11 осіб, потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи 2-ої категорії.
У 2029 році оздоровлено в таборах «Молода Гвардія» - 17 дітей, «Артек» - 23 дитини
пільгових категорій.
3 пораненим учасникам бойових дій, з числа АТО, ООС, з міського бюджету
виплачено кошти на суму 18,0 тис. грн. та 3 пораненим учасникам АТО,ООС за рахунок
коштів обласного бюджету виплачена матеріальна допомога в розмірі 30,0 тис. грн.
25 членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО, ООС виплачена матеріальна
допомога до Дня Захисника України на суму 25,0 тис. грн.
Станом на 01.01.2020 року особам з інвалідністю видано 1571 направлення для
забезпечення їх технічними засобами реабілітації та протезно-ортопедичними виробами.
До будинку–інтернату оформлено 39 осіб.
З початку 2019 року за рахунок коштів державного бюджету матеріальну допомогу
отримали: 25 осіб з інвалідністю та малозабезпечених осіб на суму 18,7 тис. грн.
13. Охорона здоров’я
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 лікувальнопрофілактичних закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я міської ради,
працюють 1243 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 лікарямипедіатрами 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 отримав 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.
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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.
14. Освіта, молодь і спорт
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
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 90% випускників стають студентами закладів вищої
освіти.
У 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 особливим дітям та їх батькам професійної допомоги.
Позашкільною освітою в місті охоплено 71 % від загальної кількості дітей шкільного
віку. У 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).
У місті функціонують 2 стадіони, 111 спортивних майданчиків, 9 футбольних полів, 30
майданчиків з тренажерним та нестандартним обладнанням, 20 приміщень для
фізкультурно-оздоровчих занять та 22 спортивних зали, діє 15 громадських фізкультурноспортивних організацій та 2 фізкультурно-спортивних товариства, які зареєстровані і
співпрацюють з управлінням освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради.
15. Культура
В Олександрії збережено мережу закладів культури, яка налічує 25 установ: бібліотекфілій – 13; клубів – 4 (Міський палац культури, Палац культури «Світлопільський»,
Пантаївський будинок культури, Будинок культури сел. Олександрійське); 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).
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Функціонування в галузі культури забезпечували 262 працівника. Фінансування в
галузі на 2019 рік місцевим бюджетом становило 29,9 млн. грн, з них виділено 1 млн. грн 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) та встановлено вікна. Придбано
сучасні меблі для 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.
16. Міжрегіональне співробітництво.
Продовжує діяти Добровільне об’єднання органів місцевого самоврядування –
асоціація «Сталі та розумні міста України» - (надалі - Асоціація). Очолює Асоціацію
Олександрійський міський голова Степан Кирилович Цапюк.
Станом на 2019 рік місто Олександрія підтримує братерські відносини з містами:
Мозир (Республіка Білорусь); Ярочин (Республіка Польща); Тервел (Болгарія); Сінь-І
(КНР).
Протягом 2019 року проводилася робота щодо можливого співробітництва у сфері
збирання, сортування та переробки твердих побутових відходів, в результаті чого було
отримано інформацію від іноземних підприємств, які працюють в даній галузі.
У 2019 році забезпечено розробку детального плану місцевого економічного розвитку
м. Олександрія в рамках виконання обов’язків взятих на себе в межах Ініціативи «Мери за
економічне зростання».
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