
 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 
 

від «___» _______________ року № _____ 
м. Олександрія 

 
Про Програму економічного  
і соціального розвитку Олександрійської  
територіальної громади на 2023 рік 
 

Відповідно до ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
основних показників економічного і соціального розвитку Олександрійської територіальної 
громади, розглянувши рішення виконавчого комітету від 15.12.2022 № 629, враховуючи 
висновки постійних комісій міської ради, з метою виконання повноважень міської ради у 
частині формування програмних документів на 2023 рік та забезпечення економічного і 
соціального розвитку Олександрійської територіальної громади, 
 
МІСЬКА РАДА  ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку Олександрійської 

територіальної громади на 2023 рік (додається). 
 
2. Головним завданням виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, 

установ та організацій вважати вжиття заходів для: активізації економічного і соціального 
розвитку усіх галузей та сфер територіальної громади в умовах воєнного стану, підвищення 
рівня та якості життя населення за рахунок ефективного використання потенціалу, реалізації 
інвестиційних, у т.ч. енергозберігаючих, проєктів та заходів, створення сприятливих умов 
для ефективної зайнятості трудових ресурсів та нових робочих місць, нарощування обсягів 
промислового виробництва та реалізації продукції, розвитку підприємництва, підвищення 
бюджетоспроможності громади. 
 

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 Сергій КУЗЬМЕНКО 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Рішення міської ради  
від «___» _______________ року 

 
ПРОГРАМА 

економічного і соціального розвитку  
Олександрійської територіальної громади на 2023 рік 

 
Вступ 

 
Програма економічного і соціального розвитку Олександрійської територіальної 

громади на 2023 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до: основних пріоритетів, 
напрямків розвитку та завдань Стратегії розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки 
та Плану заходів на 2021-2023 роки її реалізації; Законів України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм 
економічного і соціального розвитку України»; постанови Кабінету Міністрів України від 
26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів 
економічного і соціального розвитку та складання проєкту державного бюджету» (із 
змінами); Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року № 695; Глобальних цілей 
сталого розвитку до 2030 року, схвалених 25 вересня 2015 року державами-членами 
Організації Об’єднаних Націй та Стратегії сталого розвитку міста Олександрії до 2030 року; 
розпорядження начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації від 03 жовтня 
2022 року № 709-р «Про розробку проєкту програми економічного і соціального розвитку 
Кіровоградської області на 2023 рік». 

Показники, проєкти та заходи Програми на 2023 рік сформовано за пропозиціями 
підприємств, установ та організацій; 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 
територіальної громади в умовах воєнного стану, визначає основні завдання, виконання яких 
забезпечить підвищення рівня та якості життя населення за рахунок ефективного 
використання потенціалу, реалізації інвестиційних, у т.ч. енергозберігаючих, проєктів та 
заходів, створення сприятливих умов для ефективної зайнятості трудових ресурсів та нових 
робочих місць, нарощування обсягів промислового виробництва та реалізації продукції, 
розвитку підприємництва, підвищення бюджетоспроможності та розвитку усіх сфер. 

 
І. Аналіз тенденцій соціально-економічного розвитку  

Олександрійської територіальної громади за 2022 рік, з урахуванням дії воєнного стану  
 

1. Розвиток аграрного сектору 
У сучасному середовищі аграрний сектор є важливою стратегічною галуззю 

української національної економіки, яка забезпечує продовольчу безпеку та продовольчу 
незалежність нашої держави, сільське господарство України є досить перспективною 
галуззю та одним із лідерів експорту продукції рослинництва та тваринництва на світових 
ринках.  

У той же час, не тільки на державному рівні, а й на місцевому, аграрний сектор має 
величезний потенціал для розвитку сільського господарства. Це відбувається, головним 
чином, через сприятливі природні умови: родючий ґрунт і сприятливий клімат на більшій 
частині Кіровоградської області, зокрема, на території Олександрійської громади. 
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На території громади свою сільськогосподарську діяльність здійснюють майже 
30 фермерських господарств. 

З початком воєнної агресії РФ проти України спостерігається регрес в агросекторі, 
вибивши з колії більшість аграріїв, які готувались до посівної кампанії 2022 року. 

Коли була запланована посівна кампанія в агросекторі виник ряд проблем, які 
потребували вирішення: 

1) відсутність для посівної насіння, добрива, ПММ, запчастин с/г техніки; 
2) нестача робочих рук (багато хто виїхав з регіонів або беруть участь у бойових діях); 
3) збій логістики (неможливо було доставити посівний матеріал на агропідприємства, 

так як він перебуває на складах, у портах або за кордоном, їх доставка обмежена 
пошкодженою транспортною інфраструктурою та веденням бойових дій); 

4) відсутність грошової ліквідності в аграріїв (призупинено доступ до банківського 
фінансування, а також закриття трейдингу (міжнародних агрозакупівель та агропродажу 
через ф’ючерсні та форвардні договори або короткострокові бінарні опціони) і як результат – 
неможливість агровиробникам реалізувати наявну продукцію). 

В умовах війни була розпочата весняно-посівна компанія 2022 року на території 
Олександрійської територіальної громади на рівні майже 100,0 %. 

Основною діяльністю агропромислового комплексу Олександрійської територіальної 
громади залишається рослинництво.  

На території Головківського старостинського округу здійснює діяльність ТОВ 
«УкрАгроКом», яке розташоване у с. Головківка. ТОВ «УкрАгроКом» входить до топ 
20 аграрних холдингів країни. Підприємствами групи компаній «УкрАгроКом» обробляється 
75 000 га орної землі. Група спеціалізується на вирощуванні озимої пшениці, ячменю, 
кукурудзи, соняшника, ріпаку, гороху, цукрового буряка та інших культур.  

На території Головківського старостинського округу громади у січні-вересні 2022 року 
посівна площа зернових культур склала 4361,99 га.  

Площі збирання у січні – вересні 2022 року зернових культур, таких, як пшениця і 
тритикале склали 2011,06 га, у 2023 році планується збільшити посівну площу до 2456,0 га, 
що на 18,2 % більше до минулого року.  

Площі збирання ярих зернобобових культур склали (ячменю) – 205,78 га, зернобобових 
склали га (горох – 138,24 га, гречка – 96,50 га). 

У січні – вересні 2022 року площі збирання технічних культур зменшилися на 55,0% 
відповідно до минулого року (цукрові буряки – 300,0 га, соняшник – 850,0 га). 

На території Ізмайлівського старостинського округу у с. Королівці розташоване 
підприємство ТОВ «Королівське ХПП». На сьогодні це є сучасним елеваторним комплексом, 
загальною потужністю зберігання зерна 47 200 т, що займає площу 3,884 га, який входить в 
групу компаній ТОВ «УкрАгроКом». 

І ще одним підприємств Ізмайлівського старостинського округу є фермерське 
господарство «Ріта», яке розміщене у с. Піщаному Броді. Фермерське господарство 
спеціалізується на вирощуванні озимої пшениці, ячменю, кукурудзи, соняшника, ріпаку, 
гороху, гречки та інших зернових культур. 

На території Звенигородського старостинського округу громади розташоване 
фермерське господарство «СТОВ «Гірник» (рілля в обробітку 825,0 га), яке займається не 
тільки вирощуванням зернових культур, а і вирощуванням ягід, горіхів та інших плодових 
дерев. У січні-вересні 2022 року площа посіву зернових культур на території 
старостинського округу склала 328,0 га, із них було зібрано: пшениця та тритикале 282,0 га, 
що у порівняні до 2021 року менше на 11,1 %, ячмінь – 46 га. У 2023 році планується 
збільшення посівної площі зернових культур до 480,0 га, що на 31,7% більше ніж у 2022 році 
(пшениці та тритикале – 299,0 га, ріпак – 87 га, кукурудзи – 181,0 га, соняшник – 240,0 га). 

У м. Олександрії розташоване підприємство ТОВ «Зернарі» – український виробник та 
постачальник зерна, пшеничного борошна та круп найвищого ґатунку та якості. 
Підприємство входить до групи компаній ТОВ «Агродар ЛТД», яке має в управлінні більше 
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15 000 га землі, на якій вирощується зерно, більш ніж 400 досвідчених працівників, 
3 сертифікованих елеваторів загальною потужністю 108 000 тонн та займає провідне місце 
серед українських виробників та експортерів. Підприємство використовує оригінальний 
швейцарський млин фірми «Buhler» з виробничою потужністю 2 ceкції по 150 тонн зерна на 
добу, за рахунок цього відбувається стимулювання агроекологічної діяльності, зокрема 
розвитку альтернативного органічного агровиробництва, вироблення продукції 
сертифікованої згідно з FSSC/ISO 22000/ISO TC 2202, а саме: борошно, крупи, пластівці та 
ін. 

Садівництво на території Олександрійської територіальної громади представлене 
трьома підприємствами: ТОВ «УкрАгроКом», ФГ «Степ» та ФГ «ФЕНІКС ЕВО».  

ТОВ «УкрАгроКом» займається вирощуванням ягідних насаджень, а саме – лохини, 
площі якої складають 8,000 га, ФГ «Степ» займається вирощуванням полуниці та суниці, 
площі вирощування складають 2,0 га. 

ФГ «ФЕНІКС ЕВО» підприємство, яке розташоване на території Ізмайлівського 
старостинського округу та займається садівництвом, площа закладки насаджень у 2022 році 
склала 24,28 га, із них: черешня – 6,15 га, вишня – 16,8 га, смородина чорна – 0,34 га, 
смородина червона – 0,89 га, аґрус – 0,1 га.  

Тваринницька галузь в Олександрійській територіальній громаді розвивається за 
рахунок підприємства ТОВ «УкрАгроКом», що займається виробництвом свинини, 
яловичини і молока. Всього на підприємстві ТОВ «УкрАгроКом» налічується 6094 одиниць 
поголів’я (свині та ВРХ). 

З метою збільшення обсягів експорту залучено понад 40 підприємств місцевих 
виробників, які активно долучилися до участі у проєкті для підтримки українського бізнесу 
Biz For Ukraine, що має на меті двосторонню співпрацю з країнами ЄС, проводилася 
інформаційно-роз’яснювальна робота із суб’єктами господарювання агропромислового 
комплексу щодо отримання ними фінансової підтримки за рахунок програми «5-7-9%» – на 
закупівлю добрив, пального, засобів захисту рослин; була залучена підтримка міжнародних 
аграрних холдингів на забезпечення сільськогосподарських підприємств громади 
посівним/насіннєвим матеріалом. 

Головна відмінність цьогорічної посівної на території Олександрійської територіальної 
громади – зміна аграрних пріоритетів в умовах війни у сільгоспвиробників та часткове 
зменшення виробництва експортно орієнтованих культур. В цілому в Олександрійської 
територіальної громаді посівна площа у січні-вересні 2022 року склала 6 361,10 га. Площі 
збирання зернових по громаді склали – 4 009,06 га, із них: озимі на зерно – 999,0 га, пшениця 
та тритикале – 2 784,06 га, ячмінь – 226,0 га.  

Площі збирання ярих зернових склали – 511,6 га, із них: ячмінь – 305,78 га. Площі 
збирання зернобобових культур склали 770,74 га, із них: горох – 287,24 га, гречка – 180,50 га, 
кукурудза – 303,0 га. Площі збирання технічних культур склали 1614,0 га, із них: цукрові 
буряки – 300,0 га, соняшник – 1214,0 га, ріпак – 100,0 га.  
 

2. Розвиток промислового комплексу 
В умовах воєнного стану переважна більшість промислових підприємств 

Олександрійської територіальної громади  зіткнулася з проблемою втрати ринків збуту 
продукції, браку обігових коштів та труднощами з придбанням сировини відповідної якості. 
З метою недопущення втрати конкурентоспроможності продукції та сприяння суб’єктам 
господарювання у розширенні ринків збуту інформація про можливості та продукцію 
промислових підприємств постійно доводиться до потенційних замовників, у т.ч. через ТПП 
у Кіровоградській області та інші установи, розміщується у ЗМІ, підприємствам 
пропонується участь у різноманітних бізнесових заходах. 

Із 47 промислових підприємств облікового кола працює – 41, а 6 підприємств не 
здійснюють виробничу діяльність через відсутність платоспроможного попиту на продукцію, 
у зв’язку з відсутністю палива, через втрати замовлень та ринків збуту. 
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Частина підприємств працює не на повну потужність, а саме: 
- ТОВ «Катеринославські меблеві майстерні» – було скорочено 240 чол. через 

завантаженість підприємства на 50%, негативно на виробництво та збут продукції впливає 
війна, зменшення споживачів продукції (втрачено мінімум 4 області на сході країні, 
зменшення закордонних замовлень через воєнні ризики, збільшення витрат на 
транспортування експорт/імпорт у три рази); 

- ТОВ «Агроленд-запчастина», ТОВ «Ренесанс-тех», ТОВ «ПВ ГРУП Україна» – 
неповне завантаження виробництва, ТОВ «ТД «Укрнасоссервіс» – працює по 3-4 дні (до 
недавнього часу працювало по 2-3 дні); 

- ТОВ «Підйомно-транспортне устаткування» та ОУВП УТОС – працюють по 3 дні на 
тиждень; 

- ТОВ «ЗПТУ «Віра-Сервіс Інтермаш» – завантаження виробництва складає 80-90%, 
ТОВ «Олександріяпривід» – з травня 2022 року почало відновлення своєї діяльності. На 
даний час зайнятість на підприємстві складає близько 1/4; 

- ПП «Ферумбуденерго» – неповна зайнятість у зв’язку з відсутністю замовлень, а через 
відсутність пального не мають змоги відвантажити виготовлену продукцію; 

- ТОВ «Бенутек» – працює по 3-4 дні; 
- Група підприємств «Ливарна компанія»: ТОВ «Олександрійська машинобудівна 

група» – завантаження на 90%; ТОВ «Олександрійські лазерні технології» – на 70%; ТОВ 
«Завод Олександрійська ливарна компанія» – відновило роботу, але не на повну потужність. 

Обсяги реалізованої продукції за 10 міс. 2022 року склали 1937 млн. грн (2021 рік – 
2342 млн. грн) , темп росту 82,7% або спад на 17,3 % у порівнянні з минулим роком. 

Релокація підприємств зі східних областей 
На територію громади переміщено 10 підприємств, на яких передбачається створення 

близько 250 нових робочих місць. Напрямки діяльності релокованих підприємств:  
запровадження комплексних технологій промислової водопідготовки, розроблення та 

введення в експлуатацію електро-мембранних апаратів для очищення рідких середовищ;  
постачання високоякісного ергономічного очисного обладнання для різних 

виробництв; виробництво хімічної продукції для плавальних басейнів, парфумних та 
косметичних засобів;  

виробництво готової їжі та страв, борошняних кондитерських виробів; 
машинобудування, відновлення та ремонт машин, устаткування промислового призначення;  

виробництво збагачувального і гірничо-шахтного устаткування;  
виробництво какао, шоколаду та інших кондитерських виробів;  
виготовлення та ремонт деталей та приладдя для автотранспортних засобів; 

виробництво плит, листів, труб і профілів з пластмас, насосного, каналізаційного та іншого 
обладнання. 

 
3. Транспорт  
Пасажирські перевезення виконувалися на 27 міських та приміських автобусних 

маршрутах, з яких один – сезонний. Перевезення здійснювали 8 приватних перевізників. 
Перевізникам, які обслуговують автобусні маршрути, на 10% збільшено обсяги 

пільгових перевезень. Кількість пільгових рейсів у відсотках від загальної кількості рейсів 
складає 17,5%. 

На автобусних маршрутах запроваджена та діє нова система автоматизованої 
диспетчеризації з використанням супутникової системи навігації руху автобусів (GPS) від 
компанії ТОВ «ДОЗОР Україна». Перевезення здійснюються з урахуванням карантинних 
обмежень та з виконанням санітарно-протиепідемічних заходів. 

Автотранспортними підприємствами (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними 
особами-підприємцями) з початку 2022 року перевезено 1556,0 тис.т вантажів, що до січня-
серпня 2021 року становить 83,6%.  
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Перевізниками в січні-серпні 2022 року перевезено 691,5 тис. пасажирів, темп росту до 
січня-серпня 2021 року становить 65,3%. Пасажирооборот склав 10,4 млн. пас. км, що до 
січня-серпня 2021 року становить 78,1%. 

У червні 2022 року комунальне підприємство «Олександрійський транспорт» 
(КП «ОЛЕКС-ТРАНС») розпочало свою роботу та почало обслуговувати автобусні 
маршрути №№ 2/1, 5/1, 5/2 та 11. 

У вересні 2022 року в автобусах КП «Олександрійський транспорт» встановлені 
термінали для безконтактної оплати за проїзд. Пасажири цих автобусів можуть легко і 
зручно сплачувати за квиток банківською карткою, смартфоном, смарт-годинником чи 
іншим ґаджетом. 

 
4. Торговельна діяльність 
Станом на 01.01.2023 забезпеченість населення повністю відповідає нормативам 

забезпеченості торговельною площею у магазинах на території України. В Олександрійській 
територіальній громаді функціонує розгалужена мережа оптово-роздрібної торгівлі, 
ресторанного господарства та побутового обслуговування населення, яка загалом налічує 
більше 900 об’єктів та постійно оновлюється шляхом відкриття нових та переоснащення і 
реконструкції уже діючих об’єктів. Роздрібний товарообіг за 2022 рік очікується 
1906,5 млн. грн з темпом росту 108,1%. 

Питання цінової ситуації на ринку основних груп продовольчих товарів перебуває на 
постійному контролі робочої групи з контролю за ціновою ситуацією в Олександрійській 
територіальній громаді, склад якої затверджений розпорядженням міського голови               
від 15 березня 2022 року № р-35-з. 

Даною робочою групою систематично проводиться моніторинг цін на основні 
продовольчі товари, лікарські засоби та пальне. 

У разі надходження звернень громадян зі скаргами на факти підвищення цін на основні 
продукти харчування, робочою групою терміново вживаються заходи згідно з наданими 
повноваженнями та оперативно направляються листи до відповідних контролюючих органів, 
визначених постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548. 

Вищевказаною постановою КМУ встановлено, що на період воєнного стану контроль 
за встановленням суб’єктами господарювання роздрібних цін на основні продукти 
харчування, пальне та лікарські засоби покладено на обласні військові адміністрації разом з 
Національною поліцією, Держпродспоживслужбою та Держлікслужбою. 

З метою забезпечення стабільної цінової ситуації на хліб та хлібобулочні вироби було 
укладено договори з хлібопекарськими підприємствами (шість суб’єктів господарювання) 
про постачання печеного хліба в торговельну мережу ОТГ обсягом 13,7 тонн на добу у 
2022 році. З керівниками хлібопекарських підприємств громади проведено роботу щодо 
збільшення обсягів виробництва і реалізації хліба простої рецептури (борошно, дріжджі, 
сіль, вода), без нарізання та пакування у плівку та забезпечення його наявності у 
безперебійному продажі протягом всього робочого дня підприємств торгівлі. Супермаркети 
«Варто», «Маркетопт», «ХL» та «АТБ» мають власну випічку хліба та хлібобулочних 
виробів. 

У м. Олександрії та на території громади працюють: супермаркети «АТБ» (4), «Варто» 
(2), «Файно Маркет», «Маркетопт», «ХL», мережі магазинів «Оптовичок» та «Купец», 
розташовані павільйони та пересувні кіоски товаровиробників ТМ «Славяночка», ВАТ 
«М’ясокомбінат «Ятрань», ТМ «Наша ряба», ТМ «Черняхівські ковбаси», ТМ «Соколівські 
ковбаси», що покращує забезпечення мешканців продуктами харчування та позитивно 
впливає на цінову ситуацію в торговельній мережі.  

З метою забезпечення мешканців Олександрійської територіальної громади 
сільгосппродукцією та свіжою городиною рішенням виконавчого комітету від 08 вересня 
2017 року № 338 затверджено дислокацію розміщення тимчасових майданчиків для торгівлі, 
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де є можливість реалізувати залишки вирощених на власних присадибних ділянках овочів та 
фруктів.  

На території громади працює три ринки: КП «Олександрійський центральний ринок» 
(до 4500 торгових місць), ринок «Айсберг» (94 торгових місця) та ринок «Александрит» 
(30 торгових місць). Всі безпосередні виробники сільськогосподарської продукції 
забезпечені необхідною кількістю торгових місць. 

Велику питому вагу в міському бюджеті має акцизний податок з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Спеціалістами управління 
економіки міської ради постійно проводяться рейди по обстеженню об’єктів торгівлі, у яких 
здійснюється торгівля підакцизними товарами. Під час рейдів проводиться роз’яснювальна 
робота з суб’єктами господарювання щодо недопущення порушення Правил торгівлі 
підакцизними товарами, у разі виявлення порушень інформація про відповідні торгові 
об’єкти надсилається до управління ДПС в Кіровоградській області. 

За січень-вересень 2022 року надійшло акцизного податку з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (тютюнові вироби та алкогольні 
напої) 10741,1 тис. грн. Такі показники є результатом роботи як сумлінних підприємств та 
підприємців – платників податків, так і співпраці податкових органів та міської ради. 

Щодо захисту прав споживачів, то за 9 місяців 2022 року спеціалістами відділу торгівлі 
управління економіки міської ради розглянуто та вирішено в межах своїх повноважень 171 
письмове звернення громадян з питань дотримання вимог Закону України «Про захист прав 
споживачів». Крім того, щоденно оперативно розглядається 3-4 звернення громадян з питань 
захисту прав споживачів. 

Зі споживачами постійно проводиться роз’яснювальна робота, щоб кожен покупець 
(споживач) знав свої права. 

Основні питання, які розглядалися:  
1) Придбання неякісного товару. 
2) Підвищення тарифів на КП «Олександрійський центральний ринок». 
3) Підвищення цін у торговельній мережі. 
 
5. Розвиток інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, підприємництва, 

адміністративні послуги 
5.1. Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність 
Починаючи з початку 2022 року для залучення інвестицій та підвищення 

інвестиційного клімату з урахуванням дії воєнного стану були проведені заходи, які  
спрямовані на розвиток інвестиційної діяльності для сталого економічного та соціального 
розвитку громади, а саме: 

Підвищення інвестиційного іміджу. З метою підвищення інвестиційного іміджу та 
стимулювання залучення інвестицій в економіку громади виконані наступні заходи: 

- у рамках покращення рівня інформаційного представлення потенціалу громади на 
міжнародному рівні міська рада долучилася до міжнародної платформи – каталогу 
пропозицій бізнесу територіальних громад, яка заснована Агентством США з міжнародного 
розвитку (USAID). Спільно з ДУ «UKRAINEINVEST» та Кіровоградською регіональною 
торгово-промисловою палатою України (далі КТПП) проводяться заходи з популяризації 
економічного потенціалу громади, як території, яка приваблива для інвестування; 

- створено базу даних щодо вільних виробничих площ та земельних ділянок, які 
пропонуються під реалізацію інвестиційних проєктів на території Олександрійської громади; 

- до Кіровоградської обласної військової адміністрації та КТПП для подальшого 
розміщення на платформі ДП «Прозорро.Продажі», «UKRAINEINVEST» направлено 
презентаційні матеріали, анкети та картографічні зображення об’єктів по типу Brownfield та 
Greenfield, які розроблені відповідно до рекомендацій, стандартів та зразків тизерів ДУ 
«Офіс із підтримки та залучення інвестицій «UKRAINEINVEST», відповідають вимогам та 
рекомендаціям для популяризації інвестиційного клімату на міжнародних майданчиках, 
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платформах та розміщені на карті інвестиційних можливостей країни (двома мовами). 
Додатково перелік об’єктів розміщений на міжнародній платформі – каталозі пропозицій 
бізнесу територіальних громад, яка заснована Агенством США з міжнародного розвитку 
(USAID); 

- міська рада приєдналася до співпраці по програмі «Make in UA», яка включає цільову 
кампанію із залучення інвесторів, які потенційно можуть бути зацікавлені в інвестуванні у 
виробничий сектор. У рамках програми направлено пропозиції з розміщення виробничих 
потужностей, створено інвестиційний профіль громади, направлено презентаційні матеріали 
промислового та експортного потенціалу громади. 

Релокація бізнесу. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 
25 березня 2022 року № 246-р «Про затвердження плану невідкладних заходів з переміщення 
у разі потреби виробничих потужностей суб’єктів господарювання з територій, де ведуться 
бойові дії та/або є загроза бойових дій, на безпечну територію» проводиться робота із 
залучення підприємств до Олександрійської територіальної громади: 

- опубліковано у засобах масової інформації (у тому числі міжрегіональних) 
оголошення про можливість релокації підприємств до Олександрійської територіальної 
громади; 

- сформовано базу даних щодо вільних площ та земельних ділянок, які придатні для 
розміщення евакуйованих виробництв на територію громади, наразі на території є 43 вільні 
об’єкти для інвестування та 18 вільних земельних ділянок (перелік постійно оновлюється); 

- направлено анкети та презентаційні матеріали по релокації до Кіровоградської 
обласної військової адміністрації та регіонального відділення Торгово-промислової палати 
України для подальшого розміщення на платформі ДП «Прозорро.Продажі», 
«UKRAINEINVEST»; 

- проведено аналітичну роботу з визначення типів підприємств, які є пріоритетними для 
переміщення у Олександрійську територіальну громаду; 

- починаючи з 1 квітня було опрацьовано 227 заявок потенційних виробників різних 
сфер виробництва та направлено презентаційні матеріали для розгляду та вибору об’єктів 
для переїзду (із них 44 заявки, надані з переліку Кіровоградської ОДА та 183 заявки 
залучених самостійно відділом інвестицій та інновацій управління економіки міської ради); 

- налагоджено комунікації з власниками підприємств для подальшого скеровування та 
співпраці у рамках програми, з метою розміщення релокованих підприємств також 
проведено окремий аналіз доцільності/можливості формування кооперації та взаємодії 
переміщених компаній з місцевими підприємствами; 

- продовжується здійснення пошуку приміщень з урахуванням вимог заявника та 
забезпечується повний консультаційний супровід із заповнення заявок до Мінекономіки та 
проводиться робота з розселення переміщених працівників (у разі необхідності); 

- проводилася робота з організації допомоги щодо вивезення підприємств, а саме 
вивчення логістичних маршрутів спільно з АТ «УКРПОШТА» та місцевих перевізників 
великогабаритного транспорту; 

- спільно з міськрайонним центром зайнятості налагоджена співпраця в частині 
оперативного укомплектування вільних робочих місць, у тому числі із числа внутрішньо 
переміщених осіб для подальшого працевлаштування їх на релокованих підприємствах. 
Триває постійний моніторинг вакансій, які необхідні для успішного функціонування 
підприємства; 

- направлено лист-звернення до Торгово-промислової палати щодо клопотання перед 
міністерствами стосовно включення Кіровоградської області до державних програм та 
компенсацій релокованим підприємствам за оперативне підключення виробничих 
потужностей переміщених підприємств до газо-, водо-, електропостачання та інших 
інженерних комунікацій; 

- підприємства доєдналися до Національної платформи продовольчої безпеки, що дає 
можливість знайти покупців для товару, зробити замовлення для власних виробничих 
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потреб; включитися до платформи експортерів з України, які готові постачати свою 
продукцію за кордон в умовах війни тощо; 

- у рамках покращення рівня інформаційного представлення потенціалу громади на 
міжнародному рівні міська рада долучилася до міжнародної платформи – каталогу 
пропозицій бізнесу територіальних громад, яка заснована Агенством США з міжнародного 
розвитку (USAID), де розміщено понад 40 об’єктів для інвестування. 

На сьогодні на територію Олександрійської територіальної громади переміщено 
10 підприємств (далі перелік), 4 – в стадії переміщення, передбачається створення близько 
250 нових робочих місць. Додатково тривають перемовини ще з 6 підприємствами. 

 
Перелік релокованих підприємств до Олександрійської територіальної громади 

№ 
з/п 

Назва переміщеного 
підприємства Вид діяльності, продукція 

1. ТОВ «ІОНТЕХ» Виробництво хімічної продукції, парфумних та 
косметичних засобів, хімічна продукція для плавальних 
басейнів 

2. ТОВ «ІВО «НОВАСВІТ» Запровадження комплексних технологій промислової 
водопідготовки, розроблення та введення в експлуатацію 
електромембранних апаратів для очищення рідких 
середовищ; постачання високоякісного ергономічного 
очисного обладнання для різних виробництв; перед 
проєктних рішень та проєктних робіт 

3. ТОВ «ЗГС «АЕРО-ЗЕТ» Виробництво готової їжі та страв, виробництво 
борошняних кондитерських виробів. Продукція: 
кукурудзяні/рисові/пшеничні/солодові/мультизлакові: 
пластівці, екструзійні кульки, криспі, фігурні вироби, 
екструзійне борошно, екструзійне какао, екструзійна 
крупа, екструзійний солод, готові сніданки та інші 
екструзійні продукти 

4. ТОВ «ІННОВАЦІЙНА 
ТЕХНОЛАБОРАТОРІЯ» 

Машинобудування: відновлення та ремонт машин, 
устаткування промислового призначення 

5. ТОВ «Новодружеський 
Механічний Завод» 
(Луганська обл.,  
м. Новодружеськ,  
вул. Дзержинського, 1) 

Виробництво збагачувального і гірничо-шахтного 
устаткування 
 

6. ФОП Новіков Сергій 
Віталійович 
(м. Слов’янськ) 

Виготовлення та ремонт деталей та приладдя для 
автотранспортних засобів 

7. ТОВ «Восток-Автотранс» 
(м. Костянтинівка,  
Донецька обл.) 

Пасажирський наземний транспорт міського та 
приміського сполучення, нерегулярні перевезення 

8. ТОВ «СЕКВОЙЯ 2000» 
 (м. Харків) 

Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас, 
виготовлення насосного обладнання, виготовлення 
новітніх технологій опалення, каналізаційного 
обладнання, водопостачання 

9. ТОВ «АЛЬЯНС-СВК» 
(м. Харків) 

 Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас 

10. ФОП Дорошенко Катерина,  
(м. Слов’янськ) 

Виготовлення та торгівля косметичними засобами, у тому 
числі для салонів краси 
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Проєкти та конкурси: 
Державний фонд регіонального розвитку  
Підготовлено та направлено інвестиційні пропозиції по Олександрійській 

територіальній громаді з підтвердженням наявності необхідних документів до переліку 
інвестиційних проєктів (програм), фінансування яких передбачається здійснювати за рахунок 
коштів державного фонду регіонального розвитку у 2023 році: 

- «Будівництво спортивного комплексу по просп. Соборному, 130, м. Олександрія, 
Кіровоградської області»; 

- «Капітальний ремонт (санація) будівлі НВК «Олександрійський колегіум – 
спеціалізована школа» Олександрійської міської ради по вул. 6-го Грудня, 97, м. Олександрія 
Кіровоградської області». 

«Програма з відновлення України» 
Підготовлено та направлено на розгляд конкурсній комісії Міністерства розвитку 

громад та територій України по «Програмі з відновлення України» між Україною та 
Європейським інвестиційним банком такі проєкти:  

-  «Капітальний ремонт (санація) будівлі Олександрійського навчально-виховного 
комплексу (ЗНЗ І-ІІ ступенів № 17 – ліцей) Олександрійської міської ради, Кіровоградської 
області, проспект Соборний, б. 130, м. Олександрія, Кіровоградської області (з коригуванням 
проєктно-кошторисної документації)»; 

- «Капітальний ремонт (санація) будівлі НВК «Олександрійський колегіум – 
спеціалізована школа» Олександрійської міської ради по вул. 6-го Грудня, 97, м. Олександрія 
Кіровоградської області (з коригуванням проєктно-кошторисної документації)»; 

- «Реконструкція гуртожитку по вул. Трудових Резервів, 1 у м. Олександрії 
Кіровоградської області під житловий будинок (з виготовленням проєктно-кошторисної 
документації)»; 

- «Будівництво водоводу по вулиці Франка та провулку Суворова у м. Олександрії 
Кіровоградської області (з коригуванням проєктно-кошторисної документації)»; 

- «Реконструкція будівлі ЗНЗ № 21 по вул. Садовій, 60, м. Олександрія, Кіровоградська 
область під надання житла для внутрішньо переміщених осіб (з виготовленням проєктно-
кошторисної документації)»; 

- «Капітальний ремонт будівлі поліклініки Комунального підприємства «Центральна 
міська лікарня м. Олександрії» Олександрійської міської ради по вул. Ярмарковій, 15 
(з виготовленням проєктно-кошторисної документації)»; 

- «Капітальний ремонт будівлі комунального підприємства «Центр первинної медико – 
санітарної допомоги м. Олександрії» по вул. Діброви, 77 в м. Олександрія Кіровоградської 
області з виготовленням проєктно-кошторисної документації»; 

- «Модернізація системи помірно-централізованого теплопостачання за рахунок 
реконструкції котельні № 35 Q=6,021 Гкал/год. та теплових мереж району теплопостачання 
котельні м. Олександрії Кіровоградської області по вул. Григорія Сокальського, 35». 

 
Індустріальний парк. Олександрійською міською радою було ініційовано виключення 

(не ліквідація) індустріального парку «Олександрія» з Реєстру індустріальних (промислових) 
парків України на підставі пп. 4) п. 1, п.п. 3, 4 ст. 161 Закону України «Про індустріальні 
парки» з метою його подальшого «Рестарту» відповідно до внесених змін до Закону та 
прийняття інших законодавчих актів України щодо залучення інвестицій у промисловий 
сектор економіки шляхом стимулювання створення індустріальних парків. 

Очікується прийняття низки законодавчих актів, у тому числі постанови Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Порядку надання коштів на безповоротній основі для 
облаштування індустріальних парків та/або забезпечення будівництва об’єктів суміжної 
інфраструктури, необхідних для створення та функціонування індустріальних парків», якими 
буде регламентована державна підтримка облаштування індустріальних парків за рахунок 
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коштів державного/обласного бюджетів, цільових субвенцій, включаючи фінансування на 
створення та розвиток інженерно-транспортної інфраструктури парків. 

Додатково на території Олександрійської територіальної громади планується у 
2023 році створення та реєстрація приватного еко- індустріального парку, яким передбачено 
створення близько 1000 нових робочих місць. 

 
Виставки, ярмарки, форуми та експортний напрям 
1. За підтримки Олександрійської міської ради та Кіровоградської регіональної 

Торгово-промислової палати України харчові підприємства громади прийняли участь у 
міжнародній продовольчій виставці  RIGA FOOD – 2022, яка відбулася з 08.09 по 10.09 у 
м. Ризі (Латвійська Республіка). 

Харчові підприємства громади представили свою продукцію серед країн – учасників 
Балтійського регіону, отримали сертифікати та були включені до співпраці з ТД «Україна» 
для подальшого просування продукції до західних регіонів.  

На даний час учасники вже отримали замовлення на постачання продукції до Латвії, а 
саме: ФОП Сібірцева Н. отримала замовлення на виготовлення пряників з тематичними 
малюнками до Різдва для продажу в мережі супермаркетів Латвійської республіки та мережі  
автозаправних станцій; ТОВ «Агропродснек» – замовлення на вафельну трубочку та халву 
фасовану, ТОВ НГК «ТРЕЙД» замовлення на фасований крем-мед з додаванням різних 
ягідних смаків. Наразі формуються цінові пропозиції продукції для експортування, які 
потрібні для виконання умов контрактів, оформлення товарної номенклатури 
зовнішньоекономічної діяльності по якому проходить розмитнення товарів, цінування, 
умови поставки FCA в Україні. 

2. З метою покращення ключових показників ефективності, збільшення обсягів 
експорту, напрацювання дієвих інструментів у сфері експортування місцевих виробників, 
обміну досвідом між експортерами та інше залучено понад 40 підприємств місцевих 
виробників, які активно долучилися до участі у проєкті для підтримки українського бізнесу 
Biz For Ukraine, що має на меті двосторонню співпрацю з країнами ЄС. ДіяБізнес. 

3. 22 підприємства громади долучилися до Міжнародного Каталогу - експортерів, який 
створений Офісом з просування експорту України за фінансової підтримки Уряду Німеччини 
через німецьку федеральну компанію Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH для налагодження прямих бізнес-контактів між іноземними компаніями та 
українськими виробниками товарів. 

4. За допомогою Опублікованих Каталогів харчових підприємств-експортерів громади 
на Міжнародному стенді України, порталу NAZOVNI, Каталозі експортерів, платформи  
EU-Ukraine Solidarity Lanes Business Matchmaking Platform підприємствам надходять фідбеки 
(feedback) щодо зацікавленості у співпраці та постачання продукції через довготривалі 
експортні контракти. 

5. Міська рада долучилася до співпраці з ДУ «Офіс розвитку підприємництва та 
експорту» та ГС «Центр розвитку інновацій» у рамках національного проєкту з розвитку 
підприємництва та експорту для сприяння відновленню та адаптації економіки 
територіальної громади у період війни. 

6. Продовжується робота з розширення кола суб’єктів господарювання, які здійснюють 
експортну діяльність, надання інформаційного супроводу та підтримки у даній галузі. 

З метою пошуку інформації щодо залучення інвестицій у бізнес-проєкти, міжнародної 
технічної допомоги, розвиток експортного напряму прийнято участь у більше 20 онлайн – 
заходах, семінарах та форумах по таких темах: «Поглиблення регіонального партнерства у 
сфері залучення та супроводження інвестицій», який ініційовано ДУ «Офіс із залучення та 
підтримки інвестицій»; «Як місцева влада може допомогти переміщеним підприємствам? – 
досвід трьох місяців релокації на базі Платформи «Економіка та інвестиції», який 
організований Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація 
об’єднаних територіальних громад» у партнерстві зі SKL International; участь у практичній 
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презентації Економічного профайлу громади; «Rebulding Ukraine with Private Sector: 
International Investment Fair; U-LEAD Європою «Інвестиційна привабливість громад в умовах 
війни та повоєнного відновлення» та ін. 

Міжнародна технічна допомога та міжмуніципальне співробітництво 
Проводилася робота із залучення додаткового фінансування на реалізацію проєктів 

економічного, культурного, соціального та інфраструктурного напрямку.  
Олександрійська міська рада звернулася до Міжнародних фондів та донорських 

організацій (UND ПРООН, Фонд Східна Європа, Посольство Канади, GIZ в Україні, USAID, 
ЮНІДО, U-LEAD з Європою, Посольство Естонії, Посольство Федеративної Республіки 
Німеччина, ДУ «Ukraineinvest», Данська рада в Україні щодо співпраці та співфінансування 
проєктів та програм, реалізація яких є дороговартісною та потребує додаткового 
фінансування по таких галузях:  

- встановлення системи відеоспостереження у сільській місцевості (інформаційно-
телекомунікаційна автоматизована система «Безпечне місто»; 

- встановлення сортувальних баків у рамках Еко-програм та ініціатив; 
- реалізація проєктів у сфері переробки ТПВ; 
- енергозбереження в закладах соціальної інфраструктури; 
- придбання медичного обладнання; 
- розвиток спортивної інфраструктури; 
- вуличне освітлення у сільській місцевості; 
- альтернативне відновлення комунальної енергетики; 
- безбар’єрність для людей з особливими фізичними потребами та інше. 
Додатково на участь у конкурсах із залучення міжнародної технічної допомоги подані 

такі проєкти: 
1. Проєкт USAID (Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ) на залучення фінансування по 

проєкту: «Комплексна програма скорочення теплових мереж з метою економії витрат на 
транспортування теплоносія до малонавантажених районів міста». 

2. Проєкт від Уряду США через Агентство США з міжнародного розвитку USAID на 
отримання побутової техніки для комфортних умов перебування внутрішньо переміщених 
осіб, загальна вартість проєкту 6 млн. грн. 

3. Проєкт від ГО «Громадський дім», що фінансується Німецьким Товариством 
міжнародного співробітництва (GIZ) на придбання обладнання для гуманітарного штабу 
м. Олександрії на загальну суму 49,81 тис. грн. 

4. Проєкти: «Хаб успіху для мотивації та натхнення»; Лабораторія неакадемічної 
творчості та розвитку»; «Children’s space»; за фінансової підтримки Агентства США з 
міжнародного розвитку USAID та виконується IREX у партнерстві з «Будуємо Україну 
разом» з Центром «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності» (CSR Ukraine), 
Making Cents International, Міжнародним республіканським інститутом IRI та Zinc Network 
та за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України. Дані проєкти 
отримали перелік різноманітних заходів із майстер-класів, медійної грамотності, 
психологічної допомоги, пошук необхідної інформації щодо працевлаштування та інше, які 
впроваджуються із залученням волонтерів, внутрішньо переміщених осіб, які виконують 
діяльність за проєктами та фінансуються щомісяця за виконану роботу по 6,0 тис. грн. 
Додатково отримано канцелярські матеріали. 

5. Направлено грантову пропозицію ТОВ «Антарес Солар» та  ТОВ «Orion PV» щодо 
подачі заявки на участь у грантовому конкурсі за фінансування ЄС та у рамках ініціативи 
EU4CLIMATE на розробку власних еко-інновацій. 

Мета проєкту: будівництво сонячних електростанцій для забезпечення власного 
споживання виробничих потужностей підприємств. 

6. Подано проєктні пропозиції щодо залучення міжнародної технічної допомоги у 
галузі енергоефективності, виробництва теплової та електричної енергії з відновлювальних 
джерел та альтернативних видів палива. Олександрійською територіальною громадою було 
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подано такі проєкти: ТОВ «Компанія «Біоенерго», м. Олександрія, вул. Скічка, 42 а, проєкт 
«Будівництво міні гідроелектростанції, виробіток електроенергії з альтернативних джерел»; 
проєкт «Будівництво наземної фотоелектричної сонячної електростанції «Оріон Піві» ТОВ 
«Оріон Піві»; проєкт «Будівництво наземної фотоелектричної сонячної електростанції 
«Антарес Солар» ТОВ «Антарес Солар»; «Модернізація системи помірно-централізованого 
теплопостачання за рахунок реконструкції котельні газової № 35 Qуст = 6,021 Гкал/год. з 
ККД 76% та теплових мереж району теплопостачання котельні по вул. Григорія 
Сокальського, 35, м. Олександрія Кіровоградської області «КП Теплокомуненерго» 
Олександрійської міської ради. 

7. У вересні поточного року ТОВ «НМЗ», ТОВ «Альянс СВК» та ТОВ «СЕКВОЯ 2000» 
подали аплікаційні форми – заявки на участь у конкурсному відборі грантового проєкту USAID 
«Підтримує МСП під час війни в Україні», який впроваджено за підтримки USAID 
«конкурентоспроможна економіка України» (проєкт подається тільки підприємствами, які 
релокували свої потужності та/або мають намір здійснювати переїзд із зони бойових дій). Усі 
підприємства подали проєкти  на фінансування, що сприятимуть відновленню бізнесу на новому 
місці, а саме: на придбання нового обладнання /машин/устаткування для виробництва продукції. 

8. Подано проєктну заявку ТОВ «НМЗ» на придбання нових станків і устаткування для 
добувної промисловості та будівництва по Програмі USAID «Конкурентоспроможна 
економіка України» (КЕУ), яка реалізується компанією «Кімонікс Інтернешнл Інк.» та 
працює у нових галузях або в галузях, що розвиваються, які мають потенціал для швидкого 
зростання, досягнення успіху на експортних ринках, створення інвестицій та збільшення 
зайнятості. 

9. До Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України направлено 
на конкурс для отримання фінансування від Корейського агентства міжнародного 
співробітництва проєкт: «Модернізація системи помірно-централізованого теплопостачання 
за рахунок реконструкції котельні Qуст = 6,021 Гкал/год. та теплових мереж району 
теплопостачання котельні м. Олександрія, Кіровоградська область, вул. Григорія 
Сокальського, 35 з виготовленням проєктно-кошторисної документації». 

10. Реалізуються проєкти: ГО «Десяте квітня», у рамках проєкту за підтримки УВКБ 
ООН: психологічна допомога ВПО (дорослим і дітям), обсяг отриманих коштів 124 000 грн, 
одержувач – Осередок арттерапевтичної допомоги «Веселка»; Проведення воркшопів з 
гончарства для ВПО, отриманих коштів 136 417 грн, одержувач – БО «Інша»; Освітній 
проєкт для навчання соціальному підприємництву, обсяг отриманих коштів 103 600 грн, 
одержувач – ГО «Центр громадської активності «Перемога»; Безкоштовні курси української 
мови та історії України, обсяг отриманих коштів 69 000, грн, одержувач – БО «БФ «Центр 
допомоги Олександрія». 

11. Проєкт «ВільноХаб» реалізує програму «Мріємо та діємо», яка впроваджується за 
фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та виконується 
IREX у партнерстві з Будуємо Україну разом (БУР), Центром «Розвиток корпоративної 
соціальної відповідальності» (CSR Ukraine), Making Cents International (MCI), Міжнародним 
республіканським інститутом (IRI) та Zinc Network та за підтримки Міністерства культури та 
інформаційної політики України. Проєкт «ВільноХаб» спрямований на підтримку дітей та 
молоді (віком 10-35 років), постраждалих через військові дії, які потребують психосоціальної 
та інформаційної підтримки, соціалізації та адаптації до теперішніх умов життя. Виконавці 
проєкту проходять онлайн-навчання з 6 основних курсів «Мінна безпека», 
«Медіаграмотність», «Кібергігієна», «Працевлаштування», «Діалог та порозуміння», «Арт-
терапія». Потім протягом дії проєкту проводять тренінги для учасників віком 10-35 років, 
майстер-класи, консультації та різноманітні масові заходи. Проведено майстер-класів:  
9 – з малювання, 2 – з фотографії, 10 – з рукоділля; тренінгів: 2 – з медіаграмотності,  
1 – з кібергігієни, 1 – діалог та порозуміння, 6 – тренінгів з арт-терапії, ігри для згуртування 
та порозуміння – 7, діалог з психологом – 7. Загальна кількість учасників заходів станом на 
06 жовтня 2022 року – 334 особи. 
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12. Проєкт «ВільноХаб_Олександрія», який реалізується за програмою «Мріємо та 
діємо» та впроваджується за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку 
USAID та виконується IREX у партнерстві з Будуємо Україну разом, Центром «Розвиток 
корпоративної соціальної відповідальності» (CSR Ukraine), Making Cents International, 
Міжнародним республіканським інститутом IRI та Zinc Network за підтримки Міністерства 
культури та інформаційної політики України. Проєктом передбачена методична підтримка у 
вигляді друкованих та електронних матеріалів, набір канцтоварів, ігор, побутових предметів, 
необхідних в рамках проведення заходів, фінансова підтримка членам команди ВільноХаб. 

Робота з бізнесом 
1. У рамках державної програми надання грантів на створення або розвиток власного 

бізнесу «ЄРобота» проведено роботу по залученню підприємств/суб’єктів господарювання/ 
фізичних осіб громади до участі у грантах. 

За результатами проведеної роботи по Олександрійській територіальній громаді було 
подано 11 заявок: із них 5 заявок пройшли етап вивчення бізнес-планів та направлені на 
розгляд до Міністерства економіки України, а саме: 

- Фізична особа Танковська Ганна Вікторівна (на створення переробного підприємства) 
по проєкту: «Створення системи збору та компостування відходів деревини, гілля, листя, 
трави шляхом мульчування». Очікується фінансування. Проєктом передбачається створення 
нових (не менше) 25 робочих місць. 

- Фізична особа Франко Анатолій Олександрович (на власну справу) по проєкту: 
«Розширення міжнародних вантажних перевезень з оформленням відповідних дозволів та 
ліцензій». Фінансування у сумі 250 тис. грн отримано. Проєктом передбачається створення 
нових (не менше) 2 робочих місць; 

- ФГ «Фенікс-ЕВО» (на сад) по проєкту: «Розвиток садівництва, ягідництва, 
виноградарства». Проєктом передбачається створення нових (не менше) 15 робочих місць. 
Проєкт погоджено, очікується фінансування у сумі 4,2 млн. млн; 

- ФОП Вялих С.А. (на створення переробного підприємства) по проєкту: «Придбання 
лінії для виробництва круасанів за авторським рецептом». Проєктом передбачається 
створення нових не менше 25 робочих місць. Проєкт повернено на доопрацювання.  

- ТОВ «Новодружеський механічний завод» (на  створення переробного підприємства) 
по проєкту: «Придбання обладнання/станків для виготовлення гірничо-шахтного 
обладнання». Проєктом передбачається створення нових (не менше) 25 робочих місць. 
Проєкт повернено на доопрацювання. 

Додатково на офіційному сайті Олександрійської міської ради розміщено банер «Гід з 
державних послуг Дія» з посиланням на послугу ЄРобота, де фізичні особи та суб’єкти 
господарювання мають можливість без перешкод подати гранти на: власну справу; сад; 
теплицю; переробне підприємство та скористатися послугами Дія.Бізнес у напрямку 
розширення ринків збуту, пошуку іноземних партнерів, прийняття участі у міжнародних 
тендерних закупівлях та інше. 

2. У рамках підписаного Меморандуму про співпрацю між Олександрійською міською 
радою та Кіровоградською ТПП проводяться спільні заходи з налагодження співпраці та 
пошуку бізнес-партнерів у рамках зовнішньоекономічної діяльності; пошуку ринків збуту 
для підприємств громади в умовах війни; пошуку шляхів доступу до сировини для 
підприємств громади та інше. 

3. 29 вересня на Міжнародному форумі із презентацій інвестиційних проєктів та 
секторальних досліджень REBUILDING UKRAINE WITH THE PRIVATE SECTOR: 
International Investment Fair, який було проведено за підтримки   UkraineInvest у партнерстві з 
ICC та з інформаційною підтримкою: ACC, EBA, EUEO, UVCA, USUBC, СУП, CIPE 
Ukraine, National Investment Council of Ukraine, Canada-Ukraine Chamber of Commerce, The 
Ukrainian Chamber of Commerce Industry, Enterprise Greece Invest & Trade, Investment Monitor 
Олександрійська територіальна громада спільно з  приватним сектором направили для 
представлення та ознайомлення представникам 15 міжнародних інвестиційних фондів та 
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більш ніж 100 інвесторів світової бізнес-спільноти проєкти, які відкриті та мають 
економічний потенціал розвитку на території громади, а саме: 

- «Розширення спортивного залу КНТ «ТОРНАДО» для змагання іншими видами 
спорту з гостинним комплексом для проживання дітей», проєкт ПП «ТРЕЙД-ЕНЕРГІЯ»; 

- Створення приватного індустріального парку на території Олександрійської 
територіальної громади, проєкт ТОВ ЗПТУ «Віра Сервіс Інтермаш»; 

- Надано перелік вільних для впровадження інвестиційної діяльності земельних ділянок 
більше 10 га. Надано земельну ділянку території індустріального парку «Олександрія» та 
земельну ділянку, площею 111,2936 га по вул. Робітничій, м. Олександрія; 

- «Піролізна переробка сміття з отриманням синтез газу та рідкого палива», проєкт 
ТОВ «Новасвіт»; 

- «Відновлення гальванічних стоків», проєкт ТОВ «Новасвіт»; 
- «Впровадження технології отримання реагенту (adblue) каталітичного очищення 

вихлопних газів». 
Проєкти додатково будуть опубліковані в UkraineInvest Guide – універсальному 

довіднику для іноземних інвесторів. 
За результатами проведення форуму отримано звернення від представників «GENESIS 

ENGINEERING» LTD (директор Georgii Idiatullin) щодо отримання інформації по 
вищевказаних земельних ділянках для розгляду питання будівництва єдиного на території 
України сучасного високотехнологічного підприємства з виробництва флоат-скла за 
стандартами ЄС. На сьогодні тривають перемовини щодо залучення партнерів для 
співфінансування проєкту з міжнародними фінансовими інституціями. 

4. Міністерством аграрної політики та продовольства України агровиробникам та 
сільськогосподарським підприємствам громади направлено пропозиції про можливість 
реєстрації в Державному аграрному реєстрі ДАР, який впроваджено за підтримки 
Європейського Союзу та Світового банку, за допомогою якого підприємства мають змогу 
подавати заявки на отримання державних субсидій, цільових, субсидованих кредитних 
програм, а також технічної та гуманітарної допомоги від ЄС та інших міжнародних донорів. 

До реєстрації у ДАР було успішно залучено такі господарства: ФГ «Фенікс»; ФГ 
«Джерело – 2»; ТОВ «Агровіста»; ТОВ «Зернарі»; ФГ «Ріта»; ТОВ «Королівське ХПП». 

Додатково фермерським господарствам  та сільськогосподарським підприємствам 
громади направлено інформацію про можливості подання заявок на  отримання засобів 
тимчасового зберігання зерна (рукавів) місткістю 200 тонн. Проєкт реалізується за 
донорської підтримки урядів Канади та Японії, а також австралійської благодійної 
організації Minderoo Foundation. Надання такої допомоги аграріям є частиною Стратегії Food 
and Agricultural Organization. 

5. На постійній основі проводиться робота по залученню підприємств до участі у 
проєктах та ініціативах до Програми USAID з аграрного і сільського розвитку з метою 
отримання доступу до міжнародних ринків, а також впровадженню механізмів фінансування 
для потреб малих і середніх с/г виробників, впровадження нових проєктів, що дозволить 
створити нові робочі місця для мешканців сільських територій. 

6. Підприємцям та підприємствам-експортерам доведена до відома інформація про 
можливість взяти участь у 33-х міжнародних виставкових заходах до кінця 2022 року та 
представити товари і послуги на колективних стендах задля сприяння розвитку власного 
експорту та створення нових можливостей виходу свого бізнесу за кордон. Підготовка в 
даному напрямку триває. 

Міжмуніципальне співробітництво 
Відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад» та з 

метою впровадження міжмуніципального співробітництва на території Олександрійської 
територіальної громади, формування партнерських відносин, враховуючи пропозицію 
Олександрійського міського голови щодо ініціювання співробітництва з Новопразькою, 
Приютівською, Пантаївською селищними територіальними громадами та Попельнастівською 
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сільською територіальною громадою у сфері надання медичних послуг у формі спільного 
фінансування (утримання) суб’єктами співробітництва підприємств, установ та організацій 
комунальної форми власності (інфраструктурних об’єктів) рішенням Олександрійської 
міської ради від 26 листопада 2021 року № 362 «Про надання згоди на організацію 
співробітництва територіальних громад» було надано згоду на організацію співробітництва 
Олександрійської міської ради з Новопразькою селищною радою, Приютівською селищною 
радою, Пантаївською селищною радою, Попельнастівською сільською радою.  

Відповідно до вищевказаного рішення 16 лютого 2022 року спільним розпорядженням 
утворено комісію з підготовки проєктів договорів про співробітництво територіальних 
громад. Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про 
ведення воєнного стану в Україні» робота в даному напрямку тимчасово призупинена. 

5.2. Підприємництво  
Всього у 2022 році здійснювали діяльність до 4 тис. фізичних осіб-підприємців, які в 

основному працювали у торговій сфері, надавали послуги у сферах транспорту та побуту 
тощо. В цілому малий та середній бізнес забезпечує робочими місцями близько 4 тис. 
найманих працівників. 

З метою розвитку підприємництва здійснює діяльність Міський фонд підтримки 
підприємництва (далі – МФПП). Протягом 2022 року МФПП було надано 770 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 та гендерної політики, по сплаті 
податків, по отриманню кредитів для бізнесу, по виготовленню печатки, штампів, 
отриманню ЕЦП, по реєстрації в Олександрійському управлінні ГУ ДФС у Кіровоградській 
області, по легалізації найманої праці. Протягом 2022 року за участю МФПП проведено 96 
заходів для підприємців та безробітних та 7 засідань консалтингового центру при ОМРЦЗ. За 
сприянням фонду зареєструвались ФОП 178 чол.  

5.3. Адміністративні послуги. У Центрі надання адміністративних послуг працює: 
22 адміністратора та 4 державних реєстратора. У 2022 році впроваджено надання 7 нових 
адміністративних послуг щодо реєстрації місця проживання та отримання соціальних послуг. 

У березні 2022 року впроваджено послугу з реєстрації внутрішньо переміщених осіб, 
що дозволило зменшити людино-потік до управління соціального захисту населення міської 
ради і пришвидшило можливість переміщеним особам стати на облік та зареєструватися на 
соціальну допомогу на проживання. 

З квітня 2022 року забезпечено надання найбільш запитуваної послуги «Оформлення 
паспорта громадянина для виїзду за кордон», послуга надається з використанням двох 
робочих станцій з оформлення паспортних документів. 

В умовах воєнного стану забезпечувалася безперебійна робота «Реєстру громади», що 
дозволило мешканцям територіальної громади отримувати актуальні дані щодо реєстрації 
місця проживання та довідок про склад зареєстрованих осіб за адресою для оформлення 
соціальних допомог та виплат, отримання пенсій, оформлення спадкових справ на нерухоме 
майно. Відповідно до рішення міської ради від 14 липня 2022 року № 478 «Про звільнення 
окремих категорій осіб від оплати вартості деяких адміністративних послуг, яка 
зараховується до бюджету Олександрійської територіальної громади» звільнено від оплати 
вартості адміністративного збору, яка зараховується до місцевого бюджету (70%) за 
оформлення паспорта громадянина України наступним категоріям громадян: 

1. Громадяни, віднесені до першої та другої категорії, постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи. 

2. Інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи 
пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи. Інваліди І та ІІ груп. 

3 .Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них (у тому числі учасники 
антитерористичної операції), особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни. 
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4. Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування. Батьки та діти багатодітних 
сімей. Особи у віці від 80 років. Внутрішньо переміщені особи. 

5. Бездомні особи та безпритульні діти (за наявності певного статусу). 
За 9 місяців 2022 року було надано 24880 послуг та надійшло 1069 онлайн замовлень на 

отримання е-послуг, а саме: 

Назва послуги Особисте 
звернення 

Онлайн 
звернення 

1 2 3 
Реєстрація місця проживання 2846 3 
Видано довідок про реєстрацію місця проживання та 
довідок про склад осіб, зареєстрованих за адресою 

3201 44 

Соціальні послуги (житлові субсидії, допомоги, пільги) 5383 0 
Реєстрація земельних ділянок та отримання витягів 444 938 
Надано та погоджено документів дозвільного характеру  1521 84 
Завірено довідок голів квартальних комітетів 822 0 
Видано паспортів громадянина України  1998 0 
Змінено назви вулиць у паспорті громадянина України 542 0 
Реєстраційні дії по нерухомому майну 664 0 
Реєстрація бізнесу 1200 0 
Видано довідок переміщених осіб 1568 0 
Зареєстровано заяв від власників на компенсацію  2491 0 
Надання відповіді на запити 2200 0 

 
6. Бюджетно-фінансова політика 
За січень-вересень 2022 року доходи загального та спеціального фондів  бюджету 

Олександрійської міської територіальної громади з урахуванням міжбюджетних трансфертів 
виконано на 111,7 % (план – 501 913,8  тис.грн; факт – 560 701,3 тис.грн), перевиконання на 
58 787,5 тис.грн, темп росту склав 104,4%, у тому числі: 

- по загальному фонду – 110,2% (план – 492 866,2 тис.грн; факт – 543 317,9 тис.грн), 
перевиконання на 50 451,7 тис.грн, у порівнянні з минулим роком надходження збільшено на 
62 056,7 тис.грн, темп росту склав 112,9%; 

- по спеціальному фонду – 192,1% (план – 9 047,6 тис.грн, факт – 17 383,4 тис.грн), 
перевиконання становить 8 335,8 тис.грн, темп росту склав 31,2%. 

Доходи загального та спеціального фондів бюджету Олександрійської міської 
територіальної громади без урахування міжбюджетних трансфертів виконано на 119,5% 
(план – 303 481,7 тис.грн; факт – 362 640,6 тис. грн), перевиконання на  59 158,9 тис.грн, 
темп росту склав 126,9 %, у тому числі: 

- по загальному фонду – 117,3 % (план – 294 461,1 тис.грн; факт – 345 277,7 тис.грн), 
перевиконання на 50 816,6 тис.грн, у порівнянні з відповідним періодом минулого року 
надходження збільшено на 69 480,9 тис.грн, темп росту – 125,2%; 

- по спеціальному фонду – 192,5% (план – 9 020,6 тис.грн, факт – 17 362,9 тис.грн), 
перевиконання становить 8 342,3 тис.грн (за рахунок власних надходжень бюджетних 
установ, яке становить 6 781,8 тис.грн та за рахунок екологічного податку на 141,3 тис.грн), 
темп росту склав 174,8%. 

До бюджету розвитку при плані 480,0 тис.грн фактично надійшло 678,6 тис.грн, 
перевиконання становить 882,9 тис.грн, у порівнянні з відповідним періодом минулого року 
надходження зменшено  на 734,8 тис.грн, темп росту склав 54,6%. 

Основним бюджетоутворюючим податком загального фонду є податок та збір на 
доходи фізичних осіб, при плані 185 800,0 тис. грн фактично надійшло 244 017,3 тис.грн, що 
становить 131,3%, перевиконання складає 58 217,3 тис.грн, у порівнянні з відповідним 
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періодом минулого року надходження збільшено на 82 001,6 тис.грн, темп росту склав 
150,6%.  

Акцизного податку при плані 18 200,0 тис.грн фактично надійшло 17 793,1 тис.грн, що 
складає 97,8%, недовиконання становить 406,9 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом 
минулого року надходження зменшено на 81,4 тис.грн, темп росту склав 99,5%. Це 
пояснюється  змінами в законодавстві, внаслідок введення воєнного стану в Україні. 

План по місцевих податках і зборах, що надходять до загального фонду міського 
бюджету, виконано на 89,5% (план – 85 346,9 тис.грн, факт – 76 415,2 тис.грн), 
недовиконання складає 8 931,7 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом  минулого року 
надходження по місцевих податках і зборах зменшено на 13 004,0 тис.грн, темп росту склав 
85,5%. Податок на нерухоме майно при плані 3 825,0 тис.грн фактичні надходження склали 
3 258,2 тис.грн, що становить 85,2%, недовиконання складає 566,8 тис.грн; темп росту склав 
99,7%. 

Від плати за землю при плані 32 250,0 тис.грн. фактично надійшло 25 167,5 тис.грн, що 
становить 78,0%, недовиконання склало 7 082,5 тис.грн. У порівнянні з відповідним 
періодом минулого року надходження зменшено на 15 661,6 тис.грн, темп росту склав 61,6%.  

На території Олександрійської територіальної громади АТ «Укрзалізниця» 
користується земельними ділянками на праві постійного користування. Відомості про дані 
земельної ділянки не внесені до Державного земельного кадастру, тому для розрахунку 
нормативної грошової оцінки протягом 2021 року застосувався коефіцієнт функціонального 
призначення у розмірі 3,0. Постановою від 03 листопада 2021 року № 1147 Кабінет Міністрів 
України затвердив нову методику нормативної грошової оцінки земельних ділянок. 
З прийняттям нової Методики даний коефіцієнт, визначений для земель залізничного 
транспорту у розмірі 0,5 (незалежно від того чи не внесені до Державного земельного 
кадастру відомості про земельну ділянку), почав застосовуватися у 2022 році. У зв’язку з 
вищевказаним, протягом 2021 року від АТ «Укрзалізниця» щомісячно до бюджету 
Олександрійської міської територіальної громади надходила плата за землю у розмірі 
1 657 569,11 грн, а з лютого по серпень 2022 року – 22 891,02 грн. 

Станом на 09 вересня 2022 року на території Олександрійської територіальної громади 
під землями залізниці сформовані земельні ділянки в межах м. Олександрії. На дані ділянки 
отримані витяги із технічної документації з нормативної грошової оцінки (до формування 
земельних ділянок оподаткування проводилось по середній вартості ріллі по області). На 
підставі цього у вересні місяці 2022 року було подано уточнену декларацію, згідно з якою 
щомісяця від АТ «Укрзалізниця» до бюджету Олександрійської міської ТГ будуть надходити 
кошти у сумі 297,0 тис.грн. Крім того, на зниження надходження по платі за землю вплинуло 
введення воєнного стану та початок повномасштабних військових дій на території України. 

Єдиного податку при плані 49 200,0 тис.грн фактично надійшло 47 757,8 тис.грн, що 
становить 97,1%, недовиконання склало 1 442,2 тис.грн, у порівнянні з відповідним періодом 
минулого року надходження збільшено на 2 592,8 тис.грн, темп росту склав 105,7%. 
Неподаткові надходження при плані 5 045,7 тис.грн фактично надійшли у сумі 
6 850,1 тис.грн, що становить 135,8%, перевиконання склало 1 804,4 тис.грн, темп росту 
склав 109,0%, з них: 

- плата за надання інших адміністративних послуг – при плані 2 708,0 тис.грн фактично 
надійшло 3 907,5 тис.грн, перевиконання становить 1 199,5 тис.грн, у порівнянні з 
відповідним періодом минулого року надходження збільшено на 1 526,6 тис.грн, темп росту 
склав 164,1%;  

- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом 
склали 872,4 тис.грн, що становить 116,4%, у порівнянні з відповідним періодом минулого 
року надходження збільшено на 50,3 тис.грн, темп росту склав 106,1%; 

- державне мито – при плані 185,0 тис.грн фактичне надходження склало 104,9 тис.грн, 
що становить 56,7%, недовиконання складає 80,1 тис.грн. У порівнянні з відповідним 
періодом минулого року надходження зменшено на 61,9 тис.грн, темп росту склав 62,9%. 
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За січень-вересень 2022 року при плані 198 405,1 тис.грн офіційні трансферти надійшли 
у сумі 198 040,2 тис.грн, що становить 99,8%, у тому числі: дотації – 64 513,3 тис.грн; 
освітня субвенція – 122 805,3 тис.грн; інші субвенції – 10 721,6 тис.грн. 

 
Проблемні питання щодо виконання доходної частини 

1. Наявність заборгованості по виплаті заробітної плати по економічно-активних 
підприємствах станом на 01 жовтня 2022 року у сумі 1 246,5 тис.грн, у тому числі: 
КНП Олександрійський онкологічний диспансер Кіровоградської обласної ради – 
547,3 тис.грн; КНП Олександрійський шкірно-венерологічний диспансер Кіровоградської 
обласної ради – 141,3 тис.грн; ТОВ «Електромеханічний завод «Етал» – 353,8 тис.грн; 
КНП «Олександрійська центральна районна лікарня Олександрійської міської ради» – 
204,1 тис.грн. 

2. Зменшення обсягів промислового виробництва підприємствами міста зумовлене 
використанням виробничих потужностей не в повному обсязі, зміною графіка роботи 
підприємств, запровадження неповного робочого дня, скорочення чисельності працівників 
під час введення воєнного стану. 

3. Наявність недоїмки по підприємствах та фізичних особах,  що є резервом наповнення 
доходної частини бюджету Олександрійської міської територіальної громади. 

 
7. Заробітна плата, зайнятість населення, соціальний захист 
7.1. Заробітна плата, зайнятість населення 
1) Згідно із статистичними даними розмір середньомісячної заробітної плати штатних 

працівників по Олександрійському району за IV квартал 2021 року – 10944 грн (по області 
12073 грн). 

Протягом січня-вересня 2022 року у пошуках роботи в службі зайнятості 
зареєструвалось 2166 незайнятих громадян. Всього за звітний період на обліку перебувало 
3276 осіб, що складає 76,3% до відповідного періоду 2021 року. 

Станом на 01 жовтня 2022 року на обліку залишилась 1484 особи, в тому числі 
1469 особи мали статус безробітних громадян. Частка молоді в загальній кількості 
безробітних складає 29,6%. Кількість вакансій на 01 жовтня 2022 року складає 42 вакансії 
проти 122 за відповідний період минулого року. Навантаження на 1 робоче місце складає 
35 осіб проти 10 за відповідний період 2021 року. Рівень працевлаштування безробітних та 
осіб, які знаходяться на обліку в центрі зайнятості, складає 16,5% проти 12,8% за 
відповідний період минулого року, тобто збільшився на 3,7%. 

У січні-вересні 2022 року при сприянні служби зайнятості працевлаштовано 
566 безробітних громадян на вільні та новостворені робочі місця, із них з компенсацією 
фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування – 27 осіб. Професійне навчання за направленням служби зайнятості проходили 
59 безробітних громадян. З початку 2022 року до участі у громадських та інших роботах 
тимчасового характеру залучено 107 осіб. 

Станом на 01 жовтня 2022 року на обліку перебувало 149 осіб з інвалідністю, з них 
працевлаштовано – 16, направлено на навчання – 1, на громадські та інші роботи 
тимчасового характеру особи з інвалідністю не направлялися. 

2) Легалізація заробітної плати. 
З метою легалізації заробітної плати та виявлення «тіньової» зайнятості населення 

станом на 01 жовтня 2022 року робочою групою з питань легалізації заробітної плати та 
зайнятості населення організовано та проведено 44 рейди.  

Обстежено 722 суб’єкти господарювання, у 154 суб’єктів господарювання виявлено 
220 незареєстрованих працівників. За результатами проведеної роботи за 9 міс. 2022 року 
легалізовано 132 робочих місця (2021 – 153 робочих місця).  

Протягом січня-вересня 2022 року проведено 7 засідань робочої групи з питань 
легалізації заробітної плати та зайнятості населення, на які було запрошено 47 роботодавців, 
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які нараховують та виплачують заробітну плату менше законодавчо встановленого 
мінімального розміру, та використовують працю неоформлених працівників. На засіданнях 
були розглянуті питання підняття рівня заробітної плати та легалізації «тіньової» зайнятості 
населення.  

3) За оперативною інформацією керівників підприємств-боржників станом на 
01 жовтня 2022 року загальна сума заборгованості із заробітної плати по територіальній 
громаді складає 2094,0 тис. грн. 

У порівнянні до початку 2022 року заборгованість із заробітної плати виникла в сумі 
1246,5 тис. грн, до попереднього місяця зменшилась на 1579,9 тис. грн. 

Заборгованість із заробітної плати виникла через недостатнє фінансування за 
програмою медичних гарантій від НСЗУ, скорочення обсягів виробництва, зменшення 
замовлень в умовах воєнного стану. 

Заборгованість на 1 підприємстві-банкруті та на одному неактивному підприємстві 
залишається без змін: КП «Теплоелектроцентраль» – 533,4 тис. грн; ДП Трест 
«Олександріярозрізобуд» – 314,1 тис. грн. 

За січень-вересень 2022 року проведено 7 засідань комісії з питань погашення 
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), на які запрошено 
119 керівників, у тому числі з питання стану погашення заборгованості із заробітної плати – 
26, з нарахування та виплати заробітної плати працівникам менше за мінімальну – 35, які 
мають борги зі сплати єдиного соціального внеску, по відшкодуванню витрат на виплату, 
доставку пільгових пенсій – 58. Попереджено 84 керівника щодо: термінового погашення 
боргів; виконання графіків погашення заборгованості, протокольних доручень, даних за 
результатами засідань комісії; недопущення утворення поточної заборгованості із заробітної 
плати. За результатами роботи комісії відбулося зменшення заборгованості по 
територіальній громаді в порівнянні до попереднього місяця на 1579,9 тис. грн.  

Щотижня здійснюється моніторинг виплати заробітної плати на підприємствах 
громади, що дає можливість контролювати стан погашення зарплатних боргів та 
упереджувати їх виникнення. Постійно аналізується стан оплати праці та вживаються всі 
можливі заходи, спрямовані на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам 
громади. 

Протягом 2022 року для забезпечення контролю за дотриманням законодавства про 
працю спеціалістами відділу з питань праці та соціально-трудових відносин здійснено 
обстеження 6 підприємств щодо дотримання законодавства у сфері оплати праці, 
мінімальних гарантій, складені відповідні довідки з 41 пропозиціями та зауваженнями. 
Керівникам на усунення недоліків доведені завдання з місячним терміном виконання. Від 
усунення недоліків розрахунковий економічний ефект склав 34,9 тис. грн. 

Під час воєнного стану на офіційному сайті міської раді публікується інформація до 
відома роботодавців, керівників та головних бухгалтерів підприємств, установ та організацій 
усіх форм власності щодо змін в оплаті праці, дотримання мінімальних гарантій. 

 
7.2. Соціальний захист населення 
Загальна сума коштів, передбачених бюджетом у 2022 році на соціальний захист 

населення, склала 221,12 млн. грн.  
У загальній сумі коштів: 14,65 млн. грн – кошти місцевого бюджету; 203,35 млн. грн – 

кошти державного бюджету; 3,12 млн. грн – кошти обласного бюджету. 
Допомога внутрішньо переміщеним особам. На обліку в управлінні перебувають 11450 

внутрішньо переміщених осіб, у тому числі 10410 осіб, які перемістились у зв’язку з 
введенням військового стану на території України з 24 лютого 2022 року, яким видано 
довідки внутрішньо переміщених осіб, та інформацію про яких внесено до Єдиної 
інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб. Постановою Кабінету 
Міністрів України від 20 березня 2022 року № 332 «Деякі питання виплати допомоги на 
проживання внутрішньо переміщеним особам» передбачено надання допомоги внутрішньо 
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переміщеним особам. В Олександрійській громаді станом на 01 жовтня 2022 року 
6630 сімей, в складі яких є діти, працездатні, пенсіонери та особи з інвалідністю отримують 
відповідну допомогу. Загальна сума призначеної за 10 місяців допомоги становить 
135010,8 тис. грн.  

Державні допомоги. Станом на 01 жовтня 2022 року кількість одержувачів державних 
соціальних допомог становить 6025 сімей на загальну суму – 125478,6 тис. грн, у т.ч.: 

- сім’ям з дітьми – 2231 сім’я на суму 34105,7 тис. грн; малозабезпечені сім’ї – 
1047 сімей на суму 32906,6 тис. грн; осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю – 
1299 осіб на суму 31667,8 тис. грн; інші – 1448 сімей на суму 26798,5 тис. грн. 

Житлові субсидії. 
Станом на 01 жовтня 2022 року управлінням соціального захисту населення міської 

ради нараховано субсидій 10332 сім’ям на загальну суму 67414,5 тис. грн, на придбання 
скрапленого газу та твердого пічного побутового палива 216 господарствам – 899,8 тис. грн. 
Функції з призначення та виплати житлової субсидії були покладені на органи соціального 
захисту населення, а відповідно до норм постанови Кабінету Міністрів України від 
16 вересня 2022 року № 1041 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату 
житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу Пенсійним фондом України» змінюється механізм виплати житлових 
субсидій та пільг: з 1 жовтня виплата провадиться органами Пенсійного фонду України, а з 
1 грудня і призначення житлових субсидій та пільг буде здійснюватись органами Пенсійного 
фонду. Умови надання субсидій та пільг залишаються без суттєвих змін, а змінюється лише 
орган, який буде призначати і виплачувати кошти адресної допомоги. 

Пільги. Станом на 01 жовтня 2022 року на обліку в управлінні соціального захисту 
населення міської ради перебуває 21859 пільговиків, з них ветеранів війни – 2313 чол., 
ветеранів військової служби та органів внутрішніх справ – 181 чол., дітей війни – 3680 чол., 
багатодітних сімей з дітьми – 1453 чол., інвалідів загального захворювання – 2881 чол. 

Станом на 01 жовтня 2022 року надано пільги на житлово-комунальні послуги 3607 
особам на загальну суму 16026,46 тис. грн, 62 пільговикам нарахована пільга для придбання 
твердого палива на суму 135,75 тис. грн та 30 пільговикам нарахована пільга для придбання 
скрапленого газу на суму 6,9 тис. грн. 

Пільгова категорія громадян перевозиться безкоштовно на всіх маршрутах, крім 
вихідних та святкових днів, за графіком руху. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1045 
нараховано та виплачено соціальних стипендій 41 студенту пільгових категорій вищих 
навчальних закладів на суму 622,19 тис. грн.  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07 травня 2022 року № 540 
«Деякі питання виплати у 2022 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви 
нацистських переслідувань» разова грошова допомога до 5 травня була виплачена 618 
особам на суму 916,3 тис. грн. 

Станом на 01 жовтня 2022 року з бюджету Олександрійської територіальної громади 
відшкодовано компенсацію за безкоштовний проїзд пільгових категорій пасажирів 
залізничним трансортом наданих «Знам’янською дирекцією залізничних перевезень» філії 
«Одеської залізниці» АТ «Укрзалізниця» приміського та внутрішньодержавного 
сполучення – 236 тис.грн. Для реалізації права мешканців Олександрійської територіальної 
громади на пільговий проїзд в приміському автомобільному транспорті в межах території 
громади, Олександрійською міською радою прийнято рішення від 28 січня 2022 року № 406 
«Про затвердження Програми компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій 
громадян автомобільним транспортом загального користування приміського сполучення в 
Олександрійській територіальній громаді в новій редакції». Станом на 01 жовтня 2022 року 
відшкодовано компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним 
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транспортом загального користування приміського сполучення відповідно до 13064 талонів 
на суму 393,82 тис.грн. 

Оздоровлення дітей. У 2022 році за рахунок державного бюджету 2 дитини з 
малозабезпечених сімей були оздоровлені в таборі відпочинку «Артек-Прикарпаття». 
У зв’язку із введенням воєнного стану, неможливістю створення оптимальних умов для 
безпечного перебування дітей у дитячих закладах у 2022 році оздоровлення та відпочинок 
дітей було призупинено. 

Реабілітація осіб з інвалідністю. У 2022 році взято на облік 38 дітей з інвалідністю для 
направлення їх на реабілітацію. З початку року реабілітацію пройшли 13 дітей з інвалідністю 
на загальну суму 271,7 тис. грн. У 2022 році до управління соціального захисту населення 
міської ради звернулися 302 особи з інвалідністю для забезпечення їх технічними та іншими 
засобами реабілітації та протезно-ортопедичними виробами, яким з початку року видано 872 
засоби реабілітації, виплачено грошову компенсацію за самостійно придбані засоби 
реабілітації 20 особам з інвалідністю на суму 50,6 тис.грн. 

Відповідно до Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги непрацюючим 
малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 року № 256, 18 особам з 
інвалідністю та малозабезпеченим особам виплачено матеріальну допомогу на суму 
17,5 тис. грн. 

У 2022 році за рахунок коштів державного та обласного бюджетів санаторно-
курортним оздоровленням забезпечено 10 осіб з інвалідністю, компенсацію за невикористану 
путівку отримали 5 осіб з інвалідністю внаслідок війни на суму 3,48 тис.грн. 

Компенсацію на бензин та транспортне обслуговування в 2022 році отримали 111 осіб з 
інвалідністю на суму 56,2 тис. грн. 

Надання соціальних послуг. Протягом 9 місяців поточного року управлінням прийнято 
775 рішень про надання громадянам міста соціальних послуг територіальним центром, 
у тому числі за рахунок бюджетних коштів. Протягом відповідного періоду 30 осіб надавали 
соціальні послуги на непрофесійній основі громадянам, які потребують догляду. Загальна 
сума виплачених з бюджету територіальної громади коштів компенсації цим особам – 
401,4 тис. грн. 

Забезпеченням житлом дітей-сиріт. Субвенція з державного бюджету міському 
бюджету на проєктні, 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 у 2021 році виділена 
в сумі 2373,5 тис. грн. Станом на 01 жовтня 2022 року придбано житло для 3 осіб на суму 
802,9 тис.грн. 

Соціальна підтримка постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. 
У місті проживає 970 осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, із них:                         

І категорія – 176 чол., ІІ категорія – 417 чол., ІІІ категорія – 175 чол., вдови – 133 чол., діти – 
68 чол., серія «Г» – 1 чол. Постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи особам 
виплачені за рахунок коштів державного бюджету допомоги та компенсації на загальну суму 
2035,24 тис. грн. За рахунок коштів обласного бюджету безкоштовне зубопротезування 
здійснили 7 осіб на суму 26,8 тис. грн, безкоштовні ліки за пільговими рецептами отримали 
64 особи на суму 240,8 тис. грн. 

З початку року санаторно-курортним оздоровленням забезпечено 11 учасників 
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1-ої категорії за рахунок коштів державного бюджету та 
4 учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 2-ої категорії за рахунок коштів міського 
бюджету. До 35-их роковин Чорнобильської трагедії за рахунок коштів обласного бюджету 
виплачена матеріальна допомога дітям з інвалідністю, пов’язаною з Чорнобильською 
катастрофою, дітям з інвалідністю загального захворювання, дітям, позбавленим 
батьківського піклування, особам з інвалідністю першої та другої групи – 170 осіб на суму 
86,5 тис. грн. За рахунок коштів міського бюджету надана грошова допомога вдовам 
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померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, на загальну 
суму 66,0 тис. грн. Допомогу отримали 132 особи по 500 грн кожному.  

Матеріальна підтримка окремих категорій громадян з бюджету Олександрійської 
територіальної громади. 

З бюджету територіальної громади на надання грошової допомоги на лікування та інші 
потреби малозабезпеченим верствам населення передбачено коштів 2 786,7 тис. грн.  

За рахунок цих коштів виплачується: грошова допомога жителям міста на лікування  та 
інші потреби згідно з рішенням 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; матеріальна 
допомога вдовам постраждалих від аварії на ЧАЕС; матеріальна допомога вдовам загиблих в 
Афганістані; матеріальна допомога згідно з Міською комплексною Програмою соціальної 
підтримки учасників АТО/ООС, сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, 
постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців, які брали участь у 
захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України, та 
вшанування пам’яті загиблих на 2021-2025 роки; матеріальна допомога громадянам міста 
депутатами міської ради згідно з Положенням, затвердженим рішенням міської ради від 
26 лютого 2021 року № 233.  

За рахунок бюджету територіальної громади через управління соціального захисту 
населення Олександрійської міської ради надається фінансова підтримка громадським та 
благодійним 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», «ОБФ «Шлях до життя», 
Кіровоградській обласній організації УТОГ. За 9 місяців 2022 року надано коштів на 
фінансування громадських та благодійних організацій у сумі 666,97 тис. грн. 

Соціальна підтримка учасників АТО/ООС та військовослужбовців, які забезпечували 
(забезпечують) здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації проти України. 

На обліку в ЄДАРП перебуває 875 учасників АТО/ООС.  
У 2022 році за рахунок коштів державного бюджету санаторно-курортним 

оздоровленням забезпечено 2 членів сімей загиблих учасників АТО/ООС. 40 членам сімей 
загиблих військовослужбовців ЗСУ та НГУ була виплачена одноразова матеріальна 
допомога за рахунок коштів обласного бюджету на суму 1 млн. 200 тис. грн. 

24 пораненим військовослужбовцям ЗСУ та НГУ була виплачена одноразова 
матеріальна допомога за рахунок коштів обласного бюджету на суму 360 тис. грн та з 
бюджету Олександрійської міської територіальної громади – 240 тис. грн. 

3 дітям загиблих учасників АТО/ООС та 2 дітям загиблих захисників України за 
рахунок коштів обласного бюджету виплачена матеріальна допомога в розмірі 3000 грн 
кожному. 

 
8. Підтримка дітей, сім’ї та молоді, гендерна рівність 
Протягом 9 місяців 2022 року на обліку перебувало 188 сімей, в яких виховується 462 

дитини, що на 37,33 % менше ніж в минулому році (300/711). Соціальним супроводом 
охоплено 57 сімей, в яких виховується 134 дітей, що на 18,57% менше ніж у минулому році 
(70/149). Всі сім’ї, які перебувають на обліку центру 100% охоплені соціальними послугами 
та на 30,32% від загальної кількості сімей охоплені соціальним супроводом. 

Фахівцями із соціальної роботи Олександрійського міського центру соціальних служб 
спільно з іншими суб’єктами соціальної роботи було складено 192 початкові оцінки з метою 
обстеження матеріально-побутових умов проживання. Заведено 61 соціальну картку сімей, 
яким надається спектр соціальних послуг.   
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Всі інші сім’ї та особи отримують послуги відповідно до державного стандарту 
надання соціальних послуг: 

- послугу екстреного втручання отримують 6 сімей; 
- послугу соціального супроводу, де виховуються діти сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування отримують 12 сімей; 
- послугу соціальної профілактики отримує 81 сім’я; 
- послугу представництва інтересів отримує 4 сім’ї; 
- послугу інформування отримує 92 сім’ї; 
- послугу консультування отримують 596 сімей; 
- послугу соціального супроводу – 61 сім’я/особа. 
Протягом 9 місяців 2022 року фахівці центру надавали різноманітний спектр 

соціальних послуг, у результаті яких: 457 родин отримали допомогу в оформленні 
документів для отримання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, державної 
допомоги сім’ям з дітьми, державної допомоги одиноким матерям; 681 сім’я отримала 
гуманітарну допомогу у вигляді одягу і продуктів харчування; члени 159 сімей отримали 
психологічну допомогу; у 63 родинах було попереджено соціальне сирітство; 389 сім’ям 
надано допомогу у вирішенні соціально-побутових проблем (оформлено тимчасову 
реєстрацію, реструктуризовано борг за оплату газопостачання, отримали юридичну 
допомогу – 2 сім’ї, надано допомогу щодо влаштування до закладів освіти – 1, організовано 
лікування – 9 сімей, отримали допомогу у працевлаштуванні – 9. 

З початку 2022 року було завершено соціальний супровід 25 сімей, в яких виховується 
68 дітей, що на 41,86% менше, порівняно з минулим роком (43/93). 19 сімей, в яких 
виховується 55 дітей, було знято з досягненням позитивних результатів у ході соціального 
супроводу та були вирішені проблеми, які призвели до складних життєвих обставин, що на 
52,50% менше ніж у минулому році (40/88). Соціальний супровід 2 сімей, в яких 
виховуються 2 дитини, був завершений з негативним результатом. Супровід 3 сімей, в яких 
виховується 8 дітей, завершений у зв’язку із переїздом, письмова відмова від надання 
послуг – 1 сім’я, у якій виховується 3 дітей. 

21 квітня 2022 року було проведено благодійну акцію до Дня Великодня для надання 
підтримки внутрішньо переміщеним сім’ям та евакуйованим сім҆ ям з дітьми, як таким, що 
опинились у складних життєвих обставинах.  Всього у заході взяли участь 88 осіб.  

13 травня 2022 року проведена благодійна акція до  Дня сім̓ ї  для надання підтримки 
внутрішньо переміщеним сім’ям та евакуйованим сім҆ ям з дітьми, як таким, що опинились у 
складних життєвих обставинах. Всього у заході  взяли участь 62 сім’ї. 

30 серпня 2022 року проведено благодійну акцію до Дня знань – 1 вересня 
«Школярик», у якій взяли участь 72 дітей з сімей, які опинились у складних життєвих 
обставинах. 

На території м. Олександрії протягом 9 місяців було 4 відмови від новонародженої 
дитини. 

Налагоджена співпраця з Олександрійським МРВ філії Державної установи «Центр 
пробації» в Кіровоградській області та Олександрійського міського центру соціальних служб 
щодо неповнолітніх та молоді, засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. 
Взаємодія із суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання домашньому насильству 
або насильству за ознакою статі, включає в себе взаємне інформування не пізніше однієї 
доби про виявлені факти домашнього насильства з дотриманням правового режиму 
інформації з обмеженим доступом. 

Рішенням Олександрійської міської ради від 31 серпня 2021 року № 267 створено 
спеціалізовану службу первинного соціально-психологічного консультування осіб, які 
постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі. З початку 
2022 року на обліку служби перебувало 12 сімей. Із них 8 сімей знято з обліку у зв’язку з 
мінімізацією або подоланням складних життєвих обставин. 11 сімей взято на облік. Тому на 
даний час на обліку МЦСС з приводу домашнього насильства перебуває 15 сімей. 
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Систематично надаються послуги соціальної профілактики – 12 сім’ям, консультування – 2 
сім’ям, соціальний супровід – 1. Робота із сім’ями, які перебувають на обліку МЦСС: 

- рейди у співпраці із ювенальною превенцією – 40 рейдів, в яких було відвідано 
102 сім’ї, була надана гуманітарна допомога у вигляді засобів особистої гігієни та продуктів 
харчування та проведено профілактичну роботу з приводу запобігання домашньому 
насильству; 

- організовано видачу гуманітарної допомоги у вигляді дитячого харчування, підгузків, 
засобів особистої гігієни для малюків – 12 заходів, була надана гуманітарна допомога 
11 сім’ям; 

- забезпечення продуктами харчування сімей СЖО – постійно, за зверненням. 
Під час воєнного стану фахівцями спеціалізованої служби первинного соціально-

психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства або 
насильства за ознакою статі, систематично проводяться рейди по сім’ям внутрішньо 
переміщених осіб, в яких здійснюється інформування про домашнє насильство, його форми 
та прояви, права постраждалих осіб на захист і допомогу. З молоддю юнацького віку 
систематично проводиться просвітницька робота та тренінгові заняття про види, форми і 
запобігання домашньому насильству. Фахівцями спеціалізованої служби первинного 
соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства 
або насильства за ознакою статі, проведено групові заняття: 

- круглий стіл – 3, на теми «Залежності – психологічні особливості формування. Як 
розірвати коло залежності», «Мова тіла, жестів, міміки. Особливості почерку», «Сила роду, 
як точка опори», у яких взяли участь 32 особи; 

- 3 відео-лекторія на теми: «Шлях до взаєморозуміння між братами і сестрами», 
«Сучасні діти та сучасні гаджети», «Особливості виховання дітей підліткового віку». 
Охоплено дітей віком від 0 до 14 років – 7 чол., від 18 до 35 років – 9 чол., старших 
36 років – 7 чол.; 

- проведено 7 тренінгових занять для підлітків 10-14 років з розвитку комунікативних 
здібностей для створення нових соціальних зв’язків з однолітками та самостійного 
подолання стресових ситуацій. Залучено 34 дитини; 

- 8 занять – тілесна терапія через рухові вправи, які спрямовані на зниження напруги 
внаслідок пережитих стресів; 

- 10 занять – арт-терапія на зниження рівня страхів та паніки. 
Розпорядженням міського голови від 03 травня 2022 року № р-59-з утворено міський 

психологічний хаб з метою надання психологічної підтримки внутрішньо переміщених осіб, 
до складу якого входить 10 психологів. Психологічних звернень до міського психологічного 
хабу – 385, із них 225 індивідуальних (150 дорослих і 75 дітей) і 160 – групові заняття 
(83 дитини і 77 дорослих). 

Протягом 9 місяців 2022 року функціонують 6 дитячих будинків сімейного типу, в яких 
виховуються 39 дітей та 6 прийомних сімей, в яких виховується 14 дітей. Усього прийомним 
сім’ям та дитячим будинкам сімейного типу протягом 9 місяців 2022 року надано 82 
різноманітні соціальні послуги: ДБСТ-52, ПС-30.  

Проводиться організаційно-просвітницька робота серед населення щодо пріоритетів 
сімейних форм виховання та, зокрема, розширення мережі ПС та ДБСТ. З цією метою 
розміщуються публікації в міських ЗМІ, так розміщено 2 статті по пропаганді сімейних форм 
виховання. 

Рішенням міської ради від 08 вересня 2017 року № 333 запроваджено послугу 
патронату над дитиною. Олександрійський міський центр соціальних служб проводить 
роботу з інформування про запровадження послуги з патронату.  

Протягом 9 місяців 2022 року фахівцями із соціальної роботи в загальноосвітніх 
навчальних закладах проведено 83 лекційно-просвітницьких заходи зі збереження здоров’я 
молодого покоління, в яких взяли участь 1283 учасника.   
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9. Житлово-комунальне господарство, енергозбереження 
Житлово-комунальне господарство 
У зв’язку із запровадженням на території України воєнного стану виник ряд 

принципових труднощів з організацією та фінансуванням робіт, які змушують скорочувати 
їх обсяги. Зокрема, призупинене фінансування капітального ремонту та реконструкції 
об’єктів дорожнього господарства, діють вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 
03 травня 2022 року № 520, якою визначена необхідність узгодження аварійних, 
відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності з обласною 
військовою адміністрацією, що ускладнює реалізацію намічених завдань у даному напрямку. 
Та попри труднощі, ситуація в місті є контрольованою, збережена досягнута в минулі 
періоди динаміка утримання та ремонту підпорядкованих об’єктів, зокрема: 

1. По поточному ремонту міських доріг виконані роботи на 47 вулицях. Загальний 
обсяг відремонтованого асфальтобетонного покриття склав 13,450 тис. м2 на суму 
6226,9 тис. грн. 

2. На грунто-щебеневих дорогах проведене профілювання (грейдерування) 12 вулиць з 
грунто-щебеневим покриттям на території Олександрійської територіальної громади. Обсяг 
виконання склав 42,3 тис.м2 на суму 84,6 тис. грн. 

3. Для вирішення проблеми підтоплення територій міста продовжена робота з чищення 
та ремонту каналізаційних колекторів підземної зливової каналізації. Виконані роботи на 
6 вулицях. Проведене гідродинамічне очищення 876 м/п мереж на суму 278,9 тис. грн.  

4. У рамках Програми енергозбереження та комплексної модернізації вуличного 
освітлення м. Олександрія Кіровоградської області та пригороді на 2016-2023 рр. на 
106 вулицях встановлено 866 одиниць сучасних енергозберігаючих світильників з LED-
лампами. Профінансовано з бюджету Олександрійської територіальної громади  
1287,646 тис. грн.  

5. Реалізуються заходи із санітарного утримання вулично-шляхової мережі, об’єктів 
зеленого господарства (включаючи видалення аварійно небезпечних дерев), системи 
зовнішнього освітлення, забезпечення поводження з побутовими відходами, надання 
ритуальних послуг та ін.  

6. З початку 2022 року створено 3 нові об’єднання співвласників багатоквартирних 
будинків (ОСББ). Загалом по місту створено 84 ОСББ. Передано іншому управителю 
5 багатоквартирних будинків, співвласники яких виявили бажання змінити форму 
управління. Реалізація заходів сприяє створенню конкурентного середовища на ринку 
управління багатоквартирними будинками та надає можливість співвласникам 
багатоповерхівок більш ефективно управляти спільним майном. 

7. У рамках Програми спільного фінансування та підтримки об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків на території Олександрійської територіальної громади на 2021-
2025 рр. здійснене відшкодування з бюджету Олександрійської територіальної громади 
частини кредитних коштів, залучених 3-ма ОСББ в реалізацію заходів з капітального 
ремонту, модернізації та реконструкції (у т.ч. енергоефективної) будинків загальною сумою 
300,650 тис. грн.  

 
10. Охорона здоров’я  
Галузь у 2022 році працювала стабільно, надаючи послуги на належному рівні. 
До мережі закладів, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я міської ради, 

входять: «Центральна міська лікарня м. Олександрії» Олександрійської міської ради, 
«Дитяча міська лікарня» Олександрійської міської ради, «Центр первинної медико-
санітарної допомоги м. Олександрії» Олександрійської міської ради, в складі якого 
7 амбулаторій загальної практики сімейної медицини (АЗПСМ) та 2 фельдшерсько-
акушерських пункти, «Міська стоматологічна поліклініка» Олександрійської міської ради, 
2 комунальні некомерційні підприємства: «Олександрійська центральна районна лікарня 
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Олександрійської міської ради» та «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Олександрійської міської ради», у складі якого 13 амбулаторій загальної практики сімейної 
медицини (АЗПСМ) та 17 фельдшерсько-акушерських пунктів.  

Крім того, діють 6 закладів системи охорони здоров’я, що утримуються з обласного 
бюджету: КНП «Олександрійська психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради», 
«Олександрійський протитуберкульозний диспансер Кіровоградської обласної ради», 
«Олександрійський онкологічний диспансер Кіровоградської обласної ради», 
«Олександрійський наркологічний диспансер Кіровоградської обласної ради», «Центр 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області 
Кіровоградської обласної ради», «Олександрійський шкірно-венерологічний диспансер 
Кіровоградської обласної ради»; функціонує Олександрійський міськміжрайонний відділ 
Державної установи «Кіровоградський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби 
України» та КЗ «Олександрійський медичний фаховий коледж» Кіровоградської обласної 
ради. 

Всі лікувальні заклади мають ліцензії на медичну практику та заключили договори з 
НСЗУ. В медичних комунальних підприємствах, підпорядкованих управлінню охорони 
здоров’я міської ради, працюють 1719 медичних працівників, із них: 294 лікаря, 
767 середнього медперсоналу, 341 молодший медичний працівник та 317 спеціалістів та 
обслуговуючого персоналу. 

Укомплектованість лікарями складає – 79,7%, а укомплектованість лікарями-
педіатрами складає – 70,5%. Для надання допомоги дітям необхідно залучити лікаря-
ортопеда-травматолога дитячого, лікаря-хірурга дитячого, лікарів-педіатрів для роботи в 
стаціонарі та дільничних лікарів-педіатрів. Також недостатня укомплектованість посад 
загальної практики – сімейних лікарів (62,65%). Укомплектованість сестрами медичними 
складає – 86,1%. Створюються умови для заохочення молодих фахівців для роботи в міських 
лікувальних закладах.  

У 2022 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 дітей до 18 років, лікуються 
безкоштовно ветерани війни, ліквідатори аварії на ЧАЕС в терапевтичному та 
неврологічному відділеннях, учасники АТО/ООС, переселенці, здійснюється безкоштовне 
лікування вагітних та проведення пологів, прийом аналізів в клініко-діагностичних 
лабораторіях та ургентні дослідження в приймальному відділенні. У міських лікарнях 
функціонує 16 ліжок, які передбачені для надання стаціонарного лікування ветеранів війни, 
учасників бойових дій та учасників АТО/ООС. 

 
11. Освіта  
Управління освіти міської ради та педагогічні колективи у 2022 році працювали над 

реалізацією основних напрямків, які забезпечували високу якість освіти: дотримання 
стандартів змісту освіти, матеріально-технічне, технологічне, інформаційне забезпечення 
освітнього процесу, профілізація навчання, застосування здоров’язберігаючих технологій, 
утримання в належному стані споруд та будівель закладів освіти. Мережа закладів освіти 
станом на 01 вересня 2022 року складається із 35 закладів: 17 закладів загальної середньої 
освіти, 16 закладів дошкільної освіти та 2 заклади позашкільної освіти. 

Дошкільна освіта. Кількість дітей, охоплених дошкільною становить 2304 дитини, 
кількість груп на 1 вересня 2022 року становить 114 груп. В умовах воєнного часу освітній 
процес здійснюється в дистанційній та змішаній формах. На базі закладів дошкільної освіти 
№№ 2, 39, 43 працюють 12 груп компенсуючого типу для дітей з вадами опорно-рухового 
апарату, зору, мови. Діє санаторний дошкільний навчальний заклад № 16 для дітей, які 
мають малі та згасаючі форми туберкульозу, діє 5 груп.  
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У п’ятнадцяти ЗДО забезпечується право дітей на інклюзивну освіту, дистанційно 
працюють 38 інклюзивних груп, які відвідують 59 дітей  з особливими освітніми потребами.  

У діючих в умовах воєнного часу у 10 закладах дошкільної освіти працюють 
40 чергових груп, із них 18 груп – інклюзивних, їх відвідують 21 дитина з особливими 
освітніми потребами, 90 дітей дошкільного віку відвідують гуртки по підготовці дітей до 
школи Будинку дитячої та юнацької творчості та Центру дитячої та юнацької творчості, 
5 дітей старшого дошкільного віку охоплено соціально-педагогічним патронатом. 

Загальна середня освіта. Кількість закладів загальної середньої освіти – 17. Станом на 
01 вересня 2022 року у закладах загальної середньої освіти працюють 359 класів для 
8947 учнів. 

Існуюча мережа закладів загальної середньої освіти забезпечує освітні потреби міста та 
перебуває в стані реформування. Наразі гімназіями вже стали 8 закладів загальної середньої 
освіти, ліцеями – 8 закладів загальної середньої освіти та початкова школа – 1 заклад. Діти 
мають можливість навчатися в будь-якому закладі загальної середньої освіти, незалежно від 
місця проживання, чим забезпечується доступність до якісної освіти. В умовах воєнного 
стану освітній процес здійснюється в дистанційній та змішаній формах, галузь успішно 
впоралася із викликами: навчальний рік завершився вчасно, усі учні отримали річне 
оцінювання,  переведені до наступного класу або отримали документи про освіту. 

За результатами НМТ у 2022 році – 19 здобувачів освіти отримали 200 балів хоча б з 
одного із трьох предметів, що виносився на НМТ (тест). У 2021-2022 навчальному році 
31 випускник отримав золоті та срібні медалі (минулий рік – 22). 92% випускників стали 
студентами вищих навчальних закладів (стабільний показник). 

У тринадцяти закладах загальної середньої освіти у 2022 році продовжується 
впровадження інклюзивної освіти для 210 дітей у 56 класах, у тому числі дітей в спеціальних 
класах. Введено ставки асистентів вчителя (56 ставки) відповідно до вимог законодавства. На 
індивідуальній формі навчання перебувають 45 дітей, які за станом здоров’я не можуть 
відвідувати навчальний заклад. 

Для визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо 
програми навчання та  надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими 
освітніми потребами, їх батькам та педагогам працює комунальний заклад Інклюзивно-
ресурсний центр, спеціалісти якого надають послуги не тільки в місті, а й за зверненнями 
громадян із інших територій. Установа обслуговується корекційними педагогами: 
3 вчителями-логопедами, 4 практичними психологами, 2 вчителями-дефектологами та 
2 реабілітологами. 

На даний час інклюзивним навчанням охоплено 136 дітей з особливими потребами: 
59 дітей навчаються у закладах дошкільної освіти та 77 дітей у закладах загальної середньої 
освіти. Фахівці ІРЦ брали участь у роботі команд психолого-педагогічного супроводу 
дитини з особливими освітніми потребами у закладах освіти з інклюзивною формою 
навчання, допомагали освітнім закладам визначати освітні рівні підтримки особам, які 
навчаються інклюзивно, розробляли індивідуальний план розвитку для таких дітей та 
проводили виїзні обстеження дітей, які виховуються у групах компенсуючого типу закладів 
дошкільної освіти. 

Важливим аспектом діяльності ІРЦ є надання консультацій батькам. За даний період за 
допомогою до ІРЦ звернулися 390 батьків. У ході консультування батьки отримували 
інформацію з приводу проведення комплексної оцінки та виявлення освітніх потреб, 
визначення подальшого освітнього маршруту, надання корекційно-розвиткової допомоги 
дітям. Інформація про діяльність центру регулярно оновлюється на сайті ІРЦ inkluz-ku@i.ua.  

Центр зареєстрований в автоматизованій системі «ІРЦ» і має вільний доступ, що 
значно полегшує роботу як фахівців ІРЦ, так і батьків дітей з особливими освітніми 
потребами. 
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Відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту», з метою 
заохочення та підтримки професійного розвитку вчителів у місті активно працює комунальна 
установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників». 

Олександрійський міський центр професійного розвитку педагогічних працівників 
(ЦПРПП) було створено 15 травня 2020 року (рішення Олександрійської міської ради від 
15 травня 2020 року № 933). Відповідно до Положення про центр професійного розвитку 
педагогічних працівників (постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року 
№ 672) заклад працює у трьох напрямах: 

1) сприяє професійному розвитку педагогічних працівників;  
2) здійснює їхню психологічну підтримку; 
3) надає консультування з питань планування та визначення траєкторії їх професійного 

розвитку; проведення супервізії; розроблення документів закладу освіти, особливостей 
організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, у тому числі з 
використанням технологій дистанційного навчання; впровадження компетентнісного, 
особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів 
освіти і нових освітніх технологій. 

З метою сприяння професійному розвитку педагогічних працівників протягом 
2022 року працівниками ЦПРПП проведено ряд освітніх заходів для педагогічних 
працівників: 

- засідання професійних спільнот учителів міста відповідно до напрямів у форматах 
вебінарів, онлайн-засідань, педагогічних зустрічей, семінарів;  

- групові й індивідуальні консультування заступників директорів ЗЗСО, методистів 
ЗДО і ЗПО у синхронному й асинхронному режимах;  

- організація роботи Школи цифрової педагогіки (проведено ряд занять із опанування 
4 різних онлайн-інструментів); 

- проведення майстер-класів за запитами на базі закладів освіти з використанням 
онлайн-інструментів. 

Підвищення кваліфікації освітян – невід’ємна складова їхнього професійного розвитку. 
Саме з цією метою ЦПРПП запроваджено проведення курсів підвищення кваліфікації 
педагогів за програмами (наказ МОНУ від 04 грудня 2020 року № 1504 «Деякі питання 
професійного розвитку науково-педагогічних працівників»). У 2022 році курси на базі 
ЦПРПП пройшли 453 педагогічних працівників  закладів освіти громади. 

Для забезпечення професійного консультування протягом року створено й 
оприлюднено віртуальну дошку з класифікацією освітніх онлайн-інструментів; здійснено 
координацію підвищення кваліфікації педагогічних працівників на базі Інституту 
післядипломної освіти Київського університету ім. Бориса Грінченка; проконсультовано 
педагогічних працівників із питань організації освітнього процесу та використання 
технологій дистанційного навчання; проведено супервізії вчителів початкових класів 
громади і району (20 супервізій). Також актуальна інформація висвітлюється на офіційному 
сайті ЦПРПП та в групі «Центр професійного розвитку педагогічних працівників                             
м. Олександрії» у фейсбуці (572 учасника). 

Психологічна підтримка у ЦПРПП надається систематично. Психолог координує 
діяльність професійних спільнот практичних психологів і педагогів соціальних, логопедів, 
дефектологів відповідно до плану роботи, надає рекомендації практичним психологам та 
педагогам соціальним щодо ведення документації, практичну допомогу педагогам 
вищезазначених категорій з питань професійного розвитку.  

Позашкільна освіта. Позашкільною освітою в комунальних закладах освіти, які 
підпорядковані управлінню освіти: БДЮТ, ЦДЮТ ім. О. Шакала, у 2022 році охоплено 
2230 вихованців, цей показник тримається на рівні минулих років. 

Вихованці ЦДЮТ та БДЮТ, як самостійно, так і в творчих колективах, є постійними 
учасниками конкурсів та фестивалів різних рівнів. 
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12. Культура  
Якісні культурно-дозвіллєві послуги населенню, підготовку та проведення соціально 

важливих культурно-мистецьких заходів загальнодержавного, обласного та регіональних 
рівнів забезпечують спеціалісти закладів культури. До складової галузі культури входять: 

- централізована бібліотечна система, яка налічує 16 бібліотек; 
- 7 клубів: Палац культури «Олександрійський театр», до якого входять 

4 відокремлених структурних підрозділи: Головківський сільський будинок культури, 
Піщанобрідський сільський клуб, Ізмайлівський сільський будинок культури, 
Пустельниківський сільський клуб; Палац культури «Світлопільський»; Будинок культури 
селища Олександрійське; 

-  3 мистецькі школи: Олександрійська дитяча музична школа; дитяча музична школа 
«Перлина» сел. Олександрійське та Олександрійська дитяча художня школа; 

-  Олександрійський міський музейний центр ім. Худякової А.Ф.  
З метою популяризації духовної спадщини Чижевського Д.І. – видатного 

олександрійця, відомого славіста, філософа, вченого енциклопедиста, літературознавця, 
історіографа, дослідника слов’янської культури створено відділ «Будинок Дмитра 
Чижевського», як структурний підрозділ Олександрійського міського музейного центру              
ім. Худякової А.Ф., відкриття якого відбулося 27 липня 2022 року; 

- Палац урочистих подій, який окрім урочистих обрядів надає послугу «Шлюб за добу»; 
міський професійний інструментальний ансамбль «Мелодія» та міський професійний 
духовий оркестр «Ліра»; інформаційно-туристичний центр «Олександрія». Мережа закладів 
культури відповідає нині діючим нормативам соціально-культурного забезпечення населення 
Олександрійської територіальної громади, у галузі працюють 286 ос.  

У зв’язку із військовим станом змінився і формат роботи закладів культури. 
Налагоджена робота з волонтерами та координаційним центром. Проводяться благодійні 
концерти та інші заходи, кошти від яких передаються на підтримку ЗСУ. Ведеться 
волонтерська робота з різних напрямків. 

У рамках розширення обсягу надання бібліотечних послуг у цифровому середовищі та 
забезпечення доступу до них активно функціонує створений у травні 2022 року телеграм-
канал «Олександрійські бібліотеки» (https://t.me/olexlibrary), де публікуються анонси 
бібліотечних заходів. Маємо 15 бібліотечних акаунтів у соцмережі «Фейсбук». 
Використовуються 2 ютуб-канали – Олександрійська ЦБС та Центральна міська бібліотека. 
У центральній міській бібліотеці для дітей продовжує свою роботу гурток «Робоклуб». 
Гурток з 3D-моделювання за допомогою 3D-ручки функціонує на базі 7 бібліотек у різних 
мікрорайонах міста. 

Олександрійською міською централізованою бібліотечною системою у 2022 році були 
реалізовані та реалізуються проєкти із залученням міжнародної технічної допомоги. 

Реалізуються заходи обласної програми розвитку та функціонування української мови у 
Кіровоградській області на 2022-2027 роки.  

Методистом з музейної та пам’яткоохоронної справи вживаються відповідні заходи 
щодо переукладання/укладання охоронних договорів, розроблення облікової документації, 
забезпечення посилення відповідальності юридичних та фізичних осіб за порушення вимог 
пам’яткоохоронного законодавства.  

Працює інформаційно-туристичний центр «Олександрія», який організовує для гостей 
та мешканців Олександрійської територіальної громади екскурсії як на території 
Олександрійської територіальної громади, так і за її межами. Для оперативного 
інформування про заходи різного спрямування створено сторінку у Фейсбуці та Інстаграмі.  

 
13. Фізична культура і спорт 
До мережі спортивних закладів громади входять: комунальний заклад «ДЮСШ № 2» 

відділу молоді та спорту міської ради та понад 15 громадських фізкультурно-спортивних 
організацій, які зареєстровані і співпрацюють з відділом молоді та спорту міської ради. 
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У галузі працює 151 особа, у тому числі: 2 інструктори у ДНЗ, 40 вчителів з 
фізвиховання у школах, 40 тренерів ДЮСШ, 23 викладачі з фізвиховання у ВНЗ та ПТУ, 
46 тренерів у спортивних організаціях. 

З метою забезпечення права дітей на здобуття позашкільної освіти, розвитку їх 
здібностей та нахилів у спортивних організаціях популяризується 14 олімпійських та 
10 неолімпійських видів спорту, якими охоплені понад 2,4 тис. осіб. 

Розвиток фізичної культури і спорту на території громади забезпечується наявністю 
матеріально-технічної бази: 3 футбольні стадіони, 22 спортивні зали, 17 приміщень для 
фізкультурно-оздоровчих занять, 6 майданчиків з синтетичним покриттям для гри в міні-
футбол, 5 мультифункціональних майданчиків з синтетичним покриттям, 10 футбольних 
полів, 20 майданчиків з нестандартним тренажерним обладнанням, 10 майданчиків з 
тренажерним обладнання, 44 ігрових майданчиків для різних видів спорту, 8 стрілецьких 
тирів, 1 плавальний басейн та 1 споруда зі штучним льодом. Розроблено заходи щодо 
подальшого їх утримання та використання. 

У вересні 2022 року встановлено майданчик з тренажерним обладнанням за місцем 
проживання населення (просп. Соборний, 101) за рахунок міжнародної допомоги Агентства 
США з міжнародного розвитку (USAID) «Демократичне врядування у східній Україні». 

 
14. Екологія та навколишнє середовище 
Стан атмосферного повітря. Контроль за забрудненням атмосферного повітря в 

м. Олександрії проводить лабораторія спостереження за забрудненням атмосфери II групи 
Кіровоградського центру з гідрометеорології на одному посту за 5 інгредієнтами: пил, 
діоксид сірки, діоксид азоту, розчинені сульфати, сажа. Перевищення середньомісячної 
концентрації у 2022 році спостерігалось по пилу, на рівні ГДК по сажі. Основними 
причинами, що зумовлюють незадовільний стан якості атмосферного повітря, є 
недотримання підприємствами режиму експлуатації пилогазоочисного обладнання, 
нездійснення заходів зі зниження обсягу викидів забруднюючих речовин до встановлених 
нормативів, недостатнє впровадження новітніх технологій та значне збільшення кількості 
транспортних засобів, зокрема тих, що вичерпали строк придатності. 

Радіаційний стан. За даними пунктів спостережень Кіровоградського обласного центру 
з гідрометеорології істотних відхилень від рівня експозиційної дози гамма-випромінювання 
у 2022 році не відмічалось.  
 

15. Земельні ресурси. 
25 жовтня 2020 року утворилась Олександрійська територіальна громада, до складу 

якої ввійшли нові території, у т. ч. і за межами населених пунктів. 
На території Олександрійської територіальної громади станом на 01 січня 2022 року 

перебувала значна кількість земельних ділянок сільськогосподарського призначення, на які 
зареєстровано право комунальної власності Приютівської територіальної громади і 
відповідно розпорядження даними землями здійснювала Приютівська селищна рада. На 
даний час ведеться робота з Приютівською територіальною громадою щодо передачі 
Олександрійській територіальній громаді вказаних земельних ділянок, частина ділянок 
фактично передана, частина – готується до передачі. 

07 квітня 2022 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в 
умовах воєнного стану» № 2145-ІХ від 24 березня 2022 року, який встановив на час дії 
воєнного стану такі правила: 

- земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної, комунальної 
власності можуть надаватися у користування лише для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на строк до одного року на чітко визначених умовах; 

- забороняється безоплатна приватизація земельних ділянок; 
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- не проводяться земельні торги щодо прав оренди, емфітевзису, суперфіцію щодо 
земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної, комунальної власності. 

За 9 місяців 2022 року Олександрійською міською радою проведено земельні торги 
13 земельних ділянок.  

Також до проведення земельних торгів у 2022 році підготовлено 8 земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення, торги на які будуть оголошені після закінчення 
воєнного стану. 

Відповідно до заходів за Програмою розвитку земельних відносин Олександрійської 
територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженою рішенням міської ради від 
26 листопада 2021 року № 342, за 9 місяців 2022 року проведено наступні роботи: 

- поновлена нормативна грошова оцінка земель населених пунктів Олександрійської 
територіальної громади: с. Головківки, с. Іванівки, с. Видного, с. Гайка, с. Ізмайлівки, 
с. Королівки, с. Піщаного Броду, с. Пустельникового, с. Головківського; 

- розроблені водні паспорти на 3 водойми (паспорти на етапі погодження); 
- проведена інвентаризація 81 земельної ділянки, у т.ч.: під водоймами, кладовищами, 

лісовим масивом, сміттєзвалищами (місцями видалення відходів) та іншими об’єктами. 
У 2022 році продовжується фінансування розробки землевпорядної документації для 

відведення земельних ділянок у власність учасникам бойових дій, за 9 місяців 2022 року 
профінансовано 2 проєкти землеустрою. 

Розпочато роботи по розробці проєкту землеустрою щодо встановлення меж території 
Олександрійської територіальної громади, узгоджується ряд проблемних питань з 
суміжними громадами.  

 
ІІ. Мета, завдання та заходи економічного і соціального розвитку  

Олександрійської територіальної громади на 2023 рік 
 

Мета Програми – активізація економічного і соціального розвитку усіх галузей 
територіальної громади в умовах воєнного стану за рахунок ефективного використання 
потенціалу, реалізації інвестиційних, у т.ч. енергозберігаючих, проєктів та заходів, створення 
сприятливих умов для ефективної зайнятості трудових ресурсів та нових робочих місць, 
нарощування обсягів промислового виробництва та реалізації продукції, розвитку 
підприємництва, підвищення бюджетоспроможності. 

 
Підрозділ 1. РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ 
 
1. Розвиток аграрного сектору 
Мета: забезпечення сталого функціонування в умовах воєнного стану та розвитку 

агропромислових виробництв, пов’язаних з тваринництвом, рослинництвом, переробкою 
сільгосппродукції та збільшення обсягів продукції з високою доданою вартістю. 

Проблеми, що потребують вирішення: 
- недостатня конкурентоздатність продукції на зовнішньому ринку; 
- незавершення процесів адаптації до європейських вимог щодо якості та безпечності 

сільськогосподарської сировини та харчових продуктів та недостатні темпи техніко-
технологічного оновлення виробництва; 

- втрата продукції через недосконалість інфраструктури та логістики зберігання; 
- обмежена ємність внутрішнього ринку сільськогосподарської продукції та 

продовольства, обумовлена низькою платоспроможністю споживачів; 
- низька інформованість про кон’юнктуру ринків та умови ведення бізнесу в галузі. 
Основні завдання та заходи: 
- реалізація заходів обласної програми розвитку агропромислового комплексу 

Кіровоградської області на 2018-2023 роки; 
- сприяння розширенню ринків збуту для продукції агропромисловості та збільшення 

експорту; 
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- створення умов для підтримки, розвитку та інвестування сільськогосподарських 
виробників; сприяння розвитку сімейних фермерських господарств та стимулювання 
діяльності фермерських господарств; залучення до участі підприємств агропромислового 
комплексу у бізнесових та  виставково-ярмаркових заходах усіх рівнів; 

- підвищення рівня та якості зайнятості населення, яке проживає в сільській місцевості. 
Очікувані результати: забезпечення сталих обсягів виробництва продукції сільського 

господарства; розширення виробництва продукції з доданою вартістю; створення нових 
робочих місць в аграрному секторі та зростання кількості самозайнятого населення у 
сільській місцевості. По території Олександрійської територіальної громади у 2023 році 
планується збільшення посівної площі зернових культур майже на 30,0%, ніж у 2022 році, 
зростуть площі під пшеницею, ріпаком, кукурудзою, соняшником, житом. 

 
2. Розвиток промислового комплексу  
Мета: збереження промислового потенціалу та його розвиток за рахунок кооперації, 

збільшення платоспроможних замовлень, у т.ч. державних, стимулювання експорту. 
Основні проблемні питання, які потребують вирішення у 2023 році: 
1) відсутність замовлень у підприємств, брак обігових коштів; 
2) складність із забезпеченням сировиною та дефіцитом кваліфікованих виробничих 

кадрів у зв’язку з мобілізацією працівників; 
3) зростання витрат на паливо, складна логістика; 
4) валютні ризики; 
5) втрата ринків збуту на сході та півдні України. 
Пріоритетні завдання та заходи щодо розвитку галузі на 2023 рік: 
1) сприяння підвищенню конкурентоспроможності продукції, просуванню її на 

внутрішні і зовнішні ринки; 
2) проведення роботи, спрямованої на вирішення проблемних питань промислових 

підприємств по напрямках: кадрової політики та залучення кваліфікованих працівників 
необхідних професій на підприємства, сприяння розвитку експорту та отриманню замовлень, 
у т.ч. державних; 

3) розвиток кооперації серед місцевих та релокованих промислових підприємств; 
4) ефективне використання промислових потужностей та промоція браунфілдів для 

залучення підприємств на релокацію на територію громади; 
5) створення приватного індустріального парку (еко-парку). 
Джерела фінансування заходів і проєктів Програми у 2023 році. 
Заходи з вирішення проблемних питань, реалізації інвестиційних проєктів у 

промисловості будуть реалізовуватися за рахунок власних коштів підприємств, залучених 
грантових коштів та інших джерел, не заборонених законодавством. 

Планується залучення коштів державного бюджету на облаштування інфраструктури та 
на інші заходи у рамках створення приватного індустріального парку. 

Очікувані результати та ключові індикатори оцінки виконання запланованих завдань.  
 

Основні показники промисловості на 2023 рік 

 № 
з/п Показник 2021 

факт 
2022 

очікуване 

Проєкт 
програми 

на 2023 рік 

2023 порівняно  
з 2022 

(+ , -) % 

1. 
Індекс промислової 
продукції усього, % до 
попереднього року 

126,1% 74,6% 112,5% 37,9% 150,8% 

1.1. 

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

2985 2227,55 2506,3 278,75 113% 
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3. Енергозбереження та енергоефективність 
Основні завдання та заходи: 
- впровадження та реалізація енергоощадних заходів, заходів з підвищення 

енергетичної ефективності будівель бюджетних установ, впровадження енергозберігаючих і 
енергоефективних заходів на об’єктах соціальної інфраструктури, інших закладах, установах 
і підприємствах громади; 

- сприяння у реалізації проєктів з виробництва енергії з нетрадиційних та 
відновлювальних джерел енергії, з впровадження енергоефективних технологій; 

- стимулювання населення та ОСББ до впровадження енергоощадних заходів. 
Очікувані результати: економія енергоресурсів та ріст виробництва електроенергії з 

відновлювальних джерел. 
 

4. Розвиток інвестиційної та зовнішньоекономічної  діяльності.  
Проблеми, що потребують вирішення: низький рівень інвестування через економічну та 

фінансову нестабільність, яка виникла внаслідок військової агресії росії проти України; 
логістичні виклики; курсова валютна різниця та валютні обмеження; проблема виїзду за 
кордон на короткотермінові відрядження  для бізнесових зустрічей;  імпорт  сировини, брак 
обігових коштів; страхування інвестицій під час війни; фінансова підтримка релокованого 
бізнесу з боку держави. 

Основні завдання та заходи: 
- впровадження кооперацій в галузі виробництва спільно  з іноземними суб’єктами; 
- організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, форумів, 

конференцій, симпозіумів за участю місцевих суб’єктів господарювання; 
- 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, 
забезпечення супроводу інвесторів; 

- рекрутинг інвестиційного портфелю громади з урахуванням практик іноземних країн, 
стимулювання залучення інвестицій до пріоритетних експортоорієнтованих галузей 
економіки; 

- пошук ефективних рішень для розвитку експорту продукції місцевих 
товаровиробників; розширення кола суб’єктів господарювання, які здійснюють експортну 
діяльність, надання інформаційного супроводу та підтримки у даній галузі; 

- впровадження обізнаності  цифрової трансформації для бізнесу; 
-  стимулювання економічного розвитку сільських територій; 
- стимулювання швидкого відновлення діяльності підприємств, які перемістили свої 

потужності на територію Олександрійської територіальної громади; 
- залучення міжнародної технічної допомоги на реалізацію проєктів; 
- підтримка та супровід інноваційних стартап-проєктів; налагодження та розвиток 

співпраці підприємств з науковими установами і вищими навчальними закладами щодо 
розробки інноваційної продукції; залучення до участі у заходах з питань інновацій та 
реалізація заходів програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного 
іміджу Кіровоградської області на 2022-2024 роки; 

- підготовка та подача проєктів на отримання фінансування (субвенцій) з державного 
бюджету місцевим бюджетам на розвиток інвестиційних/інфраструктурних/освітніх/ 
соціальних/ культурних проєктів; 

- інвестування та реалізація проєктів фізичними/юридичними особами, реалізація яких 
планується здійснюватись у 2023 році у реальному секторі економіки та інших сферах 
діяльності, та передбачають створення нових робочих місць, які зазначені у формі 3. 
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Очікувані результати: 
1) Підвищення ефективності зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності 

громади, зростання обсягів іноземних та  капітальних інвестицій, збільшення надходжень до 
місцевого бюджету, створення нових робочих місць. 

2) У результаті налагодження прямих зв’язків з іноземними партнерами, замовниками 
товарів у місцевих виробників – покращення показників соціально-економічного розвитку 
громади, серед яких: зростання обсягу виробництва промислової/харчової продукції, 
машинобудування та інших галузей виробництва, які зазнали погіршення динаміки 
внутрішніх і зовнішніх торгових зв’язків через війну в країні. 

3) Впровадження та перехід місцевих підприємств  на цифрову трансформацію для 
прискорення бізнес-процесів з метою успішного функціонування підприємства та створення 
нових можливостей, що дасть змогу скористатися багатофункціональною дією е- послуг, а 
саме: отримання необхідної інформації для розвитку та підтримки експортерів; отримання 
доступу до маркетплейсу фінансових можливостей; отримання інформації про підтримку 
аграрного бізнесу; доступ до участі у міжнародних торгах; реєстрації проєктних ідей; 
налагодження контактів з міжнародними партнерами; залучення грантів на розвиток та 
розширення бізнесу. 

4) Залучення позабюджетних джерел фінансування та налагодження співпраці з 
різноманітними фондами та грантовими програмами на фінансування проєктів, що можуть 
спрямовуватися на вирішення суспільно значимих питань та розвиток громади. 

 
5. Створення сприятливих умов для розвитку підприємництва. 
Проблемні питання: 
- зменшення обсягів виробництва та реалізації продукції (послуг) у зв’язку з воєнним 

станом та вимушеною релокацією підприємств; 
- порушення режиму роботи багатьох підприємств та закладів торгівлі, побутового 

обслуговування населення; 
- припинення підприємницької діяльності ФОП через відсутність коштів для придбання 

РРО/ПРРО та складнощі у їх використанні;  
- відсутність заставного майна у підприємців, які зацікавлені в отриманні цільових 

бюджетних коштів фінансової допомоги. 
Основні завдання та заходи: 
- надання безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній або безповоротній основі 

для реалізації бізнес-планів підприємців з метою створення нових робочих місць (з місцевого 
бюджету через МФПП та з обласного бюджету через РФПП); 

- проведення інформаційно-навчальних заходів для підприємців та безробітних з метою 
залучення до розвитку бізнесової структури Олександрійської територіальної громади; 

- методична допомога та надання консультацій з різних питань здійснення 
підприємницької діяльності, ліцензування, гендерної політики, по сплаті податків, по пільгах 
для бізнесу під час війни, про можливість релокації підприємств на територію області або 
громади, роз’яснень щодо легалізації найманої праці, використання РРО/ПРРО та отримання 
кредитів для бізнесу.  

Очікувані результати: створення сприятливих умов для розвитку підприємництва та 
започаткування нових малих та середніх підприємств; збільшення нових робочих місць у 
малому та середньому підприємництві; розширення фінансових можливостей підприємців, 
ріст кількості суб’єктів підприємництва та збільшення обсягу реалізованої продукції; 
збільшення надходжень до місцевого бюджету від сфери підприємництва. 

 
6. Формування конкурентного середовища 
Формування принципів здійснення політики у сфері розвитку та захисту конкуренції 

передбачає розвиток та взаємодію на принципах: законності; повноти та інтегрованості 
конкурентної політики; відповідальності, прозорості та відкритості; пропорційності та 
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актуальності шляхом створення прозорих правил, процедур та заходів щодо формування та 
втілення конкурентної політики. 

Основні завдання та заходи: 
1) сприяння розвитку конкурентних відносин та здійснення ефективного контролю за 

дотриманням суб’єктами господарювання законодавства про захист економічної 
конкуренції; 

2) створення конкурентного середовища та розвиток добросовісної конкуренції при 
здійсненні публічних закупівель; 

3) розробка і впровадження інструментарію конкурентних переваг громади; 
4) захист конкуренції як суспільного блага, що забезпечує зростання соціально-

економічного добробуту суспільства. 
Очікувані результати: підвищення економічної активності та розвиток добросовісної 

конкуренції; відсутність проявів недобросовісної конкуренції; дотримання та забезпечення 
рівності умов конкурування; забезпечення прозорості при проведенні  публічних закупівель; 
сприяння розбудови проконкурентного ринкового середовища та, зокрема, підвищення 
інвестиційної привабливості громади. 

 
7. Розвиток туристичної курортно-рекреаційної сфери та креативних індустрій. 
Проблемні питання: забезпечення фінансування для функціонування інформаційно-

туристичного центру «Олександрія», виділення коштів на проведення ремонтних робіт та 
забезпечення матеріально-технічною базою. 

Основні завдання та заходи щодо розвитку туризму: 
- створення реєстру туристичних ресурсів на базі інформаційно-туристичного центру 

«Олександрія»; 
- облаштування та створення нових оглядових майданчиків у місцях відпочинку 

туристів, встановлення вказівників до основних показових атракцій, облаштування зупинок 
маршрутного транспорту, в тому числі з урахуванням потреб маломобільних груп населення; 

- проведення заходів спортивно-оздоровчого туризму; 
- підтримка розвитку туризму в розрізі турів вихідного дня для активного та сімейного 

відпочинку, а також ознайомлення з особливостями національної кухні, культури, традицій, 
звичаїв, народних промислів та ремесел; 

- активізація екскурсійних заходів для залучення максимальної кількості молоді; 
- популяризація туристичних магнітів Олександрійської територіальної громади; 
- розробка нових туристичних маршрутів для різних категорій населення. 
Очікувані результати: підвищення якості та зростання попиту на туристичні послуги 

створення сучасної туристичної інфраструктури, забезпечення поширення інформації про 
туристичні ресурси Олександрійської територіальної громади; збільшення кількості в’їзних 
туристів. 
 

Підрозділ 2. Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя населення 
1. Зайнятість населення та розвиток ринку праці.  

Проблемні питання: 
- наявність «тіньових» відносин у сфері зайнятості населення; поширення практики 

виплати заробітної плати в «конвертах»; 
- невідповідність пропозиції робочої сили потребам роботодавців; 
- зменшення трудових ресурсів та втрата інтелектуального потенціалу; 
- низький рівень заробітної плати на вільних робочих місцях та низький рівень доходів 

переважної частини працюючого населення в умовах підвищення цін і тарифів на послуги; 
- наявність заборгованості по заробітній платі, зі сплати обов’язкових платежів до 

Пенсійного фонду України та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування. 
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Основні завдання та заходи: 
- вжиття заходів щодо легалізації найманої праці та заробітної плати; погашення 

заборгованості з виплати заробітної плати; 
- сприяння працевлаштуванню безробітних громадян, у т. ч. внутрішньо переміщених 

осіб; забезпечення організації професійного навчання безробітних громадян; підготовка 
робітничих кадрів відповідно до потреб ринку праці; 

- організація громадських та інших робіт тимчасового характеру; 
- надання інформаційно-консультаційних та профорієнтаційних послуг з 

використанням сучасних інформаційних технологій, спрямованих на активізацію зусиль 
шукачів роботи у працевлаштуванні та професійному самовизначенні; 

- реалізація інвестиційних проєктів, що передбачають створення нових робочих місць. 
Очікувані результати: погашення заборгованості з виплати заробітної плати; 

забезпечення працевлаштування безробітних; здійснення професійного навчання відповідно 
до потреб ринку праці; забезпечення працевлаштування на нові робочі місця 750 осіб; 
зростання середньомісячної заробітної плати. 

 
Основні показники: 

Показник 2021, факт 2022, 
очік. 

Проєкт 
2023  

2023 до 2022, 
% 

Середньомісячна зар. плата штатних 
працівників, грн 10944 11014 12200 111% 

Темп зростання (зниження) 
середньомісячної заробітної плати 
штатних працівників, %  

117% 101% 111% Х 

Працевлаштовано громадян на нові 
робочі місця, ос. 420 750 750 100,0 

 
2. Розвиток системи охорони здоров’я.  
Проблеми, що потребують вирішення: 
- укомплектування медичними працівниками та закріплення їх за лікувальними 

закладами шляхом виділення відомчого житла;  
- поліпшення та оновлення матеріально-технічного забезпечення лікувальних закладів; 
- забезпечення фінансування: лікування та харчування визначених категорій населення 

в умовах стаціонарного лікування; безоплатного забезпечення лікарськими засобами та 
спеціальним харчуванням пільгових категорій у разі амбулаторного лікування; 
безкоштовного зубопротезування пільгових категорій та забезпечення належного 
фінансування реалізації цільових програм; 

- надання з міського бюджету фінансової підтримки КП «Міська стоматологічна 
поліклініка» м. Олександрії для надання пільг пільговим категоріям населення пропорційно 
росту кількості числа пільговиків (сім’ї ВПО, учасників бойових дій). 

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

лікарськими кадрами та середнім медичним персоналом закладів охорони здоров’я; 
- продовження реалізації заходів Урядової програми «Доступні ліки»; 
- забезпечення надання медичної допомоги хворим на COVID-19: забезпечення 

медичних працівників засобами індивідуального захисту, дезінфікуючими засобами;  
- забезпечення клініко-діагностичної лабораторії КП «ЦМЛ м. Олександрії» 

витратними матеріалами для проведення обстеження пацієнтів на визначення антитіл до 
вірусу SARS-CoV-2 методом імуноферментного аналізу (ІФА); 

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

Очікувані результати: рівний доступ до медичних послуг належної якості, підвищення: 
якості та доступності лікувально-діагностичних послуг; престижності праці лікарів, 
медичних працівників; зниження смертності, збільшення середньої очікуваної тривалості 
життя; зниження рівня захворюваності населення. 

 
3. Розвиток освіти, наукової та інноваційної діяльності 
Мета: виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну 

середню освіту», інших профільних законів, які регламентують діяльність сфери освіти. 
Пріоритетні напрямки: 
- забезпечення права на освіту дітей дошкільного та  шкільного віку, які проживають на 

території громади, в тому числі дітей із числа внутрішньо переміщених осіб; 
- дотримання стандартів змісту освіти;   
- забезпечення доступності освіти;  
- підвищення якості надання освітніх послуг;  
- створення безпечного та комфортного освітнього середовища; 
- впровадження інноваційних технологій та практик.    
Завдання на 2023 рік: 
1) облік дітей дошкільного та шкільного віку; 
2) обов’язковість прийому дітей до 1-го класу за територією проживання; 
3) формування оптимальної мережі закладів загальної середньої освіти відповідно до 

Законів України «Про освіту», «Про повну  загальну середню освіту»; 
4) створення умов у закладах освіти для впровадження інклюзивної освіти, в тому 

числі архітектурних; 
5) технічне забезпечення дистанційної освіти, в тому числі освіти дітей із числа ВПО; 
6) якісне проведення ЗНО – 2023; 
7) сприяння забезпеченню підвищення кваліфікації педагогічних працівників галузі за 

різними видами (навчання за освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних 
програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-
тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо) та у різних формах (інституційна, дуальна, на 
робочому місці (на виробництві) тощо); 

8) здійснення наукового і методичного забезпечення освіти; 
9) покращення матеріально-технічної бази закладів освіти; 
10) забезпечення працівників навчальних закладів, підпорядкованих управлінню освіти 

Олександрійської міської ради: 
- Марто-Іванівська гімназія;  
- Звенигородська гімназія; 
- Ліцей № 12; 
- Головківська гімназія;  
- Ізмайлівська гімназія; 
- Ізмайлівський заклад дошкільної освіти «Колосок» 

безкоштовним проїздом на міських та приміських автобусних маршрутах загального 
користування до місця роботи і додому протягом року, починаючи з 01 січня 2023 року. 

Очікувані результати: підвищення рівня надання освітніх послуг. 
 
4.  Забезпечення підтримки дітей, сім’ї та молоді.  
Проблемні питання: 
- недостатньо сформовані навички здорового способу життя; 



39 
 

- недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення та розвитку інфраструктури 
у сфері національно-патріотичного виховання; 

- збільшення кількості сімей та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. 
З метою підвищення рівня активності молоді та формування у неї високої національно-

патріотичної свідомості шляхом підтримки молодіжних ініціатив та проєктів, що спрямовані 
на повноцінну самореалізацію молоді та зменшення негативних явищ у молодіжному 
середовищі, виховання почуття відданості своїй державі, у 2023 році передбачається 
вирішити наступні основні завдання та заходи: 

- реалізація заходів міської цільової соціальної програми «Молодь Олександрійської 
територіальної громади» на 2022-2025 роки; 

- забезпечення діяльності молодіжної ради та сприяння  її функціонуванню; 
- інтеграція молоді із числа ВПО в активне молодіжне середовище громади;  
- створення та розвиток молодіжного центру/простору;  
- активізація та підтримка молодіжних ініціатив;  
- розширення  мережі закладів по роботі з молоддю; 
- підвищення компетентностей активної молоді, розширення її участі у розвитку 

громади шляхом використання неформальної освіти (семінарів, тренінгів, форумів, 
конференцій тощо); 

- організація молодіжних обмінів;  
- збільшення кількості молодіжних працівників за державною програмою «Молодіжний 

працівник»;  
- формування та підвищення рівня культури волонтерства серед молоді; 
- підвищення рівня національно-патріотичної свідомості молоді;  
- співпраця з молодіжним інститутами громадянського суспільства або з тими, що 

працюють із молоддю, щодо розвитку молодіжної політики в громаді; 
- залучення молоді до участі у грантових програмах та конкурсах; 
- проведення та фінансування заходів з бюджетів усіх рівнів: 
 

№ 
з/п Заходи 

Фінан-
сування, 
тис.грн 

Очікувані результати 

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

1. 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 
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Продовження таблиці 
1 2 3 4 

3. Підтримка різних категорій сімей 
1. Проведення благодійних тематичних 

акцій та заходів для дітей з інвалідністю, 
дітей з сімей, які опинились в складних 
життєвих обставинах, дітей із сімей 
учасників АТО/ООС та російсько-
української  війни, прийомних сімей, 
дитячих будинків сімейного типу, дітей з 
внутрішньо переміщених сімей, дітей із 
сімей загиблих учасників  російсько-
української війни та АТО/ООС 

З нагоди: 
- Великодніх свят 
- Міжнародного Дня сім’ї 
- Дня захисту дітей 
- Дня знань «Школярик» 
- Дня Святого Миколая та Новорічно-
Різдвяних свят 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11,0 
10,0 
10,0 
39,0 
20,0 

Підвищення життєвого та 
духовного рівня сімей  

2. Проведення благодійного заходу для дітей 
з інвалідністю з нагоди Міжнародного дня 
інвалідів 

8,0 Підвищення життєвого та 
духовного рівня сімей  

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-
просвітницьких заходів у рамках 
консультаційного пункту при пологовому 
відділенні з питань формування навиків 
відповідального батьківства, збереження 
репродуктивного здоров’я 

- Підвищення рівня 
поінформованості молодих сімей з 
питань сімейного життя, 
родинного виховання 

5. Інформаційне забезпечення політики у сфері підтримки сім’ї 
1. Висвітлення у ЗМІ інформації щодо 

проведених заходів та досягнутих 
результатів 

- Поінформованість громади щодо 
проведених заходів 

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 здорового способу 
життя 

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

- Допомога у створенні прийомної 
сім’ї для виховання дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування 

5. Організація та пошук кандидатів у 
патронатні вихователі та наставники 

- Допомога у створенні та 
організації діяльності сім’ї 
патронатного вихователя 

 Разом:  98,000  
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Очікувані результати: підвищення ролі сім’ї у суспільстві, рівня поінформованості 
населення з гендерних питань, попередження домашнього насильства та торгівлі людьми, 
своєчасне виявлення дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, підвищення 
рівня охоплення сімейними формами виховання, забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків; подолання ґендерних стереотипів, попередження домашнього насильства, 
протидії торгівлі людьми та гендерної дискримінації. 

 
5. Розвиток фізичної культури і спорту 
З метою залучення широких верств населення до масового спорту, розвитку дитячо-

юнацького спорту, популяризації активного та здорового способу життя, створення сучасної 
матеріально-технічної бази фізичної культури і спорту громади, у 2023 році передбачається 
вирішити наступні основні завдання та заходи: 

- реалізація цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту в 
Олександрійській територіальній громаді до 2025 року; 

- забезпечення належного функціонування та розвитку мережі закладів фізичної 
культури і спорту;  

- сприяння створенню та функціонуванню осередків всеукраїнських громадських 
організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (федерацій з видів спорту) та спортивних 
клубів з видів спорту; 

- проведення багатоступеневих спортивно-масових заходів з залучення ВПО; 
- підтримка та розвиток Олімпійських та Неолімпійськиx видів спорту;  
- збереження існуючої мережі спортивних споруд, проведення їх інвентаризації з метою 

визначення потреб у їх подальшому облаштуванні, ремонті, а також будівництві нових 
спортивних споруд; 

- відзначення та заохочення спортсменів та їх тренерів, діячів фізичної культури та 
спорту, вжиття дієвих заходів щодо підтримки перспективних спортсменів; 

- введення посади інструктора з фізичної культури та спорту для проведення спортивно-
масових заходів за місцем проживання та відпочинку населення, а також з особами з 
інвалідністю;  

- пропаганда здорового способу життя та популяризація видів спорту через засоби 
масової інформації. 

 
6. Культурний простір та збереження культурної спадщини 
Проблемні питання в галузі пам’яткоохоронної діяльності: виготовлення паспортів на 

пам’ятки культурної спадщини (архітектура, історія, археологія), визначення (призначення) 
балансоутримувачів на об’єкти історичної спадщини, які знаходяться на території 
Олександрійської територіальної громади. 

Для оптимізації роботи у сфері охорони культурної спадщини Олександрійської 
територіальної громади – ввести додаткову штатну одиницю спеціаліста з музейної та 
пам’яткоохоронної справи управління культури і туризму міської ради. 

Основні завдання: 
- забезпечення надання закладами культури і мистецтв якісних культурно-дозвіллєвих 

послуг населенню, підготовка та проведення соціально важливих культурно-мистецьких 
заходів загальнодержавного, обласного та регіональних рівнів;  

- створення нових культурно-мистецьких проєктів; 
- розвиток та збереження існуючої мережі закладів культури; 
- забезпечення проведення фестивалів, конкурсів, культурно-масових заходів; 
- розширення переліку послуг організації дозвілля населення з використанням новітніх 

технологій та задоволення потреб громадян у публічній інформації; 
- залучення дітей до мистецької освіти; підтримка творчої ініціативи учнів та 

викладачів мистецьких шкіл; 
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- модернізація матеріально-технічної бази міської централізованої бібліотечної 
системи, навчальної та матеріально-технічної бази мистецьких шкіл, закладів культури, 
проведення реконструкцій та капітальних ремонтів, впровадження енергозберігаючих 
технологій; 

- продовження роботи над реалізацією тематико-експозиційних планів та створення  
експозицій виставкових залів відділу Олександрійського міського музейного центру імені 
Худякової А.Ф. «Будинок Дмитра Чижевського». 

За умови відповідного бюджетного фінансування у 2023 році планується: 
1) проведення капітальних ремонтів у закладах культури: ІІ та ІІІ поверхів будівлі 

Палац культури «Світлопільський» (проєкт в наявності), ремонт покрівлі Олександрійської 
дитячої музичної школи (проєкт в наявності), виготовлення проєкту для реставрації відділу 
«Будинок Дмитра Чижевського» міського музейного центру ім. Худякової А.Ф.; 
виготовлення проєкту капітального ремонту Будинку культури сел.Олександрійське; 

2) встановлення пандусів: у бібліотеки-філії № 3, № 7, № 9, № 10, № 12 та  
ПК «Світлопільський»; 

3) обладнання системами протипожежного захисту: Олександрійської дитячої 
художньої школи, дитячої музичної школи «Перлина» сел.Олександрійське, кімнати фондів І 
типу захисту міського музейного центру ім. Худякової А.Ф., філії ПК «Світлопільський» 
(просп. Соборний, 65); 

4) оновлення системи опалення у філії ПК «Світлопільський» (просп. Соборний, 65) та 
Палаці урочистих подій; проведення виставок, форумів, фестивалів та конкурсів у галузі 
культури; 

5) забезпечити фінансування з бюджету Олександрійської міської територіальної 
громади програм: 

№ 
з/п Назва програми на 2023 рік Підстава 

Обсяги фінансування 
(тис. грн) 

Міський 
бюджет 

Інші 
джерела 

1. Програма розвитку креативних 
індустрій Олександрійської 
територіальної громади на 2022-
2024 роки 

Рішення міської ради 
від 28.01.2022 № 405 

280,0 - 

2. Програма розвитку туризму та 
збереження культурної спадщини 
на 2021-2026 роки 

Рішення міської ради  
від 26.02.2021 № 111 

350,0 - 

3. Програма розвитку бібліотек 
Олександрійської територіальної 
громади на 2022-2026 роки 

Рішення міської ради  
від 22.12.2021 № 373 

1391,0 47,0 

 
Очікувані результати: розвиток мережі закладів культури; підвищення рівня 

матеріально-технічного забезпечення закладів, покращення якості надання послуг культури 
та доступу до інформації та бібліотечних ресурсів; задоволення культурних потреб 
населення; інвентаризація пам’яток культурної спадщини та реалізація вимог законодавства 
у сфері охорони культурної спадщини. 

 
7. Соціальна підтримка учасників бойових дій та членів їхніх сімей. 
Реалізація основних завдань буде здійснюватися за рахунок коштів:  
Державного бюджету на: 
- забезпечення соціальних гарантій громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи; 
- забезпечення державних соціальних гарантій ветеранів війни, у тому числі учасників 

АТО/ООС, військовослужбовців, які забезпечують здійснення заходів з національної безпеки 



43 
 

і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, та 
членів їх сімей (санаторно-курортне оздоровлення, професійна адаптація, оздоровлення дітей 
та забезпечення житлом);  

- забезпечення реабілітацією осіб та дітей з інвалідністю;  
- надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року № 332 «Деякі питання 
виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам»; 

- надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової 
строкової служби; 

- виплату усіх видів державних допомог, компенсаційних виплат, грошового 
забезпечення та оплату послуг окремим категоріям населення та соціальних стипендій.  

Обласного бюджету на: 
- виплату компенсації на бензин, ремонт та технічне обслуговування та транспортне 

обслуговування особам з інвалідністю, які потребують забезпечення спецавтотранспортом; 
- забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій; 
- виплату матеріальної допомоги громадянам депутатами Кіровоградської обласної 

ради на лікування, вирішення соціально-побутових проблем тощо; 
- відшкодування коштів за безоплатне поховання померлих учасників бойових дій та 

осіб з інвалідністю внаслідок війни;  
- забезпечення соціальних гарантій учасників АТО/ООС, військовослужбовців, які 

забезпечували (забезпечують) здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, та членів їх сімей;  

- відшкодування коштів за безкоштовне зубопротезування та за безкоштовне 
забезпечення ліками осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

- надання матеріальної допомоги до річниці Чорнобильської катастрофи дітям з 
інвалідністю, сиротам, напівсиротам, ліквідаторам аварії на ЧАЕС І категорії. 

Бюджету Олександрійської міської територіальної громади на: 
- відшкодування коштів на безкоштовний проїзд окремих категорій громадян в 

автомобільному та залізничному транспорті; пільговим категоріям громадян на послуги 
зв’язку; 

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

- виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на 
непрофесійній основі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 
№ 558; 

- виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на 
професійній основі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.10.2021 
№ 1040; 

- надання одноразової грошової допомоги на поховання у разі смерті непрацюючих 
громадян непенсійного віку; 

- надання допомоги Почесним громадянам міста; 
- надання одноразової грошової допомоги особам, які повернулися з місць позбавлення 

волі на постійне місце проживання і потребують допомоги на отримання реєстраційних 
документів; 

- надання матеріальної допомоги до річниці Чорнобильської катастрофи вдовам 
учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, смерть яких пов’язана з аварією на ЧАЕС; компенсація 
за санаторно-курортне оздоровлення осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС 
II категорії; 

- відшкодування коштів на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад 
автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом особам, 
постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС І та ІІ категорії; 

- оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки; 
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- соціальна підтримка учасників АТО/ООС та військовослужбовців, які забезпечують 
здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації проти України, членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) учасників 
АТО/ООС та військовослужбовців, які забезпечували здійснення заходів з національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти 
України, постраждалих учасників Революції Гідності та вшанування пам’яті загиблих; 

- надання матеріальної допомоги вдовам загиблих в Афганістані; 
- надання фінансової підтримки громадським організаціям. 
Очікувані результати: 
- забезпечення належних умов проживання пенсіонерів, осіб з інвалідністю, внутрішньо 

переміщених осіб, охоплення соціальним обслуговуванням осіб, які потребують різних видів 
соціальних послуг; забезпечення окремих категорій громадян санаторно-курортним 
лікуванням, технічними та іншими засобами реабілітації; 

- надання різних видів державної допомоги (сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 
інвалідам з дитинства, дітям з інвалідністю та тимчасової допомоги дітям тощо), соціальних 
стипендій; 

- виплата компенсацій та допомоги громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи; виплата компенсації на бензин, ремонт і технічне 
обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування для осіб з інвалідністю; 

- надання соціальної підтримки пільговим категоріям населення за рахунок коштів 
територіальної громади;  

- підвищення рівня соціального захисту учасників АТО/ООС, військовослужбовців, які 
забезпечували здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації проти України, членів їх сімей, сімей загиблих 
(померлих) учасників АТО/ООС та військовослужбовців, які забезпечували здійснення 
заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації проти України, внутрішньо переміщених осіб; 

- забезпечення соціальних гарантій для ВПО. 
 
8. Підтримка внутрішньо переміщених осіб. 
- налагодження сталого постійного зв’язку з міжнародними, всеукраїнськими 

організаціями – донорами гуманітарної та благодійної допомоги з метою її передачі 
територіальній громаді для забезпечення базових потреб ВПО; 

- сприяння працевлаштуванню ВПО; 
- проведення моніторингу та обліку такої допомоги, співробітництво з місцевими 

благодійними організаціями у напрямку передачі такої допомоги ВПО. 
 
9. Пенсійне забезпечення 
Основні завдання та заходи: забезпечення своєчасного фінансування виплати пенсій та 

грошової допомоги, проведення перерахунків розмірів пенсій; здійснення заходів щодо 
обслуговування органами Пенсійного фонду України громадян пенсійного та 
передпенсійного віку незалежно від місця їх реєстрації; обслуговування соціально 
незахищених і малозабезпечених громадян за новітніми технологіями з використанням 
електронної пенсійної справи; створення умов щодо підвищення участі населення у 
пенсійній системі, з метою сприяння зростанню власних надходжень Пенсійного фонду та 
захисту соціальних прав громадян на гідну пенсію. 

 
10. Розбудова інформаційного простору та громадянського суспільства. 
Основні завдання та заходи: 
- підтримка та сприяння у роботі громадській раді при виконавчому комітеті міської 

ради; 
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- сприяння реалізації статутних завдань інститутів громадянського суспільства, які 
здійснюють свою діяльність в Олександрійській територіальній громаді; 

- ведення матеріалів комісії з надання фінансової підтримки інститутів громадського 
суспільства для реалізації проєктів і програм соціального спрямування, моніторинг такої 
допомоги тощо; 

- сприяння інститутам громадянського суспільства у проведенні мирних зібрань – 
масових заходів відповідно до статутних завдань інститутів громадянського суспільства. 

Очікувані результати: налагодження співпраці з інститутами громадянського 
суспільства, підвищення громадської активності та діяльності об’єднань громадян, створення 
умов для розвитку громадянського суспільства; підтримка ініціатив громадськості щодо 
сприяння зміцненню національної єдності та консолідації українського суспільства, 
утвердження патріотизму. 

 
Підрозділ 3. СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ 
 
1. Розвиток громад та міжмуніципальне співробітництво 
Метою економічного росту громади є трансформація та досягнення цілей комплексу 

завдань, що матимуть позитивні перспективні наслідки. 
Основні завдання та заходи розвитку громади: 
- подання проєктів на отримання фінансування із державного бюджету (державний 

фонд регіонального розвитку, секторальна підтримка ЄС, субвенція на соціально-
економічний розвиток окремих територій тощо) та інших джерел, не заборонених 
законодавством (гранти, кредити, МТД); 

- робота з бізнесом (створення комфортних умов для функціонування бізнесу та 
інвестицій з метою додаткових надходжень до бюджету усіх рівнів, розвиток галузей 
агропромислового комплексу, фермерства та сільського господарства, зеленого туризму та 
туристичних маршрутів); 

- стимулювання зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць; 
- створення комфортної соціальної інфраструктури; 
- співпраця з офісом із розвитку підприємництва та експорту; Дія.Бізнес; Агропортал; 

ДАР; Торгово-промисловою палатою України; UkraineInvest; АМУ; ЄС-Україна Solidarity 
Lanes; 

- ефективне використання наявного природно-ресурсного потенціалу; 
- налагодження співробітництва із суміжними поряд територіальними громадами, 

реалізація спільних реформ соціально-економічного, культурного розвитку, підвищення 
якості надання послуг населенню на основі спільних інтересів та цілей; 

- забезпечення сталого розвитку та партнерських відносин у сфері поводження з 
відходами (збір, утилізація та переробка сміття), транспорту; будівництва; охорони здоров’я 
(у тому числі придбання медичного обладнання), фізичної культури і спорту, охорони 
навколишнього природного середовища, свобод і інтересів громадян, туризму, аграрного 
розвитку, спільне фінансування (утримання) та виконання визначених законом повноважень 
(Закон України «Про співробітництво територіальних громад»). 

Очікувані результати: розвиток сильного та конкурентоспроможного сектору малого і 
середнього підприємництва; підвищення інноваційності бізнесу; розвиток інженерної та 
транспортної інфраструктури, житлово-комунального господарства; покращення освітнього 
та культурного простору; проведення реформ у галузі охорони здоров’я; збереження і 
створення на території громади робочих місць з достойними умовами праці та заробітною 
платою; забезпечення соціальної та економічної єдності. 
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2. Ефективне використання земельних ресурсів та удосконалення земельних відносин: 
Станом 01 жовтня 2022 року актуалізована нормативна грошова оцінка земель всіх 

населених пунктів Олександрійської територіальної громади. Відсутня нормативна грошова 
оцінка на землі за межами населених пунктів. Дані роботи мають бути заплановані на 
2023 рік. 

У рамках заходів за Програмою розвитку земельних відносин Олександрійської 
територіальної громади планується: 

- продовження інвентаризації земельних ділянок комунальних закладів та установ, 
реєстрація речових прав на дані земельні ділянки; 

- інвентаризація земельних ділянок під об’єктами природо-заповідного фонду; 
- виготовлення водних паспортів водних об’єктів; 
- продовження інвентаризації земельних ділянок комунальної власності під об’єктами, 

власники яких зволікають з оформленням договорів оренди, для організації претензійно-
судової роботи по відшкодуванню недоотриманої орендної плати за земельні ділянки. 

Особливої уваги потребує землеустрій щодо встановлення меж прибудинкових 
територій багатоквартирних будинків. Актуальність цього питання зростає у зв’язку з 
передачею багатоповерхових житлових будинків об’єднанням співвласників 
багатоповерхових будинків (ОСББ) та забезпеченням адміністрування та сплати земельного 
податку. 

Пріоритетні завдання та заходи:  
Розв’язання проблем, пов’язаних з раціональним використанням та охороною земель 

Олександрійської територіальної громади, необхідно здійснити шляхом: 
- встановлення меж громади та її населених пунктів; 
- проведення нормативної грошової оцінки земель громади за межами населених 

пунктів; інвентаризації земель; розвитку ринку земель; 
- оновлення гео-інформаційної системи управління землями комунальної власності. 
Очікувані результати та ключові індикатори оцінки виконання запланованих завдань: 
Передбаченими заходами планується досягти сталого розвитку землекористування: 
- збільшити надходження від плати за землю до бюджету громади (темп росту не 

менше 103%); 
- визначити межу Олександрійської територіальної громади та населених пунктів, в 

яких вона відсутня; 
- проведення нормативної грошової оцінки земель за межами населених пунктів; 
- продовжити інвентаризацію земель; здійснювати подальший розвиток інфраструктури 

ринку землі, що дасть змогу вирішувати питання продажу несільськогосподарських земель 
та прав на них з урахуванням ринкових тенденцій, забезпечити формування економічних 
важелів впливу на землекористувача (орендаря) щодо прийняття ним рішення про викуп 
земельної ділянки, удосконалити економічний механізм функціонування і регулювання 
ринку землі та створення прозорої інформаційної бази для цього. 

Якісними показниками виконання заходів є надходження до бюджету громади, 
кількість та загальна площа земельних ділянок, переданих у приватну власність шляхом 
безоплатної приватизації та продажу. 

 
3. Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури 
Основні завдання та заходи: 
- забезпечення якісним автобусним сполученням усіх населених пунктів громади; 
- розвиток комунального транспорту та сприяння забезпеченню якісної транспортної 

пропозиції; придбання автобусів для КП «Олександрійський транспорт» та впровадження 
перевезень комунальним транспортом на автобусних маршрутах загального користування; 

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



47 
 

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

- залучення коштів державного бюджету та з інших джерел на будівництво автодоріг; 
- запровадження автоматизованої системи оплати проїзду (АСОП) на автобусних 

маршрутах загального користування; забезпечення належного технічного та санітарного 
стану автобусних зупинок загального користування та облаштування їх автоматизованими 
електронними інформаційними табличками руху автобусів; 

- модернізація і подальший розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури та 
логістичного потенціалу шляхом: будівництва, реконструкцій, капітального та поточного 
ремонтів автомобільних доріг за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів; 

- вжиття заходів для відновлення руху електропотягів приміського сполучення.  
Очікувані результати: підвищення якості перевезень, збільшення їх обсягів; 

покращення та збереження транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг; 
забезпечення безпечного та комфортного дорожнього руху для усіх учасників; забезпечення 
осіб з особовими потребами більш зручним громадським транспортом; підвищення 
ефективності використання транзитного потенціалу та зниження рівня техногенного 
навантаження транспорту на довкілля та зменшення забрудненості атмосферного повітря 
шляхом підвищення екологічності рухомого складу. 

 
4. Розвиток дозвільної системи та ЦНАП 
Основні проблемні питання розвитку ЦНАП Олександрійської територіальної громади, 

які потребують вирішення у 2022-2023 роках: впровадження послуг «Реєстрація 
транспортних засобів» та «Видачі посвідчень водія». На даний час невирішеним залишається 
питання модернізації обладнання ЦНАП під виготовлення нових стандартів бланків чи 
придбання нового за рахунок ДП «Поліграфічний комбінат «Україна». 

Пріоритетні завдання та заходи: 
1. Впровадження надання адміністративних послуг в онлайн форматі та з 

використанням Порталу Дія. 
2. Надання послуг внутрішньо переміщеним особам. 
3. Розширення переліку надання адміністративних послуг з урахуванням змін у 

законодавстві України. 
4. Спрощення етапів надання адміністративних послуг за рахунок впровадження 

комплексних послуг. 
5. Створення власної бази збереження даних, придбання серверного обладнання. 

Забезпечення взаємодії власної бази даних та загальнодержавних реєстрів. 
Джерела фінансування: 
Згідно із статтею 18 Закону України «Про адміністративні послуги» фінансове 

забезпечення діяльності ЦНАПів здійснюється за рахунок коштів державного і місцевого 
бюджетів. Фінансове забезпечення ЦНАП Олександрійської територіальної громади 
здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету м. Олександрії та коштів з інших джерел 
не заборонених чинним законодавством. 

Якісні показники: за рахунок діяльності ЦНАП до місцевого бюджету надійшло коштів: 
2020 – 2,7 млн. грн; 2021 – 3,6 млн. грн; за 9 міс. 2022 року – 4,0 млн. грн. 

Очікувані результати та ключові індикатори оцінки виконання запланованих завдань:  
- забезпечення реалізації права кожного громадянина на отримання адміністративних 

послуг на території, де він проживає; 
- розширення переліку адміністративних послуг, які надаються у ЦНАПі;  
- розвантаження черги в отриманні адміністративної послуги; 
- спрощення процедури надання адміністративних послуг за рахунок введення в дію 

електронного документообігу. 
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5. Споживчий ринок та захист прав споживачів: 
Проблеми, які потребують вирішення:  
- несанкціонована торгівля, захист прав споживачів та врегулювання цінової ситуації в 

умовах воєнного стану. 
Основні завдання та заходи  
- підвищення рівня інформованості та правової обізнаності населення у сфері захисту 

прав споживачів; недопущення необґрунтованих цінових коливань на споживчому ринку; 
- здійснення контролю за додержанням вимог законодавства у сфері торгівлі, 

ресторанного господарства, ринків, побутового обслуговування населення;  
- розширення асортименту товарів місцевих підприємств переробної промисловості та 

сільськогосподарських підприємств на продовольчому ринку; 
- створення умов для продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо її 

виробниками; 
- протидія незаконному обігу підакцизних товарів та проведення заходів щодо 

виявлення та припинення діяльності нелегальних об’єктів із виробництва та обігу 
підакцизної продукції; 

- моніторинг стану облаштування будівель підприємств торгівлі, побутового 
обслуговування населення, закладів ресторанного господарства та ринків засобами 
доступності для маломобільних груп населення; 

- створення умов для розвитку мережі фірмової торгівлі місцевих товаровиробників; 
- підвищення якості торговельного та побутового обслуговування населення, розвиток 

прогресивних форм торгівлі; сприяння розвитку книгорозповсюдження; 
- недопущення проявів стихійної торгівлі. 
Очікувані результати: забезпеченість населення об’єктами сфери обслуговування, 

розширення мережі об’єктів торгівлі та сфери послуг, у тому числі місцевих виробників; 
недопущення проявів стихійної торгівлі та незаконного обігу підакцизних товарів; 
забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення до об’єктів; 
зростання обсягу обороту роздрібної торгівлі. 

 
Основні показники  

Показник 2022 
очікуване 

Проєкт на 
2023  2023 до 2022, % 

Оборот роздрібної торгівлі, млн. грн 1906,5 2301,2 100,0 
Індекс фізичного обсягу обороту 
роздрібної торгівлі, у % до 
попереднього року у порівняних цінах 

101,0 100,0 Х 

 
6. Житлове будівництво та розвиток житлово-комунального господарства. 
Пріоритетні напрямки розвитку галузі:  
1. Продовження реалізації заходів з реконструкції, капітального та поточного ремонту 

доріг (у т. ч. доріг з грунто-щебеневим покриттям, внутрішньо-дворових та внутрішньо-
квартальних під’їзних доріг, пішохідних тротуарів) на території населених пунктів 
Олександрійської територіальної громади;  

2. Реалізація заходів з благоустрою, у т. ч:  
- утримання зелених насаджень та квітників; зріз аварійно-небезпечних, сухостійних та 

фаутних дерев; будівництво, переоснащення, дооснащення та ремонт ігрових дитячих та 
спортивних майданчиків на загальноміських територіях та в кварталах житлової забудови; 
створення зон відпочинку в місцях загального користування та житлової забудови; 
комплексний благоустрій та озеленення дворів багатоповерхівок; 

3. Забезпечення ефективного управління багатоквартирним житловим фондом шляхом:  
- сприяння подальшого створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків; 

створення конкурентного середовища в даному секторі через розвиток інституту управителя 
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та залучення до управління будинками професійних управителів і підприємств різних форм 
власності; вивчення корисних ініціатив і практик інших міст України та адаптація їх на 
підпорядкованій території;  

4. Реалізація заходів з капітального ремонту, модернізації та реконструкції (у т. ч. 
енергоефективної) в багатоквартирних будинках і гуртожитках різних форм управління;  

5. Реалізація заходів «Програми експертного обстеження, модернізації, капітального 
ремонту та заміни ліфтів у багатоквартирних будинках і гуртожитках м. Олександрії на 2021-
2025 рр.»; 

6. Забезпечення  беззбиткової діяльності КП «Теплокомуненерго» шляхом:  
- запровадженням економічно обґрунтованого тарифу на послугу з виробництва, 

транспортування та постачання теплової енергії; забезпечення 100% облікового споживання 
теплової енергії об’єктами житлового фонду та соціальної сфери; виведення з системи 
централізованого опалення багатоквартирних будинків, в яких лишилось менше половини 
споживачів; реалізація Програми «Оптимізація системи теплозабезпечення м. Олександрії 
Кіровоградської області», спрямованої на реконструкцію об’єктів КП «Теплокомуненерго»; 

7. Добудова (реконструкція, капремонт) об’єктів житлового фонду, які протягом 
тривалого терміну не використовуються за призначенням, з наступним наданням житла 
особам, які вимушено перемістились у період воєнного стану. 

Основні завдання та заходи:  
- продовження реалізації заходів Програми «Дороги Олександрії на 2020-2030 роки», 

розробка та виконання Програми з благоустрою м. Олександрії; Програми енергозбереження 
та комплексної модернізації вуличного освітлення Олександрійської територіальної громади 
Кіровоградської області на 2023-2026 рр., Програми експертного обстеження, модернізації, 
капітального ремонту та заміни ліфтів у багатоквартирних будинках і гуртожитках 
м. Олександрії на 2021-2025 рр., Програми спільного фінансування та підтримки об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків на території Олександрійської територіальної 
громади на 2021-2025 рр.; 

- реалізація заходів з благоустрою в складі цільових програм за напрямком та шляхом 
залучення інвестицій; 

Джерела фінансування заходів: бюджетні видатки різних рівнів, кредитні і грантові 
кошти вітчизняних та іноземних кредитно-фінансових установ, інші джерела, не заборонені 
законодавством України.  

Очікувані результати виконання завдань: покращення експлуатаційних характеристик 
об’єктів житлового фонду та інженерно-транспортної інфраструктури, забезпечення безпеки 
дорожнього руху; підвищення комфорту проживання, скорочення обсягів споживання 
паливно-енергетичних ресурсів, покращення екологічної обстановки, приведення рівня 
поводження з відходами до вимог чинного законодавства, забезпечення ефективної 
беззбиткової діяльності комунальних підприємств.  

 
Кількісні та якісні показники: 

Назва показника  Од. вим. 2021 р., 
факт  

9 міс.  
2022 р. 

2022 р., 
очікуване  

Програма 
на 2023 рік 

Темп 
росту 

2023 до 
2022  

Заборгованість 
населення за житлово-
комунальні послуги  

Тис. грн 128563,2 124991,5 166655,33 178654,2 107,2 

Рівень оплати 
населенням за житлово-
комунальні послуги  

% 89,54 91,8 90,67 90 99,26 

Фінансування житлово-
комунального 
господарства 

Тис. грн 100416,137 32789,494 46664,354 60663,66 130,0 
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7. Підтримка армії і територіальної оборони, мобілізаційна підготовка. 
Мета – сприяння створенню умов для охорони та захисту державного суверенітету. 
Основні завдання та заходи:  
- 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; 

- бронювання військовозобов’язаних за органами місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час; 

- 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 незнижувального 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 2023 рік за рахунок бюджетів усіх рівнів; 

- створення фінансового резерву в розмірі 800,0 тис.грн для фінансування з бюджету 
Олександрійської міської територіальної громади заходів та невідкладних потреб з 
підтримання бойової готовності та виконання бойових завдань підрозділами ЗСУ та інших 
силових структур держави в умовах воєнного стану; 

- виконання вимог Законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», 
«Про військовий обов’язок і військову службу», «Про основи національного спротиву» та 
інших нормативно-правових актів; сприяння проведенню мобілізаційної та призовної 
роботи; підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України та 
добровольчого формування територіальної оборони територіальної громади; 

- сприяння максимально широкому залученню населення до дій, спрямованих на 
забезпечення суверенітету і територіальної цілісності держави, підготовка громадян України 
до національного спротиву. 

Очікувані результати: своєчасне та якісне забезпечення і виконання делегованих 
повноважень міської ради у галузі оборонної роботи.  

 
8. Цивільний захист та безпека життєдіяльності людини, захист населення і 

території громади від надзвичайних ситуацій 
8.1. Цивільний захист: 
Цивільний захист здійснюється з метою реалізації державної політики для 

забезпечення безпеки та захисту населення і територій, матеріальних і культурних цінностей 
та довкілля від негативних наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий 
період; для попередження та подолання наслідків надзвичайних ситуацій.  

Основні завдання: 
- забезпечення реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки на об’єктах суб’єктів 

господарювання, що належать до сфери управління та які можуть створити реальну загрозу 
виникнення аварії; 

- розроблення та забезпечення реалізації програм та планів заходів у сфері цивільного 
захисту, зокрема, спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та 
запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки; 



51 
 

- керівництво створеними аварійно-рятувальними службами, формуваннями та 
спеціалізованими службами цивільного захисту, місцевою та добровільною пожежною 
охороною, забезпечення їх діяльності та здійснення контролю за готовністю до дій за 
призначенням; забезпечення оповіщення, інформування населення про загрозу і виникнення 
надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі; 

- організація робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на відповідній території 
громади, а також радіаційного, хімічного, біологічного, медичного захисту населення та 
інженерного захисту територій від наслідків таких ситуацій; 

- фінансове забезпечення придбання засобів індивідуального захисту для населення та 
здійснення якісного радіаційно-хімічного спостереження в умовах застосування зброї 
масового ураження в сумі 1500,0 тис.грн за рахунок коштів бюджету Олександрійської 
міської територіальної громади; 

- фінансування за рахунок бюджетів усіх рівнів створення незнижувального резерву 
паливно-мастильних матеріалів (бензин – 5000 л, дизельне пальне – 5000 л) для забезпечення 
оперативного реагування на надзвичайні події та ситуації природного та техногенного 
характеру, ліквідації їх наслідків; 

- фінансове забезпечення запобігання виникнення та ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій та подій на території Олександрійської територіальної громади в сумі 800,0 тис. грн 
за рахунок коштів бюджету Олександрійської міської територіальної громади; 

- фінансове забезпечення оперативного та ефективного реагування на надзвичайні події 
та ситуації природного та техногенного характеру сумі 600,0 тис. грн за рахунок коштів 
бюджету Олександрійської міської територіальної громади; 

- фінансове забезпечення пожежної та техногенної безпеки в сумі 800,0 тис. грн за 
рахунок коштів бюджету Олександрійської міської територіальної громади; 

- в умовах воєнного стану: вжиття заходів та забезпечення реалізації вимог техногенної 
та пожежної безпеки на території громади; створення запасу ліків; реалізація заходів 
«Програми цивільного захисту на 2021-2025 роки» зі створенням фонду захисних споруд, у 
т.ч. бомбосховищ, та утримання їх в готовності до використання за призначенням; реалізація 
заходів навчальних програм з надання першої домедичної допомоги постраждалим під час 
бойових дій для мешканців Олександрійської територіальної громади». 

Очікуваний результат: захист населення і територій громади від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру, послідовне зниження ризику їх виникнення, 
ліквідація наслідків таких ситуацій та подій, підвищення рівня безпеки населення і 
захищеності територій від наслідків таких ситуацій, захист навколишнього природного 
середовища, об’єктів підвищеної небезпеки, об’єктів з масовим перебуванням людей та 
населених пунктів від пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту та створення 
сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері цивільного захисту в мирний 
час та особливий період.  

8.2. Безпека життєдіяльності людини: 
Основні завдання: 
- забезпечення ефективної співпраці правоохоронних органів з громадою; 
- встановлення камер відеоспостереження у громадських місцях; реалізація та 

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

- забезпечення ефективної роботи КП «Муніципальна безпека» Олександрійської 
міської ради», направленої на виконання заходів з охорони публічного порядку, ліквідації 
стихійної торгівлі, забезпечення дотримання правил благоустрою; 

- попередження вчинення правопорушень та контроль за дотриманням законодавства. 
Очікуваний результат: зниження рівня злочинності, дотримання правил благоустрою і 

торгівлі. 
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9. Захист життя, здоров’я, честі і гідності людини. Правоохоронна діяльність. 
Основні завдання та заходи: 
- створення безпечного середовища шляхом реалізації проєкту «Поліцейський офіцер – 

громаді»; оперативне реагування нарядів поліції на заяви та повідомлення про кримінальні, 
адміністративні правопорушення та інші події; 

- вжиття заходів щодо протидії кримінальним правопорушенням, цифровізація 
процесів, удосконалення та впровадження автоматизованої системи відеоспостереження з 
потужною аналітичною складовою. 

Очікувані результати: підвищення рівня безпеки та надання якісних поліцейських 
послуг; профілактика правопорушень та забезпечення публічного порядку; удосконалення 
оперативно-розшукової діяльності за кваліфікованими кримінальними правопорушеннями. 

 
10. Посилення фінансової основи, підвищення ефективності використання бюджетних 

коштів. 
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. 

Основні завдання та заходи  
- зміцнення фінансової спроможності за рахунок ефективної взаємодії місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;  
- підвищення податкоспроможності за рахунок створення нових потужностей, розвитку 

сфери послуг, залучення інвестицій; 
- встановлення економічно обґрунтованих ставок місцевих податків і зборів, оновлення 

нормативної грошової оцінки земельних ділянок, проведення інвентаризації земель тощо; 
- підвищення ефективності податкового адміністрування, надання високоякісних 

послуг та вдосконалення наявних сучасних технологій податкового адміністрування; 
- підвищення рівня платіжної дисципліни та зменшення податкової заборгованості із 

платежів до бюджетів, посилення контролю за додержанням податкового законодавства; 
- збільшення доходів місцевого бюджету за рахунок підвищення ефективності 

використання майна комунальної власності, удосконалення та розвитку земельних відносин; 
- забезпечення економного, раціонального та результативного витрачання бюджетних 

коштів, спрямування видатків місцевих бюджетів на вирішення питань енергоефективності 
та енергозбереження та зосередження фінансових ресурсів на реалізацію вагомих 
інвестиційних проєктів та цільових програм; 

- забезпечення доступності інформації про виконання бюджетних програм, у тому числі 
досягнення їх результативних показників. 

Очікувані результати: зміцнення фінансової спроможності та удосконалення підходів 
до формування та виконання місцевого бюджету; підвищення ефективності використання 
коштів та зростання доходів бюджету. 

10.1. Фінансова підтримка комунальних підприємств, установ, організацій.  
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 територіальної громади, оновленню виробничих потужностей, 
технічної бази, забезпеченню повного і своєчасного внесення платежів до бюджету. 

Основні завдання: 
- 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 
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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 і сприяння поліпшенню фінансово-
господарської діяльності.  

Механізм надання фінансової підтримки 
Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам шляхом здійснення внесків 

до статутного капіталу за рахунок коштів місцевого бюджету здійснюється відповідно до 
статей 71, 91 Бюджетного кодексу України, статті 78 Господарського кодексу України, 
статей 60, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 143 
Конституції України. 

Комунальне підприємство, що потребує отримання фінансової підтримки, шляхом 
здійснення внесків до їхнього статутного капіталу за рахунок коштів місцевого бюджету 
оформлює клопотання на ім’я міського голови з обґрунтуваннями та відповідними 
розрахунками. Зазначена фінансова підтримка надається як капітальні трансферти 
комунальним підприємствам із місцевого бюджету, як внесок до статутного капіталу 
комунального підприємства на поповнення фонду власних оборотних засобів. 

Головний розпорядник, якому рішенням про бюджет громади встановлені бюджетні 
призначення на надання фінансової підтримки, перераховує кошти на розрахунковий 
рахунок комунального підприємства, відкритий в установі банку, на підставі укладеного з 
ним договору про здійснення внесків до статутного капіталу. 

Комунальні підприємства разом із інформацією про використання одержаної 
фінансової підтримки подають завірені копії підтверджуючих документів, а саме: акти 
виконаних робіт, видаткові накладні, договір та інші документи. У разі невикористання 
підприємством у повному обсязі коштів на поповнення статутного капіталу, кошти 
підлягають поверненню до місцевого бюджету протягом 30 (тридцяти) календарних днів з 
дня закінчення строку дії договору про закупівлю або його виконання сторонами, або його 
розірвання. За неповернення коштів бюджету підприємство сплачує до місцевого бюджету 
пеню у розмірі подвійної ставки НБУ за кожен день неповернення вчасно коштів. 

Результати: зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств, установ, 
організацій та створення належних умов для здійснення ними 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 підготовка їх до роботи в осінньо-зимовий період, тощо; подолання 
наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій; придбання спеціальної техніки, засобів, 
устаткування та спецодягу. 

 
11. Розвиток старостинських округів. 
11.1. Розвиток Ізмайлівського старостинського округу. 
Головні проблеми: недостатнє покриття мобільного зв’язку, швидкість Інтернету; 

недостатнє забезпечення зовнішнім освітленням; необхідність ремонту дорожнього 
покриття; оновлення матеріально-технічної бази бюджетних закладів та впровадження 
заходів з енергозбереження. 

Основні завдання та заходи: 
За умови наявності бюджетного та іншого фінансування планується: 
1) проведення мережі Інтернет та вдосконалення мобільного зв’язку; 
2) виготовлення Генерального плану територій та проведення грошової оцінки; 
3) капітальний ремонт доріг в селах з виготовленням проєктної документації; 
4) розчистка річки Інгулець по всій території с. Піщаний Брід, с. Ізмайлівка з 

виготовленням проєктної документації; 
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5) ремонт мостів: через річку Інгулець с. Піщаний Брід; через річку Овнянка між 
сполученням сіл Пустельникове та Новий Стародуб; через річку Овнянка між сполученням 
сіл Пустельникове та Гайок; 

6) забезпечення вуличного освітлення сіл: Ізмайлівка, Видне, Гайок, Пустельникове, 
Піщаний Брід, Королівка; ремонт водогону в селах Ізмайлівка та Піщаний Брід; 

7) капітальний ремонт, проведення та встановлення водопостачання до закладів 
соціальної сфери. 

11.2. Розвиток Головківського старостинського округу. 
Головні проблеми: необхідність оновлення матеріально-технічної бази бюджетних 

закладів, впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції зовнішнього освітлення, 
ремонту дорожнього покриття та поновлення нормативної грошової оцінки. 

Основні завдання та заходи: 
За умови наявності бюджетного та іншого фінансування на 2023 рік планується: 
встановлення відеоспостереження в селі Головківка; капітальний ремонт мосту по 

вулиці Дружби в селі Головківка; поточний середній ремонт вулиці Миру в селі Головківка; 
розчистка русла річки Бешка в селах Головківка та Іванівка; реконструкцію ВСП 
«Головківський СК» ПК «Олександрійський театр»; благоустрій прилеглої території до ВСП 
«Головківський СК» ПК «Олександрійський театр». 

11.3. Розвиток Олександрійського старостинського округу. 
Основні завдання та заходи: 
За умови наявності бюджетного та іншого фінансування, у т.ч. за рахунок бюджетів 

усіх рівнів, на 2023 рік планується виконати: встановлення опалення в Будинку культури; 
оновлення матеріально-технічної бази Будинку культури; встановлення відеоспостереження 
в громадських місцях селища; благоустрій та облаштування парку та стадіону; ремонт 
дорожнього покриття вулиць: Першотравневої, Сонячної, Миру; ремонт тротуарів по 
вулицях Дружби, Панфілова та Павла Кравченка. 

11.4. Розвиток Звенигородського старостинського округу. 
Основні завдання та заходи: 
За умови наявності бюджетного та іншого фінансування, у т.ч. за рахунок бюджетів 

усіх рівнів, на 2023 рік планується виконати наступні заходи: встановлення спортивних та 
дитячих майданчиків в с. Звенигородка, Марто-Іванівка, Олександро-Степанівка; ремонт 
будівлі старостинського округу в с. Звенигородка; ямковий ремонт вуличного покриття в 
с. Звенигородка по вул. Братів Петриченків, вул. Садовій; ремонт вуличного покриття в 
с. Марто-Іванівка по вул. Луговій; ремонт братської могили с. Звенигородка та ремонт стели 
в с. Марто-Іванівка; проведення вуличного освітлення в с. Олександро-Степанівка по 
вул. Зарічній та в с. Звенигородка по вул. Сосновий бір; встановлення автобусних зупинок в 
с. Марто-Іванівка – 2 шт., в с. Звенигородка – 3 шт. 

 
Підрозділ 4. Збереження екосистем та поліпшення екологічної інфраструктури. 
 
1. Розвиток еко-мережі та збереження біорізноманіття. 
Головні проблеми: 
- виснаження та деградація земель внаслідок вирубки лісосмуг та недодержання 

сівозмін сільськими господарствами (виробниками); 
- забруднення навколишнього природного середовища твердими побутовими 

відходами; збільшення обсягів утворення відходів у різних галузях життєдіяльності людини, 
накопичення їх у місцях тимчасового зберігання; 

- виділення шкідливих газів від автотранспорту та пилу на під’їзних шляхах, 
магістральних автошляхах, виробничих майданчиках суб’єктів господарювання та рівнів 
шуму при їх роботі; забруднення атмосферного повітря викидами забруднюючих речовин від 
промислових підприємств, автотранспорту, ведення бойових дій; 
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- вплив на стан поверхневих та підземних вод, на структуру ґрунтів та ландшафт при 
здійсненні господарської діяльності промислових та сільськогосподарських підприємств; 
забруднення водних об’єктів недостатньо-очищеними стічними водами від комунальних та 
промислових підприємств; 

- незадовільний технічний стан очисних споруд; замулення річок, ставків, що 
призводить до підняття рівня ґрунтових вод та матеріальних збитків, виникнення соціальної 
напруги у місцях проживання, де є підтоплення повеневими, підземними водами. 

 
Основні завдання та заходи: 
- посилення самоврядного контролю за охороною, захистом і використанням земель; 
- реалізація заходів Регіональної екологічної програми «Ліси Кіровоградщини на 2021-

2025 роки» та Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища в 
Кіровоградській області на 2021-2025 роки; 

- закріплення полезахисних лісових смуг за землекористувачами і землевласниками, 
угіддя яких межують з ними; створення захисних лісових насаджень на еродованих землях; 

- забезпечення потреб споживачів внутрішнього ринку в лісосировині; 
- охорона тваринного світу; проведення роз’яснювальної роботи з громадськістю щодо 

правил пожежної безпеки; 
- розроблення проєктів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій 

природно-заповідного фонду; 
- проведення заходів, спрямованих на охорону земель, збереження і відтворення 

родючості ґрунтів за рахунок коштів, які надійшли в порядку відшкодування втрат 
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;  

- виконання заходів з охорони земель в частині виготовлення робочих проєктів 
землеустрою, у тому числі стосовно рекультивації порушених;  

- вжиття заходів щодо мінімізації і усунення наслідків негативного впливу на довкілля 
через ведення бойових дій;  

- проведення інвентаризації захисних лісонасаджень, розроблення проектів 
землеустрою щодо встановлення їх меж та визначення власників;  

- проведення організаційної роботи щодо закріплення полезахисних лісових смуг за 
землекористувачами і землевласниками, угіддя яких межують з ними;  

- забезпечення через засоби масової інформації систематичної роз’яснювальної роботи 
з громадськістю, проведення рейдів з виявлення порушників правил пожежної безпеки; 

- вжиття заходів щодо дотримання санітарно-гігієнічної сумісності виробничих 
(промислових) територій з житловою та громадською забудовою, дотримання нормативних 
санітарно-захисних зон та відстаней до інших обꞌєктів, що є (можуть бути) джерелами 
забруднення навколишнього середовища. 

 
Очікувані результати: 
- припинення втрат біо-, ландшафтного різноманіття; збільшення чисельності 

мисливської фауни; створення лісових насаджень на еродованих землях; забезпечення 
лісовідновлення; проведення санітарних та лісовідновлювальних рубок; 

- розробка проектів землеустрою територій та об’єктів природнозаповідного фонду та 
проектів створення територій природно-заповідного фонду в громаді;  

- проведення наукових досліджень з метою ведення державного кадастру природно-
заповідних територій;  

- забезпечення своєчасного лісовідновлення на місцях зрубаних лісів, заготовка 
лісового насіння та вирощення садивного матеріалу; проведення санітарних та лісо 
відновлювальних рубок. 
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2. Зменшення екологічного навантаження на довкілля.  
 
Основні завдання та заходи: 
 
- реалізація заходів Комплексної програми охорони навколишнього природного 

середовища в Кіровоградській області на 2021-2025 роки;  
- впровадження системи моніторингу атмосферного повітря, оперативний збір 

інформації та оцінка стану атмосферного повітря; 
- покращення стану поверхневих вод шляхом проведення модернізації очисних споруд; 
- виконання заходів у галузі охорони атмосферного повітря;  
- розробка та впровадження ефективних заходів з управління відходами;  
- залучення громадськості до природоохоронної діяльності; 
- виконання заходів, пов’язаних із запобіганням шкідливої дії вод і ліквідацією її 

наслідків, включаючи протиповеневий захист сільських населених пунктів та 
сільськогосподарських угідь; 

- здійснення належного контролю за надходженнями орендної плати за користування 
водними об’єктами; належне забезпечення централізованим водопостачанням та 
водовідведенням;  

- здійснення лабораторного контролю якості питної води для забезпечення потреб 
населення усіх територій Олександрійської територіальної громади; 

- дотримання нормативних санітарно-захисних зон та відстаней до інших об’єктів, що є 
джерелами забруднення навколишнього середовища; 

- здійснення еколого-просвітницьких заходів;  
- проведення робіт із розчистки і регулювання русел річок. 

 
Очікувані результати:  
 

- забезпечення ефективної охорони довкілля у сферах: атмосферне повітря, водні та 
земельні ресурси, здоров’я населення, визначення стану атмосферного повітря, надходження 
належної орендної плати за користування водними об’єктами; 

- покращення якості зворотних вод шляхом проведення реконструкції Марто-
Іванівських каналізаційних очисних споруд у м. Олександрії;  

- забезпечення захисту від підтоплення територій населених пунктів; садиб та 
сільгоспугідь;  

- проведення берегоукріплення водних об'єктів та розчищення та регулювання русел 
річок і водойм,  

- відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану 
водних об’єктів. 
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ІІІ. Основні показники Програми економічного і соціального розвитку  
Олександрійської територіальної громади на 2023 рік 

№ 
з/п Показник 2021 рік, 

факт 
2022 рік, 
очікуване 

Проєкт 
програми 

на 2023 рік 

2023 рік 
порівняно з 
2022 роком, 

% 
1 2 3 4 5 6 

1. Індекс промислової продукції, усього, % 
до попереднього року 126,1% 74,6% 112,5% Х 

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

2985 2227,55 2506,3 112,5% 

3. Оборот роздрібної торгівлі,  млн. грн 1763,65 1906,5 2301,2 120,7% 
4. Індекс фізичного обсягу обороту 

роздрібної торгівлі, у % до попереднього 
року 

111,4 108,1 120,7 Х 

5. Середньомісячна заробітна плата 
штатних працівників, грн 10944 11014 12200 111% 

6. Темп зростання (зниження) 
середньомісячної заробітної плати 
штатних працівників, у % до 
попереднього року 

117% 101% 111% Х 

7. Працевлаштовано громадян на нові 
робочі місця, осіб 420 750 750 100,0 

 
ІV. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ 

 
Реалізація заходів, програм, проєктів та завдань Програми буде здійснюватися із 

залученням та за рахунок коштів: 
1) державного бюджету – в рамках державних програм, бюджетних програм 

центральних органів виконавчої влади, субвенцій та трансфертів з державного бюджету; 
2) обласного та інших місцевих бюджетів; 
3) коштів бюджету Олександрійської міської територіальної громади; 
4) грантових коштів, банківських кредитних ресурсів; коштів міжнародної технічної 

допомоги та міжнародних організацій; 
5) коштів суб’єктів господарської діяльності усіх форм власності та інших джерел, не 

заборонених законодавством. 
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V. Переліки проєктів на 2023 рік 
 

1. ПЕРЕЛІК інвестиційних та інфраструктурних проєктів, реалізацію яких передбачається здійснювати у 2023 році за рахунок коштів 
державного, обласного та місцевого бюджетів інвестиційного спрямування по Олександрійській територіальній громаді 

 

№ 
з/п 

Назва проєкту,  
його місцезнаходження 

Термін 
реалізації 
проєкту 

Джерела 
фінансування 

Загальна 
вартість 
проєкту,  
тис. грн 

Освоєння станом 
на 01 січня  
2023 року,  

тис.грн 

Потреба в 
коштах на 
2023 рік, 
тис.грн 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Державний фонд регіонального розвитку 

Освіта 
1. Будівництво спортивного комплексу 

по просп. Соборному, 130,  
м. Олександрія, Кіровоградська 
область 

2021-
2023 

ДБ 51884,5 42145,6 21072,8 18,77% обсягів робіт за 
робочим проєктом 
виконано 

МБ 5764,9 4682,9 2341,4 
Всього 57649,4 46828,5 23414,2 

2. Капітальний ремонт (санація) будівлі 
НВК «Олександрійський колегіум – 
спеціалізована школа» 
Олександрійської міської ради по 
вул. 6-го Грудня, 97, м. Олександрія 
Кіровоградської області (з 
коригуванням проєктно-кошторисної 
документації) 

2023-
2024 

ДБ 26692,2 26515,4 13257,7   
МБ 2965,8 2964,2 1473,1 

Всього 29658,0 29479,6 14730,8 

      Разом по 
галузі: 

87307,4 76308,1 38145,0 

      Разом по 
розділу: 

87307,4 76308,1 38145,0   
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Продовження таблиці 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Субвенція  з державного бюджету місцевим бюджетам інвестиційного спрямування  
та на відновлення територій(заповнюється у розрізі субвенцій) * 

Охорона здоров’я 
1. Реконструкція будівлі поліклініки 

комунального підприємства 
«Центральна міська лікарня 
м. Олександрії» Олександрійської 
міської ради по вул. Ярмарковій, 15 
м. Олександрія Кіровоградської 
області з виготовленням проєктно-
кошторисної документації 

2023-
2025 

ДБ 130000,0 130000,0 130000,0 Проєкт по об’єкту подано на розгляд 
для фінансування за рахунок коштів 
Програми з відновлення України. 
(Фінансування з місцевого бюджету 
буде проводитись на покриття 
видатків на сплату податків і зборів, у 
тому числі податку на додану вар-
тість, комісії за конвертацію валюти, 
страхування, авторський нагляд) 

Інші джерела    
Всього 130000,0 130000,0 130000,0 

2. Капітальний ремонт будівлі 
комунального підприємства «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги 
м. Олександрії» по вул. Діброви, 77 в 
м. Олександрія Кіровоградської 
області з  виготовленням проєктно-
кошторисної документації 

2023-
2025 

ДБ 70000,0 70000,0 70000,0 Проєкт по об’єкту подано на розгляд 
для фінансування за рахунок коштів 
Програми з відновлення України. 
(Фінансування з місцевого бюджету – 
на покриття видатків на сплату 
податків і зборів, у тому числі 
податку на додану вартість, комісії за 
конвертацію валюти, страхування, 
авторський нагляд) 

Інші джерела    
Всього 70000,0 70000,0 70000,0 

3. Капітальний ремонт приймального 
відділення КНП «Олександрійська 
ЦРЛ» по вул. Анатолія Кохана, 12 в 
м. Олександрія Кіровоградської 
області 

2023 ДБ 1500,0 1500,0 1500,0   
Всього 1500,0 1500,0 1500,0 

4. Утеплення фасадів лікувального 
корпусу КНП «Олександрійська ЦРЛ» 
по вул. Анатолія Кохана, 12 в 
м. Олександрія Кіровоградської 
області 

2023 ДБ 12000,0 12000,0 12000,0   
Всього 12000,0 12000,0 12000,0 
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Продовження таблиці 
1 2 3 4 5 6 7 8 

5. Капітальний ремонт будівлі 
отоларингологічного відділення 
комунального підприємства 
«Центральна міська лікарня 
м. Олександрії» Олександрійської 
міської ради по вул. Ярмарковій, 15 в 
м. Олександрія Кіровоградської 
області 

2023 ДБ 14000,0 14000,0 14000,0   
Всього 14000,0 14000,0 14000,0 

6. Капітальний ремонт будівлі 
гінекологічного відділення (3 поверх) 
комунального підприємства 
«Центральна міська лікарня м. 
Олександрії» Олександрійської міської 
ради по вул. Ярмарковій, 15 в 
м. Олександрія Кіровоградської 
області 

2023 ДБ 3500,0 3500,0 3500,0   
Всього 3500,0 3500,0 3500,0 

7. Капітальний ремонт по утепленню 
фасадів будівлі поліклініки з 
частковою заміною віконних блоків по 
вул. Ярмарковій, 15 (Семашка, 15) в 
м. Олександрія Кіровоградської 
області 

2023 ДБ 4255,4 4255,4 4255,0   
Всього 4255,4 4255,4 4255,0 

8. Придбання магнітно-резонансного 
томографу 

2023 ДБ 60000,0 60000,0 60000,0   
Всього 60000,0 60000,0 60000,0 

9. Капітальний ремонт покрівлі 
головного корпусу комунального 
підприємства «Центральна міська 
лікарня м. Олександрії» 
Олександрійської міської ради по 
вул. Ярмарковій, 15 в м. Олександрія 
Кіровоградської області  

2023 ДБ 5000,0 5000,0 5000,0   
Всього 5000,0 5000,0 5000,0 
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Продовження таблиці 
1 2 3 4 5 6 7 8 

10. Придбання автомобіля швидкої 
медичної допомоги типу В на базі Fiat 
Ducato 

2023 ДБ 2640,0 2640,0 2640,0   
Всього 2640,0 2640,0 2640,0 

      
Разом по 
галузі: 

302895,4 302895,4 302895,0   

Культура 
1. Капітальний ремонт ІІ та ІІІ поверхів 

ПК «Світлопільський», 
просп. Соборний, 89 м. Олександрія, 
Кіровоградська область 

2023 ДБ 4124,1 4124,1 4124,1 Експертний звіт № 05/0147-11/21 від 
05.11.2021  МБ 123,6 123,6 123,6 

Всього 4247,7 4247,7 4247,7 

2. Капітальний ремонт покрівлі 
Олександрійської дитячої музичної 
школи за адресою: Кіровоградська 
область, місто Олександрія, площа 
Соборна, 6 

2023 ДБ 3798,8 3798,8 3798,8 Експертний звіт № 12-0115/01-21 від 
25.05.2021  МБ 117,5 117,5 117,5 

Всього 3916,3 3916,3 3916,3 

     Разом по 
галузі: 

8164,0 8164,0 8164,0   

Освіта 
1. Капітальний ремонт будівлі (санація) 

будівлі Олександрійського 
навчально-виховного комплексу (ЗНЗ 
І-ІІ ступенів № 17 – ліцей) 
Олександрійської міської ради, 
Кіровоградської області, проспект 
Соборний, б. 130, м. Олександрія, 
Кіровоградської області (з 
коригуванням проєктно-кошторисної 
документації) 

2022-
2025 

ДБ 18733,9 18733,9 18733,9 Проєкт по об’єкту подано на розгляд 
для фінансування за рахунок коштів 
Програми з відновлення України 

МБ 5066,1 5066,1 5066,1 
Всього 23800,0 23800,0 23800,0 
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Продовження таблиці 
1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Капітальний ремонт (санація) будівлі 
НВК «Олександрійський колегіум – 
спеціалізована школа» 
Олександрійської міської ради по 
вул. 6-го Грудня, 97, м. Олександрія 
Кіровоградської області (з 
коригуванням проєктно-кошторисної 
документації) 

2022-
2025 

ДБ 29466,8 29466,8 29466,8 Проєкт по об’єкту подано на розгляд 
для фінансування за рахунок коштів 
Програми з відновлення України 

МБ 9534,2 9534,2 9534,2 
Всього 39001,0 39001,0 39001,0 

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

2022-
2023 

ДБ 8196,0 8142,8 8142,8   
МБ 253,5 251,8 251,8 

Всього 8449,5 8394,6 8394,6 

4. Капітальний ремонт (санація) будівлі 
закладу дошкільної освіти (ясла-садок) 
№ 42 Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області по вул. Героїв 
Сталінграда, 23-А, м. Олександрія 
Кіровоградської області 

2022-
2023 

ДБ 7022,4 6972,9 6972,9   
МБ 217,2 215,7 215,7 

Всього 7239,6 7188,6 7188,6 

5. Будівництво спортивного комплексу 
по просп. Соборному, 130, м. 
Олександрія, Кіровоградська область 

2021-
2023 

ДБ 55920,0 45423,6 45423,6 18,77% обсягів робіт за робочим 
проєктом виконано МБ 1729,5 1404,9 1404,9 

Всього 57649,5 46828,5 46828,5 
6. Капітальний ремонт приміщень 

харчоблоку та їдальні ЗНЗ № 15, 
вул. Ярмаркова, 63а, м. Олександрія, 
Кіровоградська область 

2022-
2023 

ДБ 1306,6 1404,9 1404,9   
МБ 40,4 39,0 39,0 

Всього 1347,0 1443,9 1443,9 

7. Капітальний ремонт приміщень 
харчоблоку ОНВК, просп. Соборний, 
130, м. Олександрія, Кіровоградська 
область 

2021-
2023 

ДБ 1403,2 1002,6 1002,6 30,94% обсягів робіт за робочим 
проєктом виконано МБ 43,4 31,0 31,0 

Всього 1446,6 1033,6 1033,6 
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Продовження таблиці 
1 2 3 4 5 6 7 8 

8. Капітальний ремонт приміщень 
харчоблоку та їдальні ОК, вул. 6-го 
грудня, 97, м. Олександрія, 
Кіровоградська область 

2022-
2023 

ДБ 1445,5 1398,3 1398,3   
МБ 44,7 43,3 43,3 

Всього 1490,2 1441,6 1441,6 

9. Капітальний ремонт. Заміна вікон на 
металопластикові віконні блоки ІІ 
корпусу НВК «ЗНЗ № 12-ДНЗ», 
вул. Дружби, 4, сел. Олександрійське, 
м. Олександрія, Кіровоградська 
область 

2021-
2023 

ДБ 1303,5 987,3 987,3 24% обсягів робіт за робочим 
проєктом виконано МБ 40,3 30,5 30,5 

Всього 1343,8 1017,8 1017,8 

      Разом по 
галузі: 

141767,2 130149,6 130149,6 

Житлово-комунальне господарство 
1. Реконструкція гуртожитку по 

вул. Трудових Резервів, 1 у 
м. Олександрії Кіровоградської 
області під житловий будинок з 
виготовленням проєктно-кошторисної 
документації 

2023-
2025 

ДБ 79000,0 79000,0 79000,0 Проєкт по об’єкту подано на розгляд 
для фінансування за рахунок коштів 
Програми з відновлення України. 
(Фінансування з місцевого бюджету – 
на покриття видатків на сплату 
податків і зборів, у тому числі ПДВ, 
комісії за конвертацію валюти, 
страхування, авторський нагляд) 

Всього 79000,0 79000,0 79000,0 

2. Реконструкція будівлі ЗНЗ № 21 по 
вул. Садовій, 60, м. Олександрія, 
Кіровоградська область під надання 
житла для внутрішніх переміщених 
осіб з виготовленням проєктно- 
кошторисної документації 

2023-
2025 

ДБ 80000,0 80000,0 80000,0 Проєкт по об’єкту подано на розгляд 
для фінансування за рахунок коштів 
Програми з відновлення України.  
(Фінансування з місцевого бюджету – 
на покриття видатків на сплату 
податків і зборів, у тому числі ПДВ, 
комісії за конвертацію валюти, 
страхування, авторський нагляд) 

Всього 80000,0 80000,0 80000,0 
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Продовження таблиці 
1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Будівництво водоводу по вулиці 
Франка та провулку Суворова у 
м. Олександрія Кіровоградської 
області з виготовлення проєктно-
кошторисної документації 

2023-
2025 

ДБ 6445,0 6445,0 6445,0 Проєкт по об’єкту подано на розгляд 
для фінансування за рахунок коштів 
Програми з відновлення України.  
(Фінансування з місцевого бюджету – 
на покриття видатків на сплату 
податків і зборів, у тому числі ПДВ, 
комісії за конвертацію валюти, 
страхування, авторський нагляд) 

Всього 6445,0 6445,0 6445,0 

4. Модернізація системи помірно-
централізованого теплопостачання за 
рахунок реконструкції котельні 
Qуст=6,021 Гкал/год та теплових 
мереж району теплопостачання 
котельні м. Олександрія, 
Кіровоградська область, вул. Григорія 
Сокальського, 35 з виготовленням 
проєктно-кошторисної документації 

2023-
2025 

ДБ 71202,0 71202,0 71202,0 Проєкт по об’єкту подано на розгляд 
для фінансування за рахунок коштів 
Програми з відновлення України.  
(Фінансування з місцевого бюджету – 
на покриття видатків на сплату 
податків і зборів, у тому числі ПДВ, 
комісії за конвертацію валюти, 
страхування, авторський нагляд) 

Всього 71202,0 71202,0 71202,0 

      Разом по 
галузі: 

236647,0 236647,0 236647,0   

      Разом по 
розділу: 

689473,6 677856,0 677855,6   

Об’єкти будівництва та реконструкції  автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць та доріг комунальної 
власності у населених пунктах області, фінансування яких передбачається здійснювати у 2023 році за рахунок коштів державного бюджету та 

територіального дорожнього фонду обласного бюджету Кіровоградської області (з урахуванням субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам  на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності  у населених пунктах  
Субвенції та кошти місцевих бюджетів 

1. Капітальний ремонт вулиці 
Кіровоградське шосе у 
м. Олександрія Кіровоградської 
області 

2023 ДБ      
МБ  2432,3 2432,3 

Всього 39582,6 2432,3 2432,3 
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2. Капітальний ремонт вулиці Олексія 
Скічка від перехрестя з вулицею 
Знам’янською до перехрестя з вулицею 
Войнівською у м. Олександрія 
Кіровоградської області 

2023 ДБ  16000,0 16000,0   
МБ  7135,5 7135,5 

Всього 39910,0 23135,5 23135,5 

3. Капітальний ремонт вулиці 
Міліцейської від перехрестя з вулицею 
Братською до перехрестя з вулицею 
Весняною у м. Олександрія 
Кіровоградської області 

2023 ДБ 10000,0 10000,0 10000,0   
МБ 9350,5 9350,5 9350,5 

Всього 19350,5 19350,5 19350,5 

4. Капітальний ремонт вулиці Пушкіна 
від перехрестя з вулицею Єфремова до 
залізничного переїзду загального 
користування на 347 км у 
м. Олександрія Кіровоградської області 

2023 ДБ  3000,0 3000,0   
МБ  1053,6 1053,6 

Всього 4101,9 4053,6 4053,6 

5. Капітальний ремонт вулиці Єфремова 
від перехрестя з вулицею Максима 
Бендерова до перехрестя з вулицею 
Запорізькою у м. Олександрія 
Кіровоградської області 

2023 ДБ  4000,0 4000,0   
МБ  1527,4 1527,4 

Всього 55889,5 5527,4 5527,4 

6. Капітальний ремонт вулиці Запорізької 
від перехрестя з вулицею Єфремова до 
перехрестя з провулком Краснодонців 
у м. Олександрія Кіровоградської 
області 

2023 ДБ  4000,0 4000,0   
МБ  969,2 969,2 

Всього 5030,0 4969,2 4969,2 

7. Капітальний ремонт вулиці Джерельної 
від перехрестя з вулицею Трудових 
Резервів до перехрестя з Новопразьким 
шосе у м. Олександрія Кіровоградської 
області 

2023 ДБ  8000,0 8000,0   
МБ  5170,7 5170,7 

Всього 13295,6 13170,7 13170,7 
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8. Капітальний ремонт 
внутрішньоквартальної території по 
вул. Садовій, 33 у м. Олександрія 
Кіровоградської області 

2023 ДБ   1619,7   
Всього 3289,3 3239,4 1619,7 

      
Разом по 
розділу: 

180449,4 75878,6 74258,9 
  

      
Разом по 

ОТГ: 
957230,4 830042,7 790259,5 

  
Примітка. Проєкти будуть реалізовуватися за умови наявності відповідного бюджетного фінансування.  
 
2. ПЕРЕЛІК інвестиційних проєктів, реалізація яких буде здійснюватися у 2023 році у реальному секторі економіки та інших сферах діяльності 
та які передбачають створення робочих місць по Олександрійській територіальній громаді 

№ 
з/п Назва проєкту, його місцезнаходження 

Термін реалізації 
проєкту Джерела 

фінансування 

Загальна 
вартість 
проєкту,  
тис. грн 

Освоєння 
станом на 
01 січня 

2023 року, 
тис.грн 

Потреба в 
коштах на 
2023 рік, 
тис.грн 

Передбачається 
створення 

робочих місць 
у 2023 р. 

дата 
початку 

дата 
закінчення 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Промисловість        

1. Будівництво промислового об’єкта по 
виробництву сухофруктів «Нота Смаку» 
с. Олександрійське, вул. Павла 
Кравченка, 19 

2022 2023 ДБ 0,0 0,0 0,0 

15 ВК 2000,0 1000,0 1000,0 
Разом 2000,0 1000,0 1000,0 

2. Виробництво піролізного газу з 
деревини, пластику та інших відходів, 
екстракція мазуту з відвалів шлаку ТЕЦ, 
яке можна перетворити на паливо ТОВ 
«Новасвіт» 

2022 2023 ДБ 0,0 0,0 0,0 

20 
ВК 6000,0 2400,0 3600,0 

Разом 6000,0 2400,0 3600,0 

3. Виробництво гіпохлориту натрію з солі 
для знезараження питної води та 
стічних вод ТОВ «Новасвіт» 

2022 2023 ДБ 0,0 0,0 0,0 
8 ВК 1800,0 800,0 1000,0 

Разом 1800,0 800,0 1000,0 
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4. Будівництво цеху по фасуванню меду. 
ТОВ «НГК ТРЕЙД» (BEE QUEEN) 

2022 2023 ДБ 0,0 0,0 0,0 
20 ВК 10000,0 4000,0 6000,0 

Разом 10000,0 4000,0 6000,0 
5. Створення приватного еко- 

індустріального парку 
2023 2025 Інші джерела 0,0 0,0 0,0 

1000 Разом комерційна 
таємниця 

комерційна 
таємниця 

комерційна 
таємниця 

6. Пілотний проєкт по виготовленню та 
ремонту комбайнів для шахт ТОВ 
«НВП «ІНКОМ ТЕХНІКА» 

2023 2024 ДБ 0,0 0,0 0,0 
20 Інші джерела 15000,0 5000,0 10000,0 

Разом 15000,0 5000,0 10000,0 
7. Розширення лінії для виробництва 

круасанів та кондитерських виробів 
(ФОП Вялих С.А.) 

2023 2024 ДБ 0,0 0,0 0,0 
25 Інші джерела 5400,0 1300,0 4100,0 

Разом 5400,0 1300,0 4100,0 
 Спорт        
8. Створення центру спортивного та 

туристичного розвитку та проведення 
змагань європейського рівня з мото- та 
авто гонок ТОВ «Авто-Мото клуб 
«Олександрія» 

2018 2023 ДБ 0,0 0,0 0,0 

4 
ВК 1468,2 500,0 968,2 

Разом по 
галузі 

1468,2 500,0 968,2 

9. Будівництво спорт-комплексу  за 
адресою: м. Олександрія, 
Звенигородське шосе, 1/2 

2022 2023 ДБ 0,0 0,0 0,0 
20 ВК 9000,0 0,0 9000,0 

Разом 9000,0 0,0 9000,0 
10. «Розширення спортивного залу для 

змагання іншими видами спорту з 
гостинним комплексом для проживання 
дітей», проєкт ПП «ТРЕЙД-ЕНЕРГІЯ» 

2023 2024 ДБ 0,0 0,0 0,0 

10 ВК 10000,0 0,0 10000,0 
Разом 10000,0 0,0 10000,0 

 Торгівля        
11. Будівництво готельно-ресторанного 

комплексу за адресою: вул. Шевченка, 
58а в м. Олександрія 

2020 2023 ДБ 0,0 0,0 0,0 
15 Інші джерела 15000,0 1000,0 14000,0 

Разом 15000,0 1000,0 14000,0 
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12. Будівництво торговельного центру 
«Епіцентр» 

2021 2023 ДБ 0,0 0,0 0,0 
70 Інші джерела 70000,0 0,0 70000,0 

Разом 70000,0 0,0 70000,0 
13. Будівництво комплексу «Макдональдс» 

у м. Олександрія 
2022 2023 ДБ 0,0 0,0 0,0 

100 
Інші джерела комерційна 

таємниця 
комерційна 
таємниця 

комерційна 
таємниця 

Разом комерційна 
таємниця 

комерційна 
таємниця 

комерційна 
таємниця 

14. Капітальний ремонт та модернізація 
супермаркету «АТБ» по вул. Григорія 
Усика, 56 

2023 2023 ДБ 0,0 0,0 0,0 

60 

ВК 0,0 0,0 0,0 
Інші джерела комерційна 

таємниця 
комерційна 
таємниця 

комерційна 
таємниця 

Разом комерційна 
таємниця 

комерційна 
таємниця 

комерційна 
таємниця 

 Транспорт        
15. Впровадження ЕКО-таксі (ТОВ «Смарт 

Вей-еко» служба таксі – 
електроавтомобілі) 

2022 2023 ДБ 0,0 0,0 0,0 
16 ВК 10000,0 1200,0 8800,0 

Разом 10000,0 1200,0 8800,0 
16. Встановлення зарядних станцій для 

електрокарів на території 
Олександрійської територіальної 
громади ((ТОВ «Смарт Вей-еко») 

2023 2023 ДБ 0,0 0,0 0,0 

6 ВК 4500,0 3000,0 1500,0 
Разом 4500,0 3000,0 1500,0 

17. «Впровадження міжнародних 
вантажних перевезень вантажів»  
(ФОП Франко А.О.) 

2023 2023 ДБ 0,0 0,0 0,0 

6 ВК 550,0 350,0 200,0 
Інші джерела 250,0 250,0 0,0 

Разом 800,0 600,0 200,0 

 Агропромисловий комплекс та 
сільське господарство 

       

18. Розвиток ягідництва та садівництва ФГ 
«Фенікс-ЕВО» 

2023 2025 ДБ 0,0 0,0 0,0 
15 ВК 14600,0 3600,0 11000,0 

Разом 14600,0 3600,0 11000,0 



67 
 

Продовження таблиці 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Туризм        
19. Впровадження зеленого туризму з 

будиночками на гвинтових палях, 
протяжністю 4 км. ФГ «Фенікс-ЕВО» 
(спільний проєкт з Асоціацією 
«УКРСАДПРОМ») 

2022 2024 ДБ 0,0 0,0 0,0 

25 
Інші джерела 11000,0 5000,0 6000,0 

Разом 11000,0 5000,0 6000,0 

 Альтернативна енергетика        
20. ТОВ ORION PV (встановлення сонячної 

електростанції) 
2023 2025 ДБ 0,0 0,0 0,0 8 (на період 

будівництва  
20 осіб) 

ВК 20000,0 0,0 20000,0 
Інші джерела 0,0 0,0 0,0 

Разом 20000,0 0,0 20000,0 
21. ТОВ «АНТАРЕС СОЛАР» 

(встановлення сонячної електростанції) 
2023 2025 ДБ 0,0 0,0 0,0 10 (на період 

будівництва  
25 осіб) 

ВК 28000,0 0,0 28000,0 
Разом 28000,0 0,0 28000,0 

 РАЗОМ 

  ВК 117918,2 16850,0 101068,2 1473 осіб 
(*45 тимчасових 
нових робочих 

місць) 

Інші джерела 116650,0 12550,0 104100,0 
Разом по 
громаді 

234568,2 29400,0 205168,2 

Примітка.  
1. Проєкти будуть реалізовані за умови наявності відповідного фінансування. 
2. Позначення: 
ДБ – кошти державного бюджету; 
ОБ – кошти обласного бюджету; 
МБ – кошти місцевих бюджетів; 
МТД – кошти міжнародної технічної допомоги, МФО – кошти міжнародних фінансових організацій; 
ВК – власні кошти підприємств; 
Інші джерела – кредитні кошти, кошти з інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 
 

___________________________ 
 


