
 

 

 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

від ___ грудня 2020 року № ______ 
 

м. Олександрія 
 

Про Програму економічного  
і соціального розвитку  
Олександрійської міської  
територіальної громади на 2021 рік 
 

Відповідно до пп. 1 п. а) ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», основних показників економічного і соціального розвитку Олександрійської 
міської територіальної громади на 2021 рік, з метою виконання повноважень міської ради у 
частині формування програмних документів на 2021 рік та забезпечення економічного і 
соціального розвитку Олександрійської міської територіальної громади,   
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 

1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
 
1) Затвердити Програму економічного і соціального розвитку Олександрійської 

міської територіальної громади на 2021 рік (додається). 
2) Головним завданням виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, 

установ та організацій вважати: розвиток та підвищення бюджетоспроможності 
територіальної громади за рахунок розширення кола оподаткування та ефективного 
контролю за повнотою сплати податків; ефективне використання наявного фінансового, 
соціального, економічного, ресурсного потенціалу; посилення соціальної захищеності 
населення та створення сприятливих умов для підвищення добробуту населення міста; 
розвиток малого та середнього підприємництва та реального сектору економіки; створення 
нових робочих місць; розвиток інвестиційної та інноваційної діяльності; розширення 
внутрішнього споживчого ринку та підтримку місцевих виробників.  

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. 
 

2. Управлінню економіки міської ради підготувати відповідний проект рішення міської 
ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Шклярука Ю.В.  

 
 
 

Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету  Сергій  ЗАВАЛІЙ  
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Додаток 
до рішення виконавчого комітету  
___ _______ 2020 року № ____ 

 
ПРОГРАМА 

економічного і соціального розвитку Олександрійської 
міської територіальної громади на 2021 рік 

 
Вступ 

 
Програма економічного і соціального розвитку Олександрійської міської 

територіальної громади на 2021 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до: 
основних пріоритетів, напрямків розвитку та завдань Стратегії розвитку 

Кіровоградської області на 2021-2027 роки та Планом 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 
проекту державного бюджету» (із змінами); Державної стратегії регіонального розвитку на 
2021-2027 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 
05 серпня 2020 року № 695; Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-
2022 роки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року 
№ 671; 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 Кабінету Міністрів України від 12 червня 
2020 року № 716-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження 
територій територіальних громад Кіровоградської області»; розпорядження голови обласної 
державної адміністрації від 22.06.2020 № 425-р «Про розробку проекту програми 
економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2021 рік та прогнозу                     
до 2025 року». 

Програма розроблена як складова частина обласної «Програми розвитку 
Кіровоградської області на 2021 рік та прогнозу до 2025 року».  

Показники, проекти та заходи Програми на 2021 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,  визначає основні завдання, виконання яких забезпечить 
підвищення рівня та якості життя населення за рахунок ефективного використання 
потенціалу, реалізації енергозберігаючих проектів 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, розвитку соціальної та комунальної сфери. 
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І. Аналіз стану соціально-економічного розвитку за 2020 рік 
 
1. Промисловість 
На сьогоднішній день до облікового кола міста Олександрії входить                               

47 підприємств, які здійснюють діяльність у різних галузях промисловості: легкій, харчовій, 
поліграфічній, машинобудівній, лісовій, меблевій, металургійній, енергетичній тощо.  

Протягом січня-вересня 2020 року промисловими підприємствами Олександрії 
реалізовано продукції на суму 1 721,74 млн. грн, що становить 107,5% до відповідного 
періоду 2019 року.  

Ріст зазначеного показника головним чином сформований за рахунок наступних 
підприємств міста: ТОВ «Завод Автоштамп» - у 8,7 разів більше, ПрАТ «Олександрійська 
фабрика діаграмних паперів» - 118,5%, ВКГ ОКВП «Дніпро – Кіровоград» - 112%,                
ТОВ «Автотехпром» - 138,2%, ПП «Універсал Кран Сервіс» - 126%, ТОВ «Виробнича 
компанія Інокс тайм» - 125,1%, ТОВ «Торговий дім «Ремтехсервіс» - 220,7%,                       
ТОВ «Олександрійська харчосмакова фабрика» - 122,6%, ТОВ «Агроленд – запчастина» - 
130,3%, ТОВ «ПВ ГРУП Україна» - 111,4%.  

Крім того, на позитивну динаміку обсягів реалізації за 9 місяців 2020 року вплинуло 
включення з 2020 року до облікового кола міста наступних промислових підприємств:               
ТОВ «Зернарі», ПП «Метал – Макс». 

По обсягах виробництва у порівняних цінах по товарах-представниках за вказаний 
період темп росту складає 99%, що становить 550,0 млн. грн.  

Спад обсягів виробництва маємо по: 
 металургійній (48,6%),  
легкій (0%),  
лісовій (11,3%),  
меблевій (64,4%),  
енергетичній (9,7%) галузях.  
Зменшення обсягів виробництва у порівняних цінах протягом січня–вересня               

2020 року зумовлено загальноекономічною ситуацією в країні та дією карантинних заходів, 
наслідком яких стало зменшення кількості замовлень на підприємствах, відсутність обігових 
коштів, закриття інвестиційних проектів, втрата експорту і, як результат, неповне 
завантаження виробництва, збільшення собівартості продукції, скорочення робочого часу та 
зменшення обсягів виробництва продукції. 

Деякі промислові підприємства (ПП «Славяночка», ТОВ «Завод Автоштамп»,                      
ВК ПрАТ «Оболонь») мають сезонний характер виробництва, що також позначається на їх 
роботі та виробничих показниках. 

Крім того, на рівень показників загальноміських обсягів виробництва та реалізації 
продукції впливає той факт, що не всі промислові підприємства, які здійснюють свою 
діяльність на території Олександрії, входять до облікового кола міста та звітують про обсяги 
виробництва по місту, у результаті чого значна частина обсягів втрачається. 

Росту промислового виробництва в порівнянні з 2019 роком вдалося досягти 
наступним галузям промисловості:  

машинобудівній (116,8%),  
харчовій (102,7%),  
поліграфічній (в 11,92 рази більше).  
Поліпшення стану справ у промисловості Олександрії можливе за умови стабілізації 

внутрішньої та зовнішньоекономічної ситуації в країні, забезпечення надійного курсу 
національної валюти.  

Це дасть змогу промисловим підприємствам міста розширювати ринки збуту 
продукції.  
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Важливим завданням залишається розширення асортименту продукції, забезпечення на 
належному рівні та удосконалення її якості, що дозволить зробити товари підприємств 
конкурентоспроможними і зацікавити потенційних споживачів.  

З метою збільшення обсягів виробництва і реалізації продукції та розширення ринків 
збуту інформація про промислові підприємства міста та продукцію, яка  виготовляється, 
постійно розміщується й оновлюється на веб-сайті міської ради. 

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

ТОВ «Катеринославські меблеві майстерні» у 2020 році було оновлено колекцію 
ортопедичних матраців «Doctor Health» за рахунок розробки нових моделей.  

На ПП «Славяночка» протягом 2020 року було розширено номенклатуру продукції за 
рахунок випуску нових видів хлібобулочних та кондитерських виробів (торти «Ніжність», 
«Елегія», набір тістечок «Дует», печиво «Гармонія», перекладенець «Рижик», хліб житній з 
насінням, хліб «Сімейний», хліб «Закарпатський», здоба «Київська», батон «Дорожній» 
тощо).  

На ТОВ «ТД «Укрнасоссервіс»» постійно розширюється та удосконалюється 
асортимент продукції шляхом розробки та випуску нових моделей промислових насосів. 
ТОВ «ЗПТУ «Віра – Сервіс Інтермаш» протягом 2020 року розроблено новий вид продукції 
– «машину для зміни футеровки».  

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

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

- на ВК ПрАТ «Оболонь» впроваджено системи: управління якістю, управління 
безпечністю харчових продуктів, екологічного управління, управління охороною здоров’я та 
безпечністю персоналу; 

- на ПП «Славяночка» сертифікація якості харчових продуктів забезпечується власною 
атестованою виробничо-технологічною лабораторією.  

У перспективі – розробка та впровадження систем управління безпечністю, заснованих 
на принципах НАССР; 

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

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

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

За 2020 рік очікується отримати обсяги виробництва промислової продукції                  
(по товарах – представниках у порівняних цінах) у сумі 744,77 млн. грн, що складе  101% до 
2019 року.  

Обсяги реалізованої продукції за 2020 рік планується одержати у сумі 2323,79 млн. 
грн, що забезпечить темп росту даного показника до відповідного періоду минулого року у 
розмірі 107,5%. 

 
2. Транспорт  
Міські пасажирські перевезення у м. Олександрії виконувалися на 26 автобусних 

маршрутах, з яких один сезонний. Перевезення здійснюють 6 приватних перевізників. 
На всіх міських автобусних маршрутах запроваджена та діє система автоматизованої 

диспетчеризації з використанням супутникової системи навігації руху міських автобусів 
(GPS).  
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Починаючи з березня 2020 року перевезення на міських автобусних маршрутах 
загального користування здійснюється з урахуванням карантинних обмежень та з 
виконанням санітарно-протиепідемічних заходів. 

Автотранспортними підприємствами м. Олександрії (з урахуванням перевезень, 
виконаних фізичними особами-підприємцями) з початку 2020 р. перевезено 232,3 тис. т 
вантажів, що до січня-вересня 2019 року становить 55,4%.  

Перевізниками міста в січні-вересні 2020 року перевезено 1,65 млн. пасажирів, темп 
росту до січня-вересня 2019 року становить 67,6%. Пасажирооборот склав 17,8 млн. пас. км,  
що у  % до січня-вересня 2019 року становить 64,1%. 

 
3. Торгівельна діяльність 
У місті Олександрії функціонує розгалужена мережа оптово-роздрібної торгівлі, 

ресторанного господарства та побутового обслуговування населення, яка загалом налічує 
більше 1020 об’єктів та постійно оновлюється шляхом відкриття нових та переоснащення і 
реконструкції уже діючих об’єктів.  

Роздрібний товарооборот з початку 2020 року збільшився у порівнянні з аналогічним 
періодом минулого року на 17,6% та за статистичними даними становить за 6 міс. 2020 р. 
711,7 млн. грн, у тому числі, роздрібний товарооборот продовольчих товарів –                                 
411,1 млн. грн, роздрібний товарооборот непродовольчих товарів – 300,6 млн. гривень. 
Роздрібний товарооборот у розрахунку на одну особу населення  склав 1354,1 гривень. 

За 2020 рік очікується 1515,0 млн. грн обсягу роздрібного товарообороту з темпом 
росту 116,4%. 

 
4. Розвиток інвестиційної діяльності, підприємництва, адміністративні послуги 
4.1. Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність 
4.1.1. Протягом 2020 року для залучення інвестицій та підвищення інвестиційного 

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

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

2) Розроблено бізнес–план створення індустріального парку «Олександрія». 
Відповідно до ініціативи Президента України про формування Магнітів інвестиційний 
проєкт «Індустріальний парк «Олександрія» направлено для включення до проєктів, які 
потенційно можуть стати точкою тяжіння, що приваблює інвестиції. 

3) Проведено ревізію та аналіз вільних територій під забудову, як на існуючих 
підприємствах, так і територій, які є у власності міської ради. Розроблено інтерактивну 
карту інвестиційної привабливості м. Олександрії із зазначенням інформації про потенційні 
об´єкти інвестування, яка постійно оновлюється.  

4) Інформацію про вільні земельні ділянки та об´єкти, що пропонуються під реалізацію 
інвестиційних проєктів, з їх картографічними зображеннями (українською та англійською 
мовами), було розміщено на офіційному сайті міської ради в розділі «Інвестиційна 
політика». Відповідні переліки потенційних об´єктів інвестування (типу Brownfield та 
Greenfield) та інвестиційні пропозиції, у тому числі на умовах державно-приватного 
партнерства, було направлено Кіровоградській облдержадміністрації для подальшого 
розміщення на Центрально-українському інвестиційному порталі. 

5) Серед представників бізнесу, фермерів була поширена інформація щодо: 
а) можливостей придбання через позику сільськогосподарської техніки на 

привабливих умовах по програмі державної підтримки (з відшкодуванням 18% з державного 
бюджету); 
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б) залучення кредитів по програмі 5:7:9 – в результаті кредити отримало 9 ФОП на 
суму 7,8 млн. грн;     

6) Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства направлено 
пропозицію введення локалізації виробництва при здійсненні закупівлі 
сільськогосподарської техніки. 

7) Підготовлено та направлено інвестиційні пропозиції міста Олександрії, з 
підтвердженням наявності необхідних документів, до переліку інвестиційних  проєктів 
(програм), фінансування яких передбачається здійснювати за рахунок субвенції з 
державного бюджету у 2020 році та коштів з державного фонду регіонального розвитку у 
2021 році, в результаті на розгляд регіональної комісії було направлено 4 проєкти 
регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку у 2021 році, а саме:        

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

б) 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;          

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

г) Підготовка та облаштування території індустріального парку «Олександрія». 
Всі вказані вище проєкти були зареєстровані на оновленій платформі державного 

фонду регіонального розвитку. 
Загальний обсяг капітальних інвестицій по м. Олександрії у 2020 році планується - 

420,0 млн. грн. Очікуване виконання даного обсягу капітальних інвестицій планується 
досягти за рахунок ТОВ «КММ», будівництва фотоелектричної сонячної електростанції 
(ФCЕС) ТОВ «Надія Енерджи», технічного переоснащення КП «Теплокомуненерго»,                   
ТОВ «Олександрійська машинобудівна компанія», ТОВ ТД «Укрнасосервіс», технічного 
переоснащення ГРП (газорегуляторні пункти) шляхом заміни обладнання Олександрійським 
управлінням з експлуатації газового господарства ВАТ «Кіровоградгаз».  

На 2020 рік обсяг іноземних інвестицій – 12,0 млн. дол. США заплановано досягти за 
рахунок капіталовкладень ТОВ «Катеринославські меблеві майстерні»,                                       
ТОВ «Олександрійська зернова компанія», ТОВ «ТД «Укрнасоссервіс» та інших 
підприємств міста з іноземним капіталом у статутному фонді. 

 
4.1.2. Реалізація проєктів та виставкова діяльність. Програма «Велике будівництво» 
Реалізація проєктів 
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у 2020 році реалізуються  
проєкти: 

1) Капітальний ремонт ІІ поверху загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ст. № 6, 
вул. Знам'янська, 1, м. Олександрія, Кіровоградської області на суму 1297,508 тис. грн; 

2) Капітальний ремонт приміщень нового корпусу загальноосвітнього навчального 
закладу І-ІІІ ст. № 2 по вул. Святомиколаївській, 1, м. Олександрія, Кіровоградська область 
на суму 574,38 тис. грн; 

3) Капітальний ремонт І поверху дошкільного навчального закладу № 2,                      
вул. Садова, 56, м. Олександрія на суму 1000,0 тис. грн. 

Олександрійською міською централізованою бібліотечною системою у 2020 році були 
реалізовані та реалізуються проекти із залученням міжнародної технічної допомоги, а саме: 

1) По грантовому проєкту «Твори культуру: створюємо інноваційні бібліотечні 
послуги» Центральна міська бібліотека - одна з 32 відібраних учасників проєкту. В періоди з 
03.06-26.06.2020 та 13.07-29.07.2020 відбулися онлайн-тренінги для бібліотекарів, виконані 
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домашні завдання та запроваджені нові бібліотечні послуги задля розвитку культурної 
індустрії своєї громади. 

2) По конкурсу міні-грантів від Meet and Code  отримано обладнання для проведення 
безкоштовних трьох онлайн подій з кодування та призи для учасників подій. 

Виставкова діяльність 
У Міжнародній агропромисловій виставці «АГРОЕКСПО–2020», що пройшла з                   

30 вересня по 03 жовтня 2020 року в м. Кропивницький,  взяли участь олександрійські 
підприємства: ТОВ «Олександрійська ливарна компанія» (плуг, коток кільчато-шпоровий); 
ТОВ «Олександрійська машинобудівна група» (глибокорозпушувач, подрібнювач поживних 
рештків), ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Фервіта» (рідкі комплексні добрива 
ВІТА-КОМЛЕКС). Інформація про товаровиробників м. Олександрії була розміщена в 
Каталозі підприємств-виробників Кіровоградської області. 

 
Програма «Велике будівництво» 
По програмі Президента України «Велике будівництво» у 2020 році заплановано: 
- проведення ремонтно-будівельних робіт по об’єкту «Капітальний ремонт будівлі ДНЗ 

№ 17, площа Покровська, 8, місто Олександрія, Кіровоградська область». Загальна вартість -  
14,958 млн. грн, у т.ч. виділено 450,0 тис. грн з міського бюджету, замовник будівництва – 
управління містобудування, архітектури та капітального будівництва Кіровоградської ОДА. 
Отримано дозвіл на виконання будівельних робіт; 

- реалізація проєкту «Реконструкція приймального відділення КП «ЦМЛ                                
м. Олександрії», загальна вартість проєкта – 15,676 млн. грн, замовник – УКБ 
Кіровоградської ОДА. Проведено геологічні та геодезичні вишукування, виконані підготовчі 
роботи та розпочато улаштування фундаменту. 

 
4.1.3. Обсяг експорту товарів за 2020 рік очікується на рівні 16,7 млн. дол. США, темп 

росту - 101,2% у порівнянні з попереднім роком.  
Основними експортерами є промислові підприємства різних галузей:                                  

ТОВ «Катеринославські меблеві майстерні», ТОВ «Агродар ЛТД», ТОВ «ТД 
«Укрнасоссервіс», ТОВ ЗПТУ «Віра-Сервіс Інтермаш», ТОВ «Електромеханічний завод 
«Етал», ТОВ «Лізава», ТОВ «УкрЕнергоПродукт», ТОВ «Олександрійська машинобудівна 
група», ТОВ «Олександрійська ливарна компанія», ТОВ «НВО «Окрос». Товарна структура 
експорту складалася з продуктів тваринного походження і тварин, рослинного походження 
та готових харчових продуктів, хімічної продукції, деревини та виробів з неї, металів та 
виробів з них, машин, обладнань, механізмів, меблів, електротехнічного обладнання.                       
У 2021 році обсяг експорту товарів очікується у сумі 16,8 млн. дол. США, темп росту - 
100,6%. 

 
4.2. Підприємництво  
Всього у 2020 році діяло біля 3,7 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 вагомі надходження до місцевого бюджету по 
єдиному податку – біля 50,0 млн. грн та забезпечує робочими місцями 5,4 тис. найманих 
працівників. 

З метою розвитку підприємництва здійснює діяльність Міський фонд підтримки 
підприємництва (далі - МФПП). Протягом 2020 року МФПП було надано 1157  консультації 
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.  
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Протягом 2020 року за участю МФПП проведено 73 заходи для підприємців та 
безробітних: «Генеруй бізнес-ідею та розпочни свій бізнес»; майстер-клас «Сучасні джерела 
пошуку роботи» та 5 засідань  консалтингового центру при ОМРЦЗ. За сприянням фонду 
зареєструвались ФОП 322 чол.  

У 2020 році в фондом було розроблено бізнес-план проєкту «Встановлення льодової 
арени».  Мета – створення 19 нових робочих місць, розвиток олімпійських видів спорту, 
фізичної культури та масового спорту, встановлення льодової арени для проведення масових 
катань на ковзанах, тренувань та участі в спортивних змаганнях, створення хокейних секцій 
та секцій фігурного катання, підвищення спортивного іміджу м. Олександрії та регіону, 
створення центру спортивного та туристичного розвитку, залучення населення до здорового 
способу життя. На засіданні Наглядової ради МФПП проєкт був розглянутий та 
погоджений. Згідно протоколу засідання Наглядової ради МФПП визначені можливості його 
фінансування у обсязі 1,0 млн. грн.  Кошти безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній 
основі були виділені двома траншами по 500,0 тис. грн. кожний у вересні та жовтні                        
2020 року. Ведуться роботи з реалізації проєкту: підготовлено майданчик, змонтовано 
купол, здійснено придбання необхідного холодильного обладнання, здійснюється ремонт 
приміщень під роздягальні. 
Основні показники роботи МФПП у 2020 році:       
№ Показники Факт 
1 Проведення інформаційно-навчальних заходів (семінарів, майстер-класів, засідань 

консалтингового центру) з питань підприємництва для підприємців та безробітних, од. 
78 

2 Реєстрація ФОП за результатами семінарів та за участю МФПП, чол. 322 
3 Надання консультацій з різних питань здійснення підприємницької діяльності, ліцензування, 

гендерної політики, по сплаті податків, роз’яснень щодо легалізації найманої праці, од. 
1157 

4 Розробка економічного обґрунтування бізнес-планів підприємців, од. 3 
5 Надання безвідсоткової фінансової допомоги для реалізації бізнес-планів підприємців з 

міського бюджету через МФПП, тис. грн. 
1000 

 
4.3. Адміністративні послуги 
Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» та з метою 

удосконалення надання адміністративних послуг з грудня 2012 року у місті працює Центр 
надання адміністративних послуг. Робота Центру направлена на подолання проявів корупції 
при наданні адміністративних послуг, тому з цією метою в Центрі надаються послуги лише 
через звернення до адміністраторів Центру, які надають кваліфіковані консультації та 
відповідають за роботу «гарячої лінії».  

Центром надання адміністративних послуг м. Олександрії з початку 2020 року надано 
22809 адмінпослуг та 2557 онлайн послуг. 

Ведеться робота по автоматизації процесу надання довідок про реєстрацію місця 
проживання та відомостей про склад сім’ї між управлінням праці та соціального захисту 
населення міської ради та управлінням дозвільно–погоджувальних процедур міської ради. 
За 9 місяців 2020 року працівниками соцзахисту та адміністраторами ЦНАП сформовано 
5614 довідок та 1336 відомостей про склад зареєстрованих за адресою. 

 
5. Реалізація заходів Стратегії Сталого Розвитку м. Олександрії до 2030 року та 

міжнародне співробітництво. 
Протягом 2020 року продовжено реалізацію основних заходів Стратегії сталого 

розвитку м. Олександрія до 2030 року. Для досягнення стратегічних пріоритетів та 
виконання завдань Стратегії було розроблено та затверджено Інфраструктурний план, 
реалізація якого триває на даний час. До даного Інфраструктурного плану увійшли 
довгострокові, короткострокові, соціальні та інвестиційні проєкти та програми. 

В результаті реалізовано такі проєкти та програми:  
- Програма енергозбереження та комплексної модернізації вуличного освітлення                    

м. Олександрія Кіровоградської області та пригороді 2016-2020 рр. За роки виконання 
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програми було замінено більше 6000 ламп вуличного освітлення. Заміна ламп виконувалась, 
як на центральних вулицях містах, так і в віддалених районах: мкрн. Новопилипівський, 
мкрн. Байдаківський, мкрн. Перемога, селище Олександрійське. Виконання даної програми 
дозволило зменшити витрати міського бюджету на освітлення міста та зробити його більш 
комфортнішим для його мешканців; 

- Програма «Безпечне місто». Станом на 01.11.2020 року у рамках виконання 
вищезазначеної програми за кошти міського бюджету на території міста Олександрія було 
встановлено 35 камер зовнішнього спостереження. Додатково було створено спеціальний 
сервісний центр, в якому фіксується та зберігається інформація з камер. Встановлення камер 
сприяє покращенню безпеки мешканців міста та виконує превентивну функцію щодо 
попередження протиправних дій; 

- Міська програма «Надання медичної допомоги хворим на хронічну ниркову 
недостатність, які потребують лікування методом гемодіалізу на 2017–2020 роки». В рамках 
виконання даної програми в місті Олександрія було збудовано центр надання медичної 
допомоги хворим на хронічну ниркову недостатність, які потребують лікування методом 
гемодіалізу. В 2020 році даний проєкт було завершено та реалізовано, перші хворі отримали 
необхідне лікування.  

За кошти міського бюджету продовжувалася реалізація «Програми енергозбереження 
та підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери м. Олександрія 
Кіровоградської області на 2016–2020 рр». В рамках даної програми здійснювалися 
енергозберігаючі заходи у закладах охорони здоров’я, культури та освіти - заміна вікон та 
зовнішніх дверей, що дозволяє зменшити втрати тепла.   

Міжнародне співробітництво 
Місто Олександрія підтримує братерські відносини з такими містами – побратимами: 

м. Мозир (Республіка Білорусь), м. Ярочин (Республіка Польща), м. Тервел (Республіка 
Болгарія) та м. Сінь-І ( КНР).  

Підтримуються ділові відносини з містами – партнерами: м. Сант–Кугат (Королівство 
Іспанія) та  м. Рамат–Ган (Ізраїль).  

Місто активно приймає участь у Ініціативі Європейського Союзу «Мери за економічне 
зростання», в рамках даної Ініціативи містом було розроблено План місцевого економічного 
розвитку, в рамках якого передбачається створення окремого центру допомоги для бізнесу. 
Отримання консультативної та юридичної допомоги з питань ведення бізнесу на території 
Олександрійської територіальної громади.   

 
6. Демографія  
Демографічна ситуація. Станом на 01.12.2020 чисельність жителів Олександрійської 

громади склала 89238 осіб. Загальне скорочення чисельності наявного населення склало -                    
(-694) ос. внаслідок: природного скорочення – (-634) ос., міграції – (-60)ос. 

На негативну демографічну ситуацію вплинули кризові процеси у соціальній та 
економічній сферах як у регіоні, так і в країні в цілому. 

 
7. Бюджетно-фінансова політика 
За січень-листопад 2020 року доходи загального та спеціального фондів місцевого 

бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) виконано на 105,9%                                   
(план – 273 187,7  тис. грн; факт – 289 379,3 тис. грн), перевиконання на  16 191,6 тис. грн, 
темп росту склав 105,2%, в тому числі: 

- по загальному фонду   - 106,4% (план – 262 651,3 тис. грн; факт – 279 423,3 тис. грн), 
перевиконання на 16 772,0 тис. грн, в порівнянні з відповідним періодом минулого року 
надходження збільшено  на 24 420,2 тис. грн,  темп росту – 109,6%; 

- по спеціальному фонду – 94,5% (план – 10 536,4 тис. грн, факт – 9 956,0 тис. грн) 
недовиконання на 580,4 тис. грн,  в порівнянні з відповідним періодом минулого року 
надходження зменшено на 10 136,6 тис. грн, темп росту склав 49,6%; значне зниження 
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надходжень пояснюється тим, що у поточному році власних надходжень бюджетних 
установ надійшло менше на  9 221,6 тис. грн. 

До бюджету розвитку при плані 1 182,3 тис. грн фактично надійшло 1284,4 тис. грн, 
перевиконання становить 102,1 тис. грн, в порівнянні з відповідним періодом минулого року 
надходження зменшено  на  1 045,0 тис.грн., темп росту склав 55,1%. 

 
8.Соціальний захист, доходи, зайнятість 
8.1. Заробітна плата, зайнятість населення 
1) За III квартал 2020 року середньомісячна заробітна плата штатних працівників по 

місту складає 8345 грн, темп росту до відповідного періоду минулого року – 96,8%. 
Протягом січня-жовтня 2020 року працевлаштовано на нові робочі місця 850 осіб 

113,3% від запланованого (750), у т.ч. юридичними особами – 514 фізичними особами-
підприємцями - 336. 

З метою легалізації заробітної плати та виявлення «тіньової» зайнятості населення 
станом на 01.12.2020 року робочою групою з питань легалізації заробітної плати та 
«тіньової» зайнятості населення обстежено 354 суб`єкти господарювання, виявлено у 44 
ФОП – 64 незареєстровані особи, які працюють без належного оформлення офіційних 
трудових відносин. В результаті проведеної роботи працевлаштовано 63 найманих 
працівника. Це дало можливість додатково нарахувати заробітну плату в сумі 60,4 тис. 
грн.та отримати додаткові надходження до бюджету 13,2 тис. грн.  

За січень-листопад 2020 року здійснено 8 обстежень підприємств, установ та 
організацій з питань дотримання законодавства про працю, мінімальних гарантій в оплаті 
праці, заборгованості із заробітної плати, складено відповідні довідки з 45 зауваженнями та 
пропозиціями.  

Протягом січня-листопада 2020 року проведено 4 засідання робочої групи щодо 
організації та координації роботи з питань легалізації заробітної плати та «тіньової» 
зайнятості населення, на які було запрошено 39 фізичних осіб – підприємців з питань 
нарахування та виплати заробітної плати працівникам не менше за мінімальну та офіційного 
оформлення найманих працівників.  

2) Однією із головних проблем у місті є заборгованість із заробітної плати підприємств 
міста. Станом на 01.12.2020 року заборгованість із заробітної плати по місту складає             
6765,6 тис. грн, в порівнянні з початком року заборгованість збільшилась на                            
2402,9 тис. грн, з попереднім місяцем на 454,3 тис. грн. В тому числі на економічно-
активних підприємствах борг – 3504,5 тис. грн. (ТОВ «Завод Автоштамп»-1700,1 тис. грн, 
КП «Теплокомуненерго»-1804,4 тис. грн), на підприємствах-банкрутах – 2947,0 тис. грн (КП 
«Теплоелектроцентраль» - 533,4 тис. грн, ДП «УБТС» - 450,1 тис. грн, АТ «НВО «Етал» - 
1940,3 тис. грн, ДВАТ «Олександрійська автобаза» ДП ДХК «Олександріявугілля» -                  
23,2 тис. грн), неактивних – 314,1 тис. грн (ДП Трест «Олександріярозрізобуд»). Серед 
бюджетних установ заборгованість із заробітної плати відсутня. 

За січень-листопад 2020 року проведено 11 засідань міської комісії з питань погашення 
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших 
соціальних виплат на які запрошено 234 керівника, в тому числі з питання стану погашення 
заборгованості із заробітної плати - 72, з нарахування та виплати заробітної плати 
працівникам менше за мінімальну – 74, які мають борги по страховим та єдиному 
соціальному внеску, по відшкодуванню витрат на виплату, доставку пільгових пенсій - 88. 
Прийняті відповідні рішення.  

3) Протягом січня-листопада 2020 року у пошуках роботи в службі зайнятості                          
м. Олександрії зареєструвалось 3309 незайнятих громадян. Всього за звітний період на 
обліку перебувало 4480 осіб, що на 52,5% більше ніж у відповідний період 2019 року. 

Станом на 01 грудня 2020 року на обліку залишилось 6831 особа, в тому числі 2257 
осіб мали статус безробітних громадян. Частка молоді в загальній кількості безробітних 
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складає 31,1%. Кількість вакансій на 01.12.2020 року складає 60 осіб, що на 45,1% менше за 
відповідний період минулого року. Навантаження на 1 робоче місце складає 38 осіб.  

У січні-листопаді 2020 року при сприянні служби зайнятості працевлаштовано 1301 
особу, із них за рахунок виплати допомоги по безробіттю одноразово для організації 
підприємницької діяльності – 1 особі, на нові робочі місця, з компенсацією фактичних 
витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування – 
78 особам. Професійне навчання за направленням служби зайнятості проходили 117 
безробітних громадян. З початку 2020 року до участі у громадських та інших роботах 
тимчасового характеру залучено 430 осіб. 

Станом на 01 грудня 2020 року на обліку перебувало 217 осіб з інвалідністю, з них 
працевлаштовано – 20, направлено на навчання – 1, на громадські та інші роботи 
тимчасового характеру – 1. 

Відповідно до постанови  від 22 квітня 2020 р. № 306 «Про затвердження Порядку 
надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому 
безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної  хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS- CoV-2», Кіровоградським обласним центром зайнятості 
прийнято рішення щодо виплати часткового безробіття 862 особам Олександрійщини, які є 
найманими працівниками та фізичними особами підприємцями, отримали кошти на суму 
6433,0 тис. грн. 

 
8.2. Державні допомоги, пільги та субсидії. Пенсійне забезпечення. 
Державні допомоги, пільги та субсидії 
Загальна сума коштів, передбачених бюджетом на 2020 рік для надання соціальних 

допомог (державні допомоги і субсидії) складає  253,5 млн. грн.  
В загальній сумі коштів: 8,8 млн. грн - кошти місцевого бюджету; 243,3 млн. грн - 

кошти державного бюджету; 1,4 млн. грн - кошти обласного бюджету. 
Станом на 01.12.2020 року кількість одержувачів державних соціальних допомог 

сім'ям з дітьми становить 2453 особи на суму 54489,1 тис. грн, малозабезпечених сімей 1090 
одержувачів на суму 28151,4 тис. грн, осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю 
в кількості 1237 осіб на суму 27007,5 тис. грн, тимчасову державну допомогу дітям, батьки 
яких ухиляються від сплати аліментів, отримують 51 особа на суму 480,9 тис. грн, та 
компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам I групи, допомогу по 
догляду за пристарілими - 350 осіб на суму 152,6 тис. грн, матеріальну допомогу 
військовослужбовцям, які звільнилися із строкової військової служби - 45 осіб на суму                 
146,7 тис. грн, допомогу особі, яка проживає разом з особою з I чи II групи внаслідок 
психічного розладу - 216 осіб на суму 4826,4 тис. грн, державну соціальну допомогу на 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім’ях - 14 осіб на суму 3702,4 тис. грн, соціальну 
допомогу особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю - 361 ос. на суму 
6854,6 тис. грн, допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях - 366 осіб на суму 
8832,6 тис. грн, відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років 
«муніципальна няня» - 12 осіб на суму 197,6 тис. грн, тимчасову державну соціальну 
допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права 
на пенсійну виплату - 86 осіб на суму 1111,2 тис. грн. Згідно постанови Кабінету Міністрів 
України № 251 від 01.04.2020 року виплачено 1154 особам одноразову грошову допомогу: 
одержувачам тимчасової державної допомоги непрацюючій особі, яка досягла пенсійного 
віку, але не набула права на пенсійну виплату - 62 особам; державну соціальну допомогу 
особам, які не мають права на пенсію, та з інвалідністю - 356 особам; одержувачам 
допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю -736 особам у розмірі 
1000 грн в зв'язку з негативними наслідками респіраторної хвороби COVID-19. 
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Виплачено одноразову винагороду двом жінкам, яким присвоєно почесне звання 
України «Мати героїня» на суму 42,0 тис. грн. 

Згідно постанови Кабінету Міністрів України № 329 від 22.04.2020 року 194 особи 
одержали  допомогу на суму 1856,8 тис. грн на період карантину дітям до 10 років ФОП, які 
належать до I та II групи платників єдиного податку.  

Своєчасно проводиться виплата з державного бюджету щомісячної адресної допомоги 
для покриття витрат на проживання особам, які перемістилися з тимчасово окупованих 
територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і                                          
м. Севастополі, населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не 
здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, за 
листопад допомогу отримало 216 сімей, загальна сума становить 3679,5 тис. грн. 

Станом на 01.12.2020 року управлінням праці та соціального захисту населення надано 
субсидій 11796 сім’ям на суму 107544,4 тис. грн, нараховано та виплачено кошти на 
придбання скрапленого газу та твердого пічного побутового палива 281 господарству -            
1069,4 тис. грн. 

Станом на 01.12.2020 року на обліку в управлінні праці та соціального захисту 
населення перебуває 24470 пільговиків, з них ветеранів війни – 2578 чол., ветеранів 
військової служби та органів внутрішніх справ - 174 чол., дітей війни - 4875 чол., 
багатодітних сімей з дітьми - 1564 чол., інвалідів загального захворювання – 3156 чол. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 року № 373 «Деякі 
питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, 
придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі» станом на 01.12.2020 року 
надано пільги 3480 особам на загальну суму 22897,91 тис. грн, 70 пільговикам нарахована 
пільга для придбання твердого палива на суму 104,83 тис. грн та 14 пільговикам нарахована 
пільга для придбання скрапленого газу на суму 2,54 тис. грн. 

Пільгова категорія громадян міста 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 29 студентам пільгових категорій вищих 
навчальних закладів на суму 481,49 тис. грн. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 19 лютого 2020 р. № 112 «Деякі питання виплати у 2020 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 у 2020 році була виплачена 2334 особам на суму 3361,78 тис. грн. 

За рахунок коштів державного бюджету оздоровлено в таборах дітей пільгових 
категорій: «Молода Гвардія» - 4 дитини, «Артек» - 4 дитини та в ТОВ «КО» Перлина 
Чорномор’я» - 28 дітей. 

Станом на 01.12.2020 р. особам з інвалідністю видано 1351 направлення для 
забезпечення їх технічними засобами реабілітації та протезно-ортопедичними виробами. 
Виплачено грошову компенсацію за самостійно придбані технічні засоби реабілітації 20-ти 
особам на суму 65,3 тис. грн. З початку 2020 року за рахунок коштів державного бюджету 
матеріальну допомогу отримали: 29 осіб з інвалідністю та малозабезпечених осіб на суму 
23,9 тис. грн. Субвенція з державного бюджету міському бюджету на 2020 рік виділена на 
проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 
сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у сумі 2731,47 тис. грн за 
рахунок яких 8 дітей-сиріт придбають власне житло. 

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

Соціальна підтримка учасників АТО/ООС 
Протягом 2020 року 3 пораненим учасникам бойових дій, які брали участь у захисті 

територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України, виплачена 
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матеріальна допомога з обласного бюджету в розмірі 30,0 тис. грн та міського бюджету в 
розмірі 12,0 тис. грн; 2 сім’ям померлих учасників антитерористичної операції з обласного 
бюджету виплачено одноразову матеріальну допомогу в розмірі 40,0 тис. грн. Забезпечено 
сімейним відпочинком 10 учасників бойових дій разом із сім'ями. 21 члену сімей загиблих 
(померлих) учасників АТО, ООС виплачена грошова допомога до 14 жовтня – Дня 
Захисника України в розмірі 1000 грн кожному.  

В 2020 році за рахунок коштів державного та обласного бюджетів санаторно-
курортним оздоровленням забезпечено 26 ветеранів війни та осіб з інвалідністю. 

На психологічну реабілітацію протягом звітного періоду направлено 7 учасників АТО, 
ООС. З метою забезпечення професійною адаптацією 4 учасники АТО, ООС відповідно до 
укладених договорів навчаються на курсах водіїв. Пройшли професійну адаптацію 3 особи.  

Соціальна підтримка постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС 
В місті проживає 1039 осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, із них:                         

І категорія – 194 чол., ІІ категорія – 456 чол., ІІІ категорія – 195 чол., вдови – 119 чол., діти – 
74 чол., серія «Г» - 1 чол.  

Постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи особам виплачені, за рахунок 
коштів державного бюджету, допомоги та компенсації на загальну суму 2035,0 тис. грн. За 
рахунок коштів обласного бюджету безкоштовне зубопротезування здійснили 12 осіб на 
суму 27,9 тис. грн, безкоштовні ліки за пільговими рецептами отримали 106 осіб на суму 
250,5  тис. грн. 

З початку року санаторно-курортним оздоровленням забезпечено 21 учасник ліквідації 
наслідків аварії на ЧАЕС 1-ої категорії за рахунок коштів державного бюджету та 10 
учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 2-ої категорії за рахунок коштів міського 
бюджету. 

До 34-ої річниці Чорнобильської трагедії за рахунок коштів обласного бюджету 
виплачена матеріальна допомога дітям з інвалідністю, пов’язаною з Чорнобильською 
катастрофою, дітям з інвалідністю загального захворювання, дітям – напівсиротам, особам з 
інвалідністю першої та другої  групи - 103 особи на суму 103,0 тис. грн. За рахунок коштів 
міського бюджету надана грошова допомога вдовам померлих громадян, смерть яких 
пов’язана з Чорнобильською катастрофою, на загальну суму 61,5 тис. грн. Допомогу 
отримали 123 особи по 500 грн кожному.  

Матеріальна підтримка окремих категорій громадян з міського бюджету 
З місцевого бюджету на надання грошової допомоги на лікування та інші потреби 

малозабезпеченим верстам населення передбачено коштів 4404,0 тис. грн. Прогноз на 2021 
рік складає 4609,0 тис. грн. 

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

За рахунок місцевого бюджету через управління праці та соціального захисту 
населення Олександрійської міської ради надається фінансова підтримка громадським, 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», 
ГО «МДІТІО «Серце матері», на виконання статутної діяльності. У 2020 році передбачено 
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коштів на фінансування громадських та благодійних організацій у сумі 512,4 тис. грн. 
Загальна сума коштів, необхідних на підтримку громадських організацій на 2021 рік складає 
531,8 тис. грн. 

Показники пенсійного забезпечення за даними ГУ ПФУ в Кіровоградській області: 
Загальна чисельність пенсіонерів станом на 01.10.2020 по місту склала 25633 ос. 

Середній розмір пенсії по місту та району складає 2989,5 грн (по області – 2925,8 грн, по 
Україні – 3410,6 грн). Заборгованість до бюджету ПФУ по території міста та району складає 
140,7 млн. грн, у т.ч. по пільговій пенсії – 111,6 млн. грн, по страхових внесках –                             
29,1 млн. грн. Основну заборгованість мають підприємства буровугільної галузі – більше                      
50 млн. грн.  

 
9. Підтримка дітей, сім’ї та молоді 
В Олександрійському міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

протягом 2020 року на обліку перебувало 237 сімей, в яких виховуються 555 дітей. 
Соціальним супроводом охоплено 94 сімей, в яких виховується 215 дітей. 

У рамках діяльності спеціалізованого формування «Консультаційний пункт при 
пологовому відділенні» фахівці із соціальної роботи Олександрійського МЦСССДМ 
щосереди проводять консультування вагітних. Основною метою даних заходів є 
формування навиків відповідального батьківства та збереження репродуктивного здоров’я. 
У цілому такою роботою було охоплено 34 особи, які отримали 108 психологічних, 
соціально-педагогічних та інформаційних послуг. 

Спеціалізоване формування «Школа самостійного життя» (на базі Олександрійської 
школи-інтернату для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування), у звітному 
періоді провело 16 групових заходів.  

Проводиться виховна та профілактична робота з неповнолітніми та молоддю, які 
засуджені без позбавлення волі. Проведено 15 заходів на правову тематику, профілактику 
негативних явищ, ведення здорового способу життя, в яких взяли участь 316 ос.  

На території м. Олександрія функціонують 3 дитячих будинки сімейного типу, в яких 
виховуються 21 дитина, та 10 прийомних сімей, у яких виховується 25 дітей.  

 
10. Житлово-комунальне господарство, енергозбереження 
Житлово-комунальне господарство 
10.1. Протягом 2020 року  виконано поточний ремонт доріг на 49 вулицях на території                                     

м. Олександрії та сел. Олександрійське. Загальний обсяг відремонтованого 
асфальтобетонного покриття склав 13,650  тис. м2  на суму 3298,70 тис. грн. 

10.2. На грунто-щебеневих дорогах: проведене профілювання (грейдерування) без 
підсипки на 31 вулиці, обсягом  91,4 тис.м2, профінансовано 132,9 тис. грн; проведене 
профілювання (грейдерування) з підсипкою щебенем на 10 вулиць, використано 610 тонн 
щебеню, профінасовано  112,086 тис. грн;  

10.3. По поточному ремонту внутрішньодворових під’їзних доріг виконані роботи по 
69 об’єктах. Загальний обсяг відремонтованого асфальтобетонного покриття склав                    
5,4248 тис. м2, на суму 1075,90 тис. грн. 

10.4. Виконаний поточний ремонт асфальтобетонного покриття тротуарів по вул. Миру 
та Бориса Нечерди на Перемозькому мікрорайоні загальним обсягом 204 м2. 
Профінансовано 49,042 тис. грн.  

10.4.1. Виконані роботи з мощення тротуарною плиткою місць загального 
користування:  

-  зони відпочинку розташованої між будівлями № 134, № 136, № 130а та № 138 по 
просп. Соборний в м. Олександрії обсягом  298,72 м2, профінансовано  251,013 тис. грн;  

- алей біля НВО «Олександрійська гімназія ім. Т.Г.Шевченка - ЗНЗ І - ІІ ступеня - 
школа мистецтва» у м. Олександрія Кіровоградської області обсягом  270 м2, 
профінансовано 159,915 тис. грн;  
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- скверу ім. Кравченка Ю.Ф. обсягом  127 м2, профінансовано 88,676 тис. грн; 
- пішохідних доріжок на площі Соборній обсягом 70 м2, профінансовано 38,4 тис. грн; 
- на зупинках очікування громадського транспорту обсягом 74 м2, профінансовано                      

49,8 тис. грн; 
- від зони відпочинку по вул. Садовій до зупинки очікування громадського транспорту 

обсягом 84 м2, профінансовано 49,9 тис. грн. 
10.4.2. В рамках Програми встановлення та облаштування дитячих і спортивних 

майданчиків у м. Олександрії на 2020-2024 рр. придбано та встановлено в кварталах 
житлової забудови і загальноміських територіях 90 одиниць обладнання ігрових дитячих 
майданчиків. Профінансовано з міського бюджету 2222,0 тис. грн;  

10.4.3. Облаштований скейт-парк  на території, суміжній зі сквером «Театральний». 
Вартість придбаного обладнання склала 219 тис. грн;  

10.5. В рамках Програми енергозбереження та комплексної модернізації вуличного 
освітлення  м. Олександрія Кіровоградської області та пригороді 2016-2023 рр. встановлено 
2073 одиниць сучасних енергозберігаючих світильників з LED-лампами на території 
Перемозького, Ново-Пилипівського мікрорайонів міста та сел. Олександрійське. 
Профінансовано з міського бюджету 4589,6 тис. грн.  

10.6. З початку 2020 року створено 11 нових ОСББ. Забезпечені організаційні 
процедури, пов’язані з передачею будинків в управління та початку статутної діяльності 
об’єднань.  

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

Енергозбереження 
По м. Олександрії було реалізовано основні завдання програми по енергозбереженню 

та підвищенню в будівлях бюджетної сфери  м. Олександрії Кіровоградської області на 
2016-2020 рр., а саме: 

1) 

Впровадження та використання систем 
енергетичного менеджменту та 
енергосервісу для підвищення 
енергетичної ефективності будівель 
бюджетних установ 

Розроблена ПКД по об'єкту «Капітальний ремонт (санація) 
будівлі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 42 
Олександрійської міської ради по  вул. Героїв Сталінграду, 
23 а, м. Олександрія Кіровоградської області» 

2) 

Сприяння у реалізації проектів щодо 
виробництва енергії з нетрадиційних та 
відновлювальних джерел енергії, 
впровадження енергоефективних 
технологій та обладнання 

Проводилися організаційні заходи щодо залучення до участі 
у семінарах, тренінгах та форумах суб`єктів господарювання 
міста та надавалися матеріали щодо можливого залучення 
кредитних коштів на впровадження енергоефективних 
заходів, у т.ч. по програмах «Теплі кредити» та «Доступні 
кредити». 

3) 

Впровадження енергозберігаючих і 
енергоефективних заходів в об’єктах 
соціальної інфраструктури, інших 
закладах, установах і підприємствах 
комунальної та спільної власності 
територіальних громад міста 
 

Встановлено 2073 одиниць енергозберігаючих світильників з 
LED лампами  в системі зовнішнього  освітлення міста. 
Профінансовано з коштів міського бюджету 4589,6 тис. грн.  
Встановлено віконні блоки у Олександрійській дитячій 
музичній школі та будинку культури селища 
Олександрійське на суму 245,1 тис. грн та виконано 
поточний ремонт покрівлі у ПК «Світлопільський» на суму 
138,0 тис. грн. 

4) 

Стимулювання населення до впровадження 
енергоощадних заходів через механізм 
компенсації частини суми кредитів та/або 
частини відсотків за кредитами на 
енергозбереження 

Забезпечене  відшкодування  по 22 кредитах, у т.ч. по 
отриманих в кінці  2019 року. Загальна сума відшкодування 
склала                        1045,8 тис. грн.   
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Заходи енергозбереження по галузях: 
У закладах управління освіти, молоді та спорту міської ради –  1215,354 тис. грн: 
- заміна вікон та дверей на енергоефективні: заклад дошкільної освіти (ясла-садок)                    

№ 20 Олександрійської міської ради – 48,294 тис. грн; заклад дошкільної освіти (ясла-садок) 
№ 25 Олександрійської міської ради – 4,697 тис. грн; заклад дошкільної освіти (ясла-садок) 
№ 35 Олександрійської міської ради – 27,100 тис. грн; заклад дошкільної освіти (ясла-садок) 
комбінованого типу № 39 Олександрійської міської ради – 214,220 тис. грн; Навчально-
виховне об’єднання «Олександрійська гімназія ім. Т.Г. Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ступенів – 
школа мистецтв» Олександрійської міської ради – 147,539 тис. грн; загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 6 Олександрійської міської ради – 222,559 тис.грн; НВК 
«Ліцей інформаційних технологій – спеціалізована школа ІІ ступеню» Олександрійської 
міської ради – 50,038 тис. грн; НВК «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 12 
– дошкільний навчальний заклад» Олександрійської міської ради – 20,00 тис. грн; 
загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 15 Олександрійської міської ради – 
96,124 тис. грн; НВК «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 19 – ДНЗ 
«Лісова казка» Олександрійської міської ради – 35,873 тис. грн; НВК «Олександрійський 
колегіум – спеціалізована школа» – 225,922 тис. грн. 

У закладах управління охорони здоров’я міської ради – 110,3 тис. грн: 
- заміна вікон на металопластикові (КП «Центральна міська лікарня») – 97,8 тис. грн; 
- заміна дверей на утеплені металічні (КП «дитяча міська лікарня) – 121,5 тис. грн; 
У закладах управління культури і туризму –  291,0 тис. грн: 
- виконано ремонт покрівлі над спортивним залом (Палац культури 

«Світлопільський») – 91,3 тис. грн; 
- встановлено сучасні металопластикові вітражі (Олександрійська дитяча музична 

школа) -108,0 тис. грн; 
- встановлено сучасні металопластикові вітражі (Палац культури «Світлопільський») -  

137,6 тис. грн. 
 
11. Охорона здоров’я  
Галузь у 2020 році працювала стабільно, надаючи послуги на належному рівні. 
Мережа закладів міста, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я міської ради, 

складається із комунальних підприємств: «Центральна міська лікарня м. Олександрії», 
«Дитяча міська лікарня», «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Олександрії», в 
складі якого 7 лікарських амбулаторій та 2 фельдшерських пункти, «Міська стоматологічна 
поліклініка»; 6 закладів фінансуються за кошти обласного бюджету – 4 спеціалізованих 
диспансерів (наркологічний, шкірно-венерологічний, онкологічний, протитуберкульозний), 
психіатрична лікарня, підстанція швидкої медичної допомоги Кіровоградської обласної 
СЕШМД; функціонує Олександрійський міськміжрайонний відділ Державної установи 
«Кіровоградський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України». 

З 01.09.2020 року Комунальне підприємство «Міська лікарня № 3» Олександрійської 
міської ради реорганізоване шляхом приєднання до Комунального підприємства 
«Центральна міська лікарня м. Олександрії» Олександрійської міської ради, яке є 
правонаступником всіх прав та обов’язків. Всі лікувальні заклади мають ліцензії на медичну 
практику. В медичних комунальних підприємствах,  підпорядкованих управлінню охорони 
здоров’я міської ради, станом на 01.10.2020 працюють 1181 медичних працівників, із них: 
207 лікарів, 493 медичних сестер, 253 молодші медичні працівники та 228 спеціалістів та 
обслуговуючого персоналу. 

Укомплектованість лікарями складає – 71,9%, а укомплектованість лікарями - 
педіатрами складає – 67,6%. 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 (79,1%). Укомплектованість сестрами медичними 
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складає – 84,5%. Всі медичні працівники, які підлягали атестації на кінець звітного року, 
атестовані. 66,7% лікарів та 62,1% сестер медичних І та вищої категорії надають медичну 
допомогу населенню міста. Протягом року була проведена робота щодо омолодження 
кадрового складу медичних працівників, працевлаштовано 5 молодих спеціалістів-лікарів (в 
тому числі хірург – 1, анестезіолог – 1, терапевти – 2, невропатолог – 1).  

Створюються умови для заохочення молодих фахівців для роботи в міських 
лікувальних закладах. 1 лікар-педіатр КП ЦПМСД  отримала службове житло.  

У 2020 році за рахунок коштів міського бюджету заклади забезпечувалися 
медикаментами для надання медичної допомоги, продуктами харчування та повністю 
фінансувалися видатки на енергоносії та комунальні послуги. Надається невідкладна 
допомога, здійснюється безкоштовне лікування в стаціонарах міста дітей до 18 років, 
лікуються безкоштовно ветерани війни, ліквідатори аварії на ЧАЕС в терапевтичному та 
неврологічному відділеннях, учасники АТО, переселенці, також здійснюється безкоштовне 
лікування вагітних та проведення пологів, прийом аналізів в клініко–діагностичних 
лабораторіях та ургентні дослідження в приймальному відділенні. В міських лікарнях 
функціонує 16 ліжок, які передбачені для надання стаціонарного лікування ветеранів війни, 
учасників бойових дій та учасників АТО. Проведені поточні ремонти в Дитячій міській 
лікарні. 

 
12. Освіта  
Мережа закладів  загальної середньої освіти збережена. 16 закладів загальної середньої 

освіти, два із яких у сільській місцевості, повністю задовольняють потреби громади в освіті. 
В закладах навчаються 8944 учнів. Навчання в ЗЗСО здійснюється за очною, інклюзивною, 
індивідуальною, екстернатною та сімейною формами. В ЗНЗ І-ІІІ ст. № 2 працюють 
спеціальні класи для дітей з особливими освітніми потребами. 10-11 класи (38 класів) 100% 
охоплені профільним навчанням. 

В рамках підготовки приміщень загальноосвітніх навчальних закладів до нового 
навчального 2020/2021 року та з метою зміцнення матеріально-технічної бази навчальних 
закладів в поточному році з міського бюджету використано 3 833,5 тис. грн. Для класів 
Нової Української Школи загальноосвітнім навчальним закладам міста виділено                                  
2 818,4 тис. грн на придбання мультимедійного та комп’ютерного обладнання для класів 
НУШ. 

Позашкільною освітою в місті охоплено 71% від загальної кількості дітей шкільного 
віку у т.ч. 41% - це діти, які відвідують комунальні позашкільні заклади: Будинок дитячої та 
юнацької творчості, Центр дитячо-юнацької творчості ім. О. Шакала та Комунальний заклад 
ДЮСШ № 2. Послуги дошкільної освіти в місті надають 15 ЗДО та 4 дошкільні підрозділи у 
складі навчально-виховних комплексів, в яких виховуються 2579 дітей. 

На базі дошкільних закладів працюють 20 груп компенсуючого типу для дітей з 
вадами опорно-рухового апарату, зору, мови; 22 інклюзивні групи для 31 дитини. Діє 
санаторний дошкільний навчальний заклад № 16 для дітей, які мають малі та згасаючі 
форми туберкульозу. На поліпшення матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти 
у 2020 році з міського бюджету виділено 3 451,5 тис. грн. 

 
13. Культура  
Мережа  закладів культури налічує 23 установи: бібліотек 13 філій; клубів – 3 (Міський 

палац культури, Палац культури «Світлопільський», Будинок культури                                           
сел. Олександрійське); шкіл – 3 (2 дитячі музичні школи – Олександрійська дитяча музична 
школа, дитяча музична школа «Перлина» сел. Олександрійське та Олександрійська дитяча 
художня школа); музеїв – 1 (Олександрійський міський музейний центр ім. Худякової А.Ф); 
мистецтво – 3 (муніципальний ансамбль «Мелодія», муніципальний оркестр «Ліра», Палац 
урочистих подій). Ця мережа відповідає нині діючим нормативам соціально-культурного 
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забезпечення населення міста та селищ. Функціонування в галузі культури забезпечують 311  
працівників. 

Фінансування в галузі на 2020 рік місцевим бюджетом становить 34 652,3 тис. грн, з 
них виділено 1239,4 млн. грн на розвиток галузі,  з бюджету  розвитку  виділено на розвиток 
галузі кошти в сумі 827,3 тис. грн. У централізованій бібліотечній системі  відбулося 
поповнення  бібліотечного фонду  на суму 150,0 тис. грн,  здійснена закупка  комп’ютерної  
техніки  на суму 100,0 тис. грн та меблі на суму 15,0 тис. грн, проведений поточний  ремонт  
читацької зали (читальний зал центральної бібліотеки ім. О.С. Пушкіна по вул. Григорія 
Усика, 41) – 149,5 тис. грн. В Олександрійській дитячій музичній школі виконано: монтаж 
системи пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу  на суму 161,0  тис. грн,  
поточний ремонт класних кімнат – 94,1 тис. грн, заміна віконних блоків - 45,4 тис.грн. В 
будівлі ПК «Світлопільський» виконано: монтаж системи пожежної сигналізації та системи 
оповіщення про пожежу  на суму 148,5  тис. грн., капітальний ремонт (заміна віконних 
блоків та ремонт ганку) на суму – 550,0 тис. грн., поточний  ремонт фасаду – 49,8 тис. грн,  
поточний ремонт  рулонної  покрівлі – 91,3 тис. грн, поточний ремонт стелі, підлоги, стін у 
спортивному залі - 258,0 тис. грн. В будівлі  БК «Олександрійське» проведена  заміна 
віконних блоків на суму 199,7 тис. грн. 

 
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. Рівень забруднення атмосферного 
повітря у жовтні 2020 року характеризувався збільшенням діоксиду сірки, зменшенням 
пилу, сажі. Перевищення середньомісячної концентрації спостерігалось по пилу в 1,4 рази, 
на рівні ГДК по сажі. Середньомісячні концентрації інших визначуваних інгредієнтів були 
нижче рівня ГДК. Середньомісячні концентрації визначуваних інгредієнтів в натуральних 
величинах складали: пил – 0,22 мг/м3 (норма – 0,15 мг/м3), діоксид сірки – 0,019 мг/м3 
(норма – 0,05мг/м3), розчинені сульфати – 0,01 мг/м3, діоксид азоту 0,03 мг/м3 (норма –            
0,04 мг/м3), сажа – 0,05 мг/м3 (норма – 0,05 мг/м3). 

Максимально разові концентрації в кратності ГДК складали: пил – 0,8, діоксид сірки – 
0,1, діоксид азоту – 0,3, сажа – 0,9. Випадків ВЗ та ЕВЗ на контрольованій території в 
атмосферному повітрі по м. Олександрії у жовтні 2020 року не спостерігалось. 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. 

Стан поверхневих вод. У порівнянні з вереснем 2020 року у створах: р. Інгульця, 
правої притоки р. Дніпра спостерігається незначне збільшення концентрації по органічних 
речовинах по БСК5 – 3,45 мгО2/дм3 (ГДК – 3,0 мгО2/дм3); р. Дніпра в межах                                     
м. Світловодська спостерігається збільшення концентрації азоту амонійного, що становить 
0,395 мг/дм3 (ГДК – 0,39 мг/дм3), не змінилась концентрація азоту нітритного, що становить 
0,041 мг/дм3 (ГДК – 0,02 мг/дм3), збільшення концентрації фенолів – 0,006 мг/дм3 (ГДК – 
0,001 мг/дм3), збільшення концентрації по хрому – 0,0071 мг/ дм3 (ГДК – 0,001 мг/дм3). 

За іншими інгредієнтами перевищень ГДК не виявлено. 
Радіаційний стан. За даними пунктів спостережень Кіровоградського обласного 

центру з гідрометеорології істотних відхилень від рівня експозиційної дози гамма-
випромінювання у жовтні 2020 року не відмічалось.  

Максимальні значення досягали 0,012 – 0,017 мілірентген/годину. Середньомісячний 
радіаційний рівень дорівнював 0,010 – 0,014 мілірент-ген/годину. 
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ІІ. Основні показники програми економічного і соціального розвитку  
на 2021 рік 

№ 
з/п Показник 2019 рік, 

факт 
2020 рік, 
очікуване 

Проєкт 
програми на 

2021 рік 

2021 рік 
порівняно з 

2020 роком, % 
1 2 3 4 5 6 

1.  Індекс промислової продукції, усього, % до 
попереднього року 122,8 107,5 105,1 Х 

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

2161,5 2323,8 2441,5 105,1 

3.  Обсяг капітальних інвестицій, млн.грн 199,5 200,0 225,0 112,5 
4.  Індекс капітальних інвестицій, у % до 

попереднього року 34,3 100,23 112,5 Х 

5.  Обсяг капітальних інвестицій, у розрахунку 
на одну особу населення, грн 2248,8 2298,9 2601,2 113,15 

6.  Обсяг експорту товарів, млн.дол.США 16,5 16,7 16,8 100,6 
7.  Темп зростання (зменшення) обсягу 

експорту товарів, у % до попереднього року 178,1 101,2 100,6 Х 

8.  Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн 1302,0 1515,0 1637,7 108,1 
9.  Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної 

торгівлі, у % до попереднього року 108,5 116,4 108,1 Х 

10.  Середньомісячна заробітна плата штатних 
працівників, грн 7417 8478 9758 115,1 

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

125,7 114,3 115,1 Х 

12.  Працевлаштовано громадян на нові робочі 
місця, осіб 800 750 750 100,0 

 
ІІІ. Мета, пріоритети та завдання щодо їх реалізації на 2021 рік 

 
Мета Програми – розвиток та підвищення бюджетоспроможності територіальної 

громади за рахунок розширення кола оподаткування та ефективного контролю за повнотою 
сплати податків; ефективне використання наявного фінансового, соціального, економічного, 
ресурсного потенціалу; посилення соціальної захищеності населення та створення 
сприятливих умов для підвищення добробуту населення міста; розвиток малого та 
середнього підприємництва та реального сектору економіки; створення нових робочих 
місць; розвиток інвестиційної та інноваційної діяльності; розширення внутрішнього 
споживчого ринку та підтримка місцевих виробників 

 
Стратегічні пріоритети: 

(відповідно до «Стратегії розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки та Планом 
заходів на 2021-2023» та «Стратегії сталого розвитку міста Олександрії до 2030 року») 

1) «Конкурентоспроможна інноваційно-спрямована економіка, яка розвивається на 
засадах смарт-спеціалізації» та «Достойна робота для всіх»; 

2) «Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя населення» та 
«Комфортні умови проживання»; 

3) «Збереження екосистем та поліпшення екологічної інфраструктури» та «Раціональне 
господарювання»; 

4) «Сталий розвиток усіх територій». 
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1.Основні завдання стратегічних пріоритетів 1): «Конкурентоспроможна 
інноваційно-спрямована економіка, яка розвивається на засадах смарт-спеціалізації» та 
«Достойна робота для всіх»: 

1) розвиток інвестиційної та інноваційної діяльності та створення сприятливого 
інвестиційного клімату; розвиток промисловості та аграрного сектору; 

2) сприяння розвитку підприємництва, існуючих виробництв з урахуванням засад 
смарт-спеціалізації та створення нових високотехнологічних виробництв; 

3) розвиток ІТ-технологій та впровадження їх у виробництво, реалізація заходів 
енергоефективності. 

 
1.1. Промисловість  

Мета: розвиток та збереження промислового потенціалу, сприяння розвитку 
високотехнологічних виробництв, індустріальної та інноваційної інфраструктури, 
модернізація промисловості. 

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

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

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

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

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

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

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

- сприяння залученню кваліфікованих працівників необхідних професій на 
підприємства; 

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

Очікувані результати: 
За рахунок розширення ринків збуту, асортименту продукції та удосконаленню її 

якості промисловими підприємствами облікового кола планується забезпечити у 2021 році: 
темп росту промислового виробництва у порівняних цінах – 106,2% до 2020 року з 
показником 790,60 млн. грн; реалізації промислової продукції – 105,1% до 2020 року 
(2441,475 млн.  грн). 

 
1.2.Аграрний сектор 
Мета: розвиток 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; 
- не завершення процесів адаптації до європейських вимог щодо якості та безпечності 

сільськогосподарської сировини та харчових продуктів та недостатні темпи техніко-
технологічного оновлення виробництва; 
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- втрати продукції через недосконалість інфраструктури та логістики зберігання; 
- обмежена ємність внутрішнього ринку сільськогосподарської продукції та 

продовольства, обумовлена низькою платоспроможністю населення; 
- низька інформованість значної частини сільськогосподарських виробників 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; 
- впровадження інвестиційних проєктів у галузі рослинництва, тваринництва, 

інфраструктури із зберігання та переробки сільськогосподарської продукції; 
- створення умов для підтримки та розвитку сільськогосподарських виробників; 
- розвиток 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; 
- поліпшення житлових і соціально-побутових умов для жителів, реалізація заходів 

обласної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» 
на 2021-2025 роки. 

Очікувані результати: збільшення обсягу виробництва валової продукції сільського 
господарства; підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва; використання 
ресурсного потенціалу області для виробництва продукції з доданою вартістю; розширення 
асортименту сільськогосподарського виробництва; створення нових робочих місць в 
аграрному секторі та зростання кількості самозайнятого населення у сільській місцевості. 
 
1.3. Енергозбереження та енергоефективність 
Основні завдання та заходи: 

- впровадження та реалізація механізмів енергосервісу; запровадження систем 
енергетичного менеджменту; розвиток альтернативної енергетики та сприяння у реалізації 
проектів щодо виробництва енергії з нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії,  

- впровадження енергозберігаючих заходів в аграрному секторі, у промисловості, на 
об'єктах бюджетної сфери, у т.ч. підключення Навчально-виховного комплексу 
«Олександрійський колегіум – спеціалізована школа» Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області за рахунок коштів місцевого бюджету до потужностей ЦТП-118 для 
отримання теплової енергії; 

- стимулювання населення та ОСББ до впровадження енергоощадних заходів через 
механізм компенсації частини суми кредитів та/або частини відсотків за кредитами, 
залученими на заходи з енергозбереження. 

Очікувані результати: укладання енерго-сервісних договорів та запровадження 
системи енергомоніторингу; зменшення споживання енергоносіїв та витрат на утримання та 
експлуатацію будівель та об'єктів бюджетної та соціальної інфраструктури; підвищення 
енергоефективності промислових виробництв та підприємств аграрного сектору; зростання 
виробництва електричної енергії з нетрадиційних відновлюваних. 
 
1.4. Інвестиції, інноваційна та зовнішньоекономічна діяльність 

Інвестиції. Мета - нарощування обсягів залучення інвестицій в економіку для 
створення нових та збереження існуючих робочих місць, розвиток мережі об'єктів 
соціально-культурного та комунального призначення, які сприяють залученню інвестицій,  а 
впровадження інвестиційних проєктів, спрямованих на економію енергоресурсів. 
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Проблеми, що потребують вирішення: 
- економічна та фінансова нестабільність, неврегульованість питань фінансування та 

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

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

орієнтованих галузей промисловості; скорочення споживчої платоспроможності на ринках. 
Завдання: 
- супровід та реалізація проекту створення індустріального парку; створення та 

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

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

- залучення міжнародної технічної допомоги та грантів на реалізацію проектів;  
- участь в інвестиційних програмах з  впровадження сучасних технологій в системі 

поводження з відходами, у т.ч. за рахунок спільного будівництва і експлуатації біогазових 
електростанцій (БГЕС), які працюють на відходах, що біологічно розкладаються; залучення 
інвестицій для створення спільного підприємства для будівництва і експлуатації заводу з 
переробки відходів; 

- стимулювання приватних підприємств до реалізації заходів щодо інноваційного 
розвитку та запровадження новітніх технологій та інновацій; проведення організаційної 
роботи щодо залучення підприємств до участі у виставкових заходах;  

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

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

- підготовка та реалізація інвестиційних проєктів та програм за рахунок коштів 
державного, обласного та місцевого бюджетів; 

-формування інвестиційних пропозицій та реалізації стратегічних інвестиційних 
проєктів розвитку території; 

-забезпечення ефективної промоції, розкриття переваг громади, пошук та проведення 
зустрічей з інвесторами, залучення до участі у міжнародних виставках, бізнесових заходах 
та виставках, економічних та інвестиційних форумах суб'єктів господарювання всіх форм 
власності; забезпечення супроводу інвесторів. 

Очікувані результати: залучення інвесторів до оновлення об’єктів транспортної та 
спортивно-туристичної інфраструктури, житлово-комунального господарства та інших сфер 
через механізм державно-приватного партнерства; створення сучасної виробничої, 
транспортної та логістичної інфраструктури; підвищення конкурентоспроможності та якості 
вітчизняних товарів на світовому ринку, освоєння нових ринків збуту;  активізація 
інвестиційної діяльності, розвиток інфраструктури підтримки інвестиційної діяльності. 

Основні показники: 

Показник 2020 рік, 
очікуване 

Проєкт 
програми на 

2021 рік 

2021 рік 
порівняно з 

2020 роком, % 
Обсяг капітальних інвестицій, млн. грн 200,0 225,0 112,5 
Індекс капітальних інвестицій, у % до попереднього 
року 100,23 112,5 Х 

Обсяг капітальних інвестицій, у розрахунку на одну 
особу населення, грн 2298,9 2601,2 113,15 
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Інновації 
Основні завдання та заходи: 
- розвиток існуючих та створення нових високотехнологічних виробництв; 
- розвиток ІТ-технологій та впровадження їх у виробництво; 
- налагодження та розвиток співпраці підприємств з науковими установами і вищими 

навчальними закладами щодо розробки інноваційної продукції; 
- залучення до участі у форумах та інших заходах з питань інновацій, які проходять 

за участі науковців та представників бізнесу та науковців; 
Очікувані результати: 

- формування та розвиток на основі наявних освітніх установ (закладів) інноваційної 
інфраструктури,  

- створення індустріального парку Олександрія; 
- технологічне переоснащення та розширення діючих виробничих потужностей на 

основі введення в дію високотехнологічних виробництв; 
- розвиток науково-інноваційного співробітництва наукових установ з 

підприємствами промисловості; 
- збільшення частки підприємств, які впроваджують інновації, до рівня 16,5%. 

Міжнародне співробітництво. Пріоритетні напрямки: 
- розвиток взаємовигідних міжнародних відносин з містами-побратимами; 
- участь у грантових програмах та проектах, залучення інвестицій для реалізації 

проектів Міського інфраструктурного плану як основної складової Стратегії Сталого 
Розвитку м. Олександрії до 2030 року; 

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

Основні заходи: 
- участь у міжнародних конференціях, форумах, міжнародних виставках, семінарах:  з 

питань державно-приватного партнерства та сталого розвитку міст;  
- підвищення іміджу та бренду Олександрійської громади на міжнародному просторі; 

сприяння розвитку та реалізації експортного потенціалу громади; 
- співпраця за Ініціативою ЄС «Угода мерів щодо клімату та енергії» та розробка, 

затвердження та імплементація Плану дій сталого енергетичного та кліматичного розвитку. 
Очікувані результати: збільшення кількості підприємств, які здійснюють експортну 
діяльність; підвищення позитивного міжнародного іміджу Олександрійщини; налагодження 
співробітництва з міжнародними партнерами. 

Основні показники: 

Показник 2020 рік, 
очікуване 

Проєкт 
програми на 

2021 рік 

2021 рік 
порівняно з 

2020 роком, % 
Обсяг експорту товарів, млн. дол. США 16,7 16,8 100,6 
Темп зростання (зменшення) обсягу експорту товарів, у 
% до попереднього року 101,2 100,6 Х 

 
1.7. Формування конкурентного середовища 
Основні завдання та заходи: 

- здійснення ефективного контролю за дотриманням суб'єктами господарювання  
законодавства про захист економічної конкуренції; 

- розширення використання системи електронних закупівель; 
- надання державної допомоги суб'єктам господарювання з дотриманням вимог 

Закону України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання». 
Очікувані результати: 

- підвищення економічної активності суб'єктів господарської діяльності; 
- відсутність проявів недобросовісної конкуренції; 
- забезпечення прозорості при проведенні закупівель за бюджетні кошти. 
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1.8. Розвиток підприємницької діяльності, дозвільної системи та ЦНАП. Цифровізація 
1.8.1.Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва: 

Проблемні питання сфери підприємництва: 
- відсутність достатніх можливостей для самоінвестування; 
- низька активність по отриманню кредитів по програмі 5:7:9; 
- відсутність участі у програмах підвищення кваліфікації управлінських кадрів для 

сфери підприємництва, та недостатнє володіння іноземними мовами. 
Основні завдання:  

- надання безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній або безповоротній основі 
для реалізації бізнес-планів підприємців з міського бюджету через МФПП; 

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

- методична допомога та надання консультацій з різних питань здійснення 
підприємницької діяльності, у т.ч. щодо ліцензування, гендерної політики, по сплаті 
податків, роз’яснень щодо обов’язкової легалізації найманої праці; 

- фінансування діяльності Міського фонду підтримки підприємництва на 2021 рік у 
сумі 978,2 тис. грн, у т.ч.: фінансова допомога для впровадження бізнес-проектів 
підприємців – 500 тис. грн; 

- залучення підприємців до обговорення проектів регуляторних актів у сфері 
господарської діяльності; 

- сприяння розвитку самозайнятості через залучення до підприємництва; 
- підвищення інформованості підприємців про можливості участі у державних 

програмах «Доступні кредити 5-7-9», програми Європейського Союзу "Horizon Europe"; 
- реалізація заходів регіональної програми розвитку малого і середнього 

підприємництва у Кіровоградській області на 2019-2021 роки та програми розвитку малого і 
середнього підприємництва Олександрійської територіальної громади. 
Очікувані результати: 

- створення сприятливих умов для розвитку підприємництва та започаткування нових 
та малих та середніх підприємств; 

- створення нових робочих місць у малому та середньому підприємництві; 
- розширення фінансових можливостей підприємців та активізація їх інвестиційної 

діяльності; 
- ріст кількості суб'єктів малого і середнього підприємництва та збільшення обсягу 

реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктами малого і середнього підприємництва; 
- збільшення надходжень до місцевого бюджету по єдиному податку на рівні не менше 

50 млн. грн/рік. 
1.8.2. Розвиток дозвільної системи та ЦНАП 

Основні завдання:  
- створення належних умов для отримання суб’єктами звернення адміністративних 

послуг та дозвільно – погоджувальних документів; 
- впровадження надання адміністративних послуг в електронній формі через 

електронні сервіси державних органів та за допомогою власних сервісів; 
- спрощення для громадян міста отримання соціальних послуг за рахунок переходу на 

обмін даними між управліннями міської ради в електронній формі; 
- надання комплексних послуг за «життєвими обставинами»; 
- введення нових видів послуг – реєстрація актів цивільного стану та реєстрацція 

транспортних засобів; 
- забезпечення державними реєстраторами та адміністраторами Центру надання 

адміністративних послуг м. Олександрії ведення прийому суб’єктів звернень через 
загальнодержавні реєстри, місцеві програми отримання адміністративних послуг та системи 
електронної черги; 
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- придбання робочої станції для оформлення паспорта громадянина України та 
паспорта громадянина України для виїзду за кордон; 

- за рахунок місцевого бюджету та залучення коштів міжнародно технічної допомоги 
забезпечення функціонування та матеріально-технічне облаштування Центру надання 
адміністративних послуг м. Олександрії відповідно до Концепції вдосконалення системи 
надання адміністративних послуг і розвитку Центру адміністративних послуг. 

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

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

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

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

розширення спектру надання адміністративних послуг. 
1.8.3.Цифровізація  

Основні завдання:  
- створення умов для доступу до світових інформаційних ресурсів;  
- удосконалення міських веб-сайтів та розширення доступу до мережі Інтернет;  
- розвиток інформаційної інфраструктури міської ради та забезпечення належного 

рівня висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування;  
- забезпечення ефективної роботи локальної мережі з високою пропускною здатністю 

та підвищення рівня забезпечення ліцензійним програмним продуктом та збільшення 
потужності серверного обладнання; 

- розширення та впровадження цифрових послуг в соціальних та муніципальних 
галузях міста; 

- створення нових електронних ресурсів та сервісів для громадян. 
Очікувані результати. 
- створення ефективної цифрової моделі управління територією громади та 

закладення передумов для подальшого цифрового розвитку; 
- підвищення ефективності діяльності виконавчих органів та комунальних 

підприємств, установ, організацій; 
- забезпечення мешканців новими цифровими послугами та розвиток е-демократії; 
- розвиток інформаційного середовища. 
 
1.9. Розвиток туристичної сфери. 
Основні завдання: 
- проведення інвентаризації об'єктів туристично-рекреаційної сфери, облаштування та 

оглядових майданчиків у місцях відпочинку туристів, 
- облаштування зупинок маршрутного транспорту, в тому числі з урахуванням потреб 

маломобільних груп населення; 
- проведення заходів з популяризації туристичного потенціалу, заходів спортивно-

оздоровчого туризму; 
- підтримка розвитку сільського зеленого туризму; участь в реалізації проєкту 

"Мандруй Кіровоградщиною"; 
- впровадження цифровізації у туристичну сферу шляхом: впровадження електронних 

квитків; застосування QR-кодів, RFID-міток; виготовлення електронних інформаторів. 
2. Очікувані результати: створення сучасної туристичної інфраструктури та зростання 

попиту на туристичні послуги; поширення інформації про туристичні ресурси; збільшення 
кількості туристів, локацій для туризму, обсягу надходжень до місцевого бюджету від 
сплати туристичного збору. 
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2.Основні завдання стратегічних пріоритетів 2): «Розвиток людського капіталу та 
підвищення якості життя населення» та «Комфортні умови проживання»: 

2.1. Розвиток ринку праці 
Основні завдання: 

- підвищення мотивації потенційних працівників до легальних трудових відносин та до 
створення власного бізнесу; 

- організація професійного навчання безробітних під замовлення роботодавців або для 
самозайнятості та підприємницької діяльності; 

- працевлаштування безробітних громадян, зареєстрованих в центрі зайнятості; 
- організація громадських робіт; 
- вжиття заходів щодо легалізації найманої праці та заробітної плати; 
-  погашення заборгованості з виплати заробітної плати. 

Очікувані результати: 
- зниження напруги на ринку праці; погашення заборгованості з виплати заробітної плати; 
- забезпечення працевлаштування за сприяння центрів зайнятості області безробітних; 
- здійснення професійного навчання відповідно до потреб ринку праці та замовлень 
роботодавців; 
- забезпечення працевлаштування на нові робочі місця 750 осіб; 
- зростання середньомісячної заробітної плати до 9758 грн. 

Основні показники: 

Показник 2020 рік, 
очікуване 

Проєкт 
програми на 

2021 рік 

2021 рік порівняно 
з 2020 роком, % 

Середньомісячна заробітна плата штатних 
працівників, грн 8478 9758 115,1 

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

114,3 115,1 Х 

Працевлаштовано громадян на нові робочі місця, 
осіб 750 750 100,0 

 
2.2.Соціальний захист населення. Підтримка учасників АТО/ООС та внутрішньо 

переміщених осіб  
Реалізація основних завдань буде здійснюватися за рахунок коштів:  
Державного бюджету на: 
 забезпечення соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи; 
 надання психологічної та соціально-трудової реабілітації,  професійної підготовки, 

перепідготовки і підвищення кваліфікації, забезпечення технічними засобами реабілітації; 
санаторно-курортне оздоровлення та реабілітація дітей з інвалідністю; 

 виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким 
категоріям осіб; 

 виплату одноразової грошової допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження 
під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 
2013 року по 21 лютого 2014 року; 

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

 надання одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим 
особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю; 

 надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово 
окупованої території України та районів проведення антитерористичних операцій; 
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 виплата деяких допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг 
окремим категоріям населення; 

 надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних 
послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;  

 надання державної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам; 
   Обласного бюджету на: 
 виплата 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; 
 виплата матеріальної допомоги депутатами Кіровоградської обласної ради  на 

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

осіб з інвалідністю внаслідок війни;  
 оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, 

учасників АТО, ООС, ветеранів війни та осіб з інвалідністю; 
 виплата одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих та пораненим учасникам 

АТО, ООС; 
 забезпечення сімейним відпочинком демобілізованих учасників АТО, ООС; 
 відшкодування коштів за безкоштовне зубопротезування та відшкодування коштів за 

безкоштовне забезпечення ліками осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи.  

Місцевого бюджетів на: 
 відшкодування коштів на безкоштовний проїзд окремих категорій громадян в 

міському автомобільному транспорті та на міжміський автомобільний (залізничний) 
транспорт; 

 відшкодування коштів пільговим категоріям громадян на послуги зв’язку; 
 надання одноразової матеріальної допомоги окремим категоріям громадян на 

лікування, вирішення соціально-побутових проблем; 
 виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги; 

 виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на 
непрофесійній основі; 

 надання одноразової грошової допомоги на поховання у разі смерті непрацюючих 
громадян не пенсійного 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, дітям 
з інвалідністю, сиротам; 

 соціальна підтримка учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, 
членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, операції 
Об’єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідності та вшанування пам’яті 
загиблих; 

 надання одноразової грошової допомоги пораненим учасникам АТО, ООС; 
 надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих учасників АТО, ООС; 
 надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані; 
 надання  матеріальної допомоги вдовам загиблих в Афганістані; 
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 компенсація за санаторно-курортне оздоровлення осіб постраждалих внаслідок ЧАЕС 
II категорії; 

 надання фінансової підтримки громадським організаціям на виконання статутної 
діяльності, заохочення, матеріальні допомоги, виплату комунальних послуг та енергоносіїв, 
проведення реабілітаційних заходів особам, залежним від наркоманії і алкоголізму, та 
реабілітації дітей, позбавлених батьківської опіки, проведення заходів до свят та участі у 
конкурсах; 

 продовження реалізації соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, 
операції Об’єднаних сил, членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, постраждалих учасників Революції 
Гідності та вшанування пам’яті загиблих. Прогноз на 2021 рік - 100,0 тис. грн; 

- надання субвенції на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 
числа на 2020 рік. 

Очікувані результати: 
- забезпечення належних умов проживання пенсіонерів, осіб з інвалідністю, охоплення 

соціальним обслуговуванням осіб, які потребують різних видів соціальних послуг; 
- забезпечення проведення перерахунків пенсій, технічними та іншими засобами та 

заходами реабілітації осіб з інвалідністю та окремих категорій громадян; 
- забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб з інвалідністю, ветеранів війни; 
- призначення різних видів державної допомоги (сім'ям з дітьми, малозабезпеченим 

сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям з інвалідністю та тимчасової допомоги дітям тощо), 
житлових субсидій, пільг, 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; 

- підвищення рівня соціального захисту учасників АТО/ООС, членів їх сімей, сімей 
загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, внутрішньо переміщених осіб; 

- охоплення соціальним обслуговуванням громадян, що перебувають у складних 
життєвих обставинах, 99%; підвищення розміру пенсійних виплат на 8%. 
 

2.3. Забезпечення підтримки дітей, сім’ї та молоді, гендерної рівності 
Основні завдання:  

- відродження та збереження національних традицій і цінностей; допомога сім’ям, які 
перебувають у складних життєвих обставинах; підтримка різних категорій сімей; підготовка 
молоді до подружнього життя та виконання функції батька та матері; 

- підвищення рівня громадської активності та патріотичної свідомості 
молоді, підвищення рівня правової культури, зокрема з питань поваги до прав і свобод 
людини, відповідальності за власне життя; 

- формування свідомого ставлення молодих чоловіків та жінок до збереження здоров'я, 
боротьби із шкідливими звичками; 

- сприяння працевлаштуванню молоді; 
- посилення роботи щодо охоплення сімейними формами виховання дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, активізація роботи щодо розширення мережі 
прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; 

- проведення профілактичних заходів (рейдів) «Діти вулиці», «Вокзал»; 
-  проведення роботи, спрямованої на зменшення кількості відмов матерів від 

новонароджених дітей;  
- проведення інформаційно-просвітницької роботи серед населення з метою подолання 

ґендерних стереотипів, запобігання та протидії домашньому насильству, протидії ґендерної 
дискримінації; 
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- формування позитивного іміджу сім'ї, відповідального батьківства, 
демографічного розвитку та забезпечення ґендерної рівності; 

- реалізація заходів обласної комплексної соціальної програми оздоровлення та 
відпочинку дітей Кіровоградської області на 2018- 2022 роки, 

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

4,0 Розвиток національних сімейних 
традицій, підтримка обдарованих дітей, 
молоді 

2. Посилення пропаганди моральних цінностей та 
патріотичного виховання молоді 

- Виховання почуття патріотизму, 
активної громадянської позиції 

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

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

- Підвищення рівня поінформованості 
сімей з питань виховання дітей 

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

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

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

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

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

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

 
 
 

 
 

3,0 
2,0 
5,0 

19,0 
6,0 
60 

Підвищення життєвого та духовного 
рівня сімей  

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

- Підвищення духовного рівня 
підростаючого покоління 

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

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

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

1. Проведення консультування, лекційно-просвіт-
ницьких заходів в рамках консультаційного 
пункту при пологовому відділенні з питань 
формування навиків відповідального 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 
- Висвітлення у ЗМІ стану реалізації 

сімейної політики в місті 
2. Пропаганда та формування здорового способу 

життя серед молоді 
- Підвищення рівня обізнаності молоді з 

питань здорового способу життя 
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3. Розповсюдження соціально-рекламної продукції з 
питань здорового способу життя та збереження 
репродуктивного здоров’я молоді 

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

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

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

5. Організація та пошук кандидатів у патронатні 
вихователі та наставники 

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

 Разом:  45,0  
Очікувані результати: підвищення ролі сім'ї в суспільстві, рівня поінформованості 
населення з гендерних питань, попередження домашнього насильства та торгівлі людьми. 
своєчасне виявлення дітей, які опинилися в 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. 

 
2.4. Підвищення якості надання медичних послуг. 
Проблеми, що потребують вирішення: 
- укомплектування медичними працівниками та закріплення за лікувальними 

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

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

- питання безкоштовного зубопротезування пільгових категорій та фінансування 
реалізації цільових програм. 

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

лікарськими кадрами та середнім медичним персоналом закладів охорони здоров’я; 
- продовження реалізації Урядової програми «Доступні ліки»; 
- забезпечення надання медичної допомоги хворим на COVID-19;  
- залучення та закріплення молодих спеціалістів-лікарів для роботи в медичних 

закладах міста шляхом створення належних умов для їх праці та проживання, забезпечення 
підготовки та підвищення кваліфікації працівників закладів охорони здоров’я; 

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

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

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

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

Кількісні та якісні критерії ефективності виконання Програми 

Назва показника Один. 
виміру 

2019 
рік, 
звіт 

9 міс. 2020 
року, звіт 

Прогноз 
на 2021 

рік 

Темп 
росту  

Кількість лікарняних ліжок на 10 тис. населення 
(по закладах УОЗ) ліжка 54,5 55,1 55,4 100,5% 

Ємність амбулаторно-поліклінічних закладів на 
10 тис. населення 

відвід. 
за зміну 275,5 278,7 280,3 100,6% 
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Кількість лікарняних ліжок на 10 тис. населення 
(із закладами обласного підпорядкування) ліжка 70,3 71,2 71,6 100,6% 

Ємність амбулаторно-поліклінічних закладів на 
10 тис. населення 

відвід. 
за зміну 309,3 312,9 314,8 100,6% 

 
2.5. Підвищення якості освіти 
Основними завданнями є: 
- забезпечення права на освіту різними формами навчання, збільшення класів 

математично-природничого профілю; 
- подальша комп’ютеризація закладів освіти; 
- оптимізація мережі ЗЗСО за рахунок зниження ступенів відповідно до «Закону 

України «Про освіту»; 
- збереження та ефективне функціонування мережі закладів освіти; 
- створення у закладах загальної середньої освіти безпечного, 

сучасного, інформаційного середовища підвищення рівня надання освітніх послуг; 
- реалізація заходів освітніх цільових програм; 
- забезпечення виховання та навчання дітей з порушеннями розвитку у закладах 

дошкільної та загальної середньої освіти; 
- підтримка обдарованих дітей та молоді; розвиток сучасних напрямків позашкільної 

освіти; охоплення дітей позашкільною освітою, сприяння роботі Олександрійської Малої 
академії наук учнівської молоді; 

- забезпечення безкоштовним харчуванням учнів закладів загальної 
середньої освіти із числа учнів пільгових категорій, у тому числі – дітей учасників 
АТО/ООС; 

- зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти, проведення термомодернізації, 
заходів з енергозбереження та ремонтних робіт в закладах освіти, виконання 
протипожежних заходів  

Очікувані результати: забезпечення доступності до якісної освіти; підвищення якості 
навчально-виховного процесу за рахунок оновлення  матеріально-технічної бази закладів; 
підвищення рівня охоплення закладами дошкільної освіти дітей віком 3-5 років до 96 % та 
рівня охоплення позашкільною освітою; забезпечення закладів освіти підключенням до 
швидкісного Інтернету на рівні 100%. 

 
2.6. Розвиток фізичної культури і спорту 
Основні завдання: 
- забезпечення належного функціонування та розвитку мережі закладів фізичної 

культури і спорту; розвиток олімпійських, неолімпійських видів спорту; 
- оновлення матеріально-технічної бази закладів фізичної культури і спорту, 
- відзначення та заохочення спортсменів та їх тренерів, діячів фізичної культури та 

спорту; 
- надання фінансової підтримки за рахунок коштів обласного і місцевих 

бюджетів на реалізацію заходів фізкультурно-спортивного спрямування. 
 Очікувані результати: забезпечення сталої роботи мережі закладів фізкультурно-

спортивного спрямування та зміцнення їх матеріально-технічної бази; належне задоволення 
потреб мешканців громади у спортивній та фізкультурній підготовці; збільшення рівня 
охоплення громадян фізичною культурою і масовим спортом. 

 
2.7.Культурний простір та збереження культурної спадщини 
Основні завдання: 
- збереження історико-культурних цінностей та природної спадщини, забезпечення 

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

- забезпечення проведення форумів, фестивалів та конкурсів; туризму у галузі 
культури, культурно-масових заходів, загальноміських та Всеукраїнських свят.  

- організація змістовного дозвілля; вдосконалення форм та методів бібліотечно-
бібліографічного обслуговування; 

- розвиток інформаційно-комунікаційних технологій; - залучення дітей до мистецької 
освіти; підтримка творчої ініціативи учнів та викладачів шкіл естетичного виховання дітей; 

- модернізація матеріально-технічної бази міської централізованої бібліотечної 
системи та навчальної та  матеріально-технічної бази шкіл естетичного виховання дітей; 

- забезпечення реалізації заходів обласної програми освітнього та 
культурного розвитку Кіровоградської області на період до 2024 року; 

- зміцнення матеріально-технічного стану закладів культури, проведення 
реконструкцій та капітальних ремонтів, впровадження енергозберігаючих технологій, 

- активізація роботи щодо виявлення, розвитку, збереження культурної 
спадщини, популяризації досягнень народної творчості, видів аматорської 
художньої творчості, підвищення їх майстерності; 

- проведення інвентаризації та паспортизації пам'яток (об'єктів) 
культурної спадщини Кіровоградщини з метою занесення їх до Державного реєстру 
нерухомих пам'яток культурної спадщини України.  

Крім того за умови бюджетного фінансування у 2021 році планується: 
1) Проведення капітальних ремонтів у закладах культури: в  Олександрійській 

музичній школі (проведення ремонту покрівлі Олександрійської дитячої музичної школи та 
роботи по замінні віконних блоків), та  музичній школі «Перлина» сел. Олександрійське, 
встановлення пандусів в  бібліотечних закладах міста. Реставрація Олександрійської дитячої 
художньої школи. За рахунок коштів бюджетів усіх рівнів завершення реалізації проекту 
««Реставрація будівлі Олександрійського міського палацу культури по вул. 6-го Грудня, 2 в 
м. Олександрія Кіровоградської обл.»;           

2) Придбання: автобусу для здійснення гастрольної діяльності учасників художньої 
самодіяльності закладів культури міста, звукової апаратури для мобільної сцени, оновлення 
музичних інструментів для музичних шкіл міста та муніципальних установ закладів 
культури міста Олександрії духовому оркестру «Ліра», ансамблю «Мелодія»,  оновлення 
костюмів для танцювальних колективів (МПК та ПК «Світлопільський»).  

3) Повне переобладнання закладів культури системами протипожежного захисту, 
оскільки в них постійно перебуває велика кількість людей, а саме: 

- виготовлення проєкту та монтаж протипожежної сигналізації, оповіщення про 
пожежу і показників напрямків евакуації, переведення тривожних сповіщень в бібліотеках-
філіях (ім. Ю.Гагаріна пр. Соборний, 102 та бібл. Юнацькій (ф.-№8) пр. Соборний, 100); 

- монтаж протипожежної сигналізації, оповіщення про пожежу і показників напрямків 
евакуації, переведення тривожних сповіщень (проект вже виготовлено) будівлі дитячої 
музичної школи «Перлина» сел. Олександрійське; 

- проведення обробки: сценічної коробки ПК «Світлопільський», даху Палацу 
урочистих подій, даху (котельні) дитячої музичної школи «Перлина» сел. Олекасндрійське 
(проекти вже є); придбання вогнегасників, рукавів, стволів, муфт та протипожежних дверей 
в електрощитову ПК «Світлопільський»; проведення ремонту пожежної системи 
водорозподільних трубопроводів ПК «Світлопільський». 

4) Залучення професійних та кваліфікованих молодих спеціалістів у галузі культура. 
5) Забезпечення фінансування за рахунок місцевого бюджету: перевезення автомобілів 

Всеукраїнського фестивалю техніки «Ретро зліт Олександрія».  
6) Забезпечення проведення форумів, фестивалів та конкурсів; туризму у галузі 

культури, культурно-масових заходів, загальноміських та Всеукраїнських свят.  
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Очікувані результати: належний розвиток та функціонування мережі закладів 
культури; підвищення рівня надання послуг культури населенню; створення належних умов 
для творчого розвитку особистості; задоволення культурних, мистецьких потреб населення. 
Збільшення мережі, збагачення культурного простору. 

 
2.8.Комунікативний простір, інформаційна діяльність 
Основні завдання: 
- проведення заходів з висвітлення стану реалізації Стратегії сталого розвитку міста 

Олександрії до 2030 року, Стратегії розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки та 
Плану заходів на 2021-2023 роки з її реалізації, програми економічного і соціального 
розвитку Олександрійської територіальної громади на 2021 рік та діяльності органів 
виконавчої влади в інформаційному просторі; 

- забезпечення взаємодії з громадськими організаціями інвалідів, ветеранів та ін. ГО; 
- за умови відповідного фінансування: випуск соціально-значущих, освітньо-

пізнавальних, краєзнавчих видань для збагачення інтелектуального потенціалу та 
інформаційної обізнаності населення; сприяння реалізації видавничих проєктів місцевих 
авторів; виготовлення поліграфічної продукції соціального характеру; 

- забезпечення умов для доступу до публічної інформації. забезпечення ефективних 
процедур для участі громадськості під час формування та реалізації питань місцевого 
значення; 

-сприяння формуванню національної свідомості, гідності, розвитку 
української державності. 

Очікувані результати: налагодження співпраці місцевого самоврядування та громади 
шляхом проведення консультацій з громадськістю, підвищення громадської активності та 
діяльності об'єднань громадян як важливих чинників вирішення питань економічного, 
соціального, культурного розвитку, підтримка ініціатив громадськості щодо сприяння 
зміцненню національної єдності та консолідації українського суспільства, утвердження 
патріотизму; відродження соціального значення книги та читання як процесу культурного, 
духовного та інтелектуального збагачення людини; створення сприятливих умов для 
розвитку видавничої галузі; інформування громадськості про пріоритетні напрямки 
державної політики та стан проведення реформ в державі, європейську та євроатлантичну 
інтеграцію. 

 
3. Основні завдання стратегічних пріоритетів 3): «Збереження екосистем та 

поліпшення екологічної інфраструктури» та «Раціональне господарювання»: 
3.1. Розвиток екомережі та збереження біо-різноманіття 
Основні завдання: 
- реалізація заходів Комплексної програми охорони навколишнього природного 

середовища в Кіровоградській області на 2021-2025 роки; 
- реалізація заходів Регіональної екологічної програми "Ліси Кіровоградщини на 2021 

– 2025 роки"; 
- створення захисних лісових насаджень на еродованих землях, збереження лісів та 

поліпшення якісного складу лісових насаджень; посилення контролю за охороною, 
використанням та відтворенням лісів; 

- охорона тваринного світу. 
Очікувані результати:  
- припинення втрат біо – та ландшафтного різноманіття; 
- забезпечення збільшення чисельності мисливської фауни; 
- створення лісових насаджень на еродованих землях; забезпечення лісовідновлення; 
- проведення санітарних та лісовідновлювальних рубок. 
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3.2. Охорона довкілля та екологія 
Виявлені проблеми: 
1) Виділення шкідливих газів від автотранспорту та пилу на під’їзних шляхах, 

магістральних автошляхах міста, виробничих майданчиках суб’єктів господарювання та 
рівнів шуму при їх роботі. 

2) Вплив на стан поверхневих та підземних вод при здійсненні господарської 
діяльності, функціонуванні промислових та сільськогосподарських підприємств. 

3) Вплив на структуру ґрунтів та ландшафт при здійсненні господарської 
діяльності, при функціонуванні промислових та сільськогосподарських підприємств. 

4) Встановлення проектних меж СЗЗ підприємств Олександрійської 
територіальної громади та відстані до найближчої житлової забудови. 

Основні завдання та заходи: 
- реалізація заходів Комплексної програми охорони навколишнього природного 

середовища в Кіровоградській області на 2021-2025 роки; 
- 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 системою централізованого водопостачання та водовідведення; 
- залучення інвестицій для будівництва сміттєпереробного заводу; 
- озеленення територій санітарно-захисних зон, магістральних вулиць, території 

Олександрійської територіальної громади. Влаштування твердого покриття доріг населених 
пунктів, зволоження покриття автошляхів в літній період; 

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

- лабораторний контроль на забрудненість ґрунтових вод (громадські колодязі) та 
поверхневих водойм, у свердловинах відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10; 

- інженерний захист водоносних горизонтів і поверхневого стоку від забруднення; 
- лабораторний контроль на забрудненість грунтів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ; 
- розроблення схем санітарної очистки населених пунктів, дотримання правил 

санітарного очищення рекреаційних зон та прибережно-захисної смуги річок та водосховищ; 
- запровадження регулярного дослідження атмосферного повітря на вміст: окису 

вуглецю, 
- окислів азоту, сірчаного ангідриду, пилу, сажі; проведення замірів рівнів шуму та 

вимірювання вмісту радону в підземних джерелах водопостачання; дослідження грунту та 
річної води в місцях комунальних пляжів та зон відпочинку; 

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

Очікувані результати: забезпечення ефективної охорони довкілля у сферах: 
атмосферне повітря, водні  та земельні ресурси, здоров’я населення. 
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4. Основні завдання стратегічного пріоритету 4): «Сталий розвиток усіх 
територій». 

4.1.Реформа децентралізації влади 
Основні завдання: 
- забезпечення співробітництва між територіальними громадами, 
- сприяння укладанню угод про міжмуніципальне співробітництво громад; 
- участь у навчаннях посадових осіб місцевого самоврядування з питань 

децентралізації фінансової системи, надання адміністративних послуг, 
- підготовка проектів і програм, розроблення містобудівної документації, забезпечення 

ефективного управління земельними ресурсами; 
- залучення громади до участі у заходах з актуальних питань соціально-економічного 

розвитку території; 
- забезпечення ефективної діяльності ЦНАП, співпраці з установою "Агенція 

регіонального розвитку Кіровоградської області", 
- сприяння в реалізації проектів (програм) МТД, 
- формування інвестиційних пропозицій та інвестиційних проектів для направлення їх 

до участі у конкурсних відборах, 
- презентація потенціалу території міжнародним організаціям для сприяння розвитку 

малого і середнього бізнесу; 
- створення умов для ефективної співпраці між органами місцевого самоврядування та 

місцевими органами виконавчої влади; 
- впровадження інтегрованої система відеонагляду і відеоаналітики в систему 

управління інфраструктурою території. 
Очікувані результати: створення умов для формування привабливого інвестиційного 

клімату; розвиток наявної системи відеоспостереження; покращення рівня життя населення 
територіальної громади; створення умов для укладення договорів про співробітництво 
територіальних громад для реалізації спільних проектів. 

 
4.2. Ефективне використання земельних ресурсів та удосконалення земельних 

відносин: 
Пріоритетні напрямки: 
1) формування земель новоствореної Олександрійської міської територіальної 

громади; 
2) забезпечення ефективності використання всіх земельних ресурсів, виняткова 

цінність яких полягає в забезпеченні трьох фундаментальних властивостей: 
життєзабезпечення (як частина екологічної системи), чинник виробництва (в аграрному 
секторі, будівництві, гірничорудній промисловості, лісовому господарстві) і цивільний обіг 
(земельно-майнові відносини). 

Основні завдання: 
- продовження інвентаризації земель міста (Олександрійської міської  територіальної 

громади); 
- продовження судово-претензійної роботи по стягненню збитків у розмірі 

недоотриманої орендної плати з власників нерухомого майна, які ухиляються від 
оформлення оренди земельних ділянок; здійснення контролю за станом дотримання вимог 
земельного законодавства 

- встановлення в натурі меж земельної ділянки новоствореної Олександрійської міської  
територіальної громади; 

- проведення робіт із укладання та переукладання договорів оренди земель 
сільськогосподарського призначення з метою встановлення розміру ставок орендної плати 
відповідно до чинного законодавства, проведення аукціонів з продажу права оренди та 
права власності на землю; 
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- проведення заходів, спрямованих на охорону земель, збереження і відтворення 
родючості ґрунтів за рахунок коштів, які надходять до спеціального фонду місцевого 
бюджету в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського 
виробництва. 

Очікувані результати: забезпечення сталих надходжень від плати за землю, збільшення 
надходжень від оренди земель сільськогосподарського призначення; проведення 
інвентаризації, коригування грошової оцінки земель, встановлення меж. 

 
4.3. Розвиток житлово-комунального господарства, впровадження енергозберігаючих 

заходів. Житлове будівництво 
4.3.1. Розвиток житлово-комунального господарства, впровадження 

енергозберігаючих заходів. 
Пріоритетні напрямки розвитку галузі у 2021 році:  
1) продовження реалізації заходів з реконструкції, капітального та поточного ремонту 

міських доріг (в т. ч. доріг з грунто-щебеневим покриттям, внутрішньодворових та 
внутрішньоквартальних під’їзний доріг, пішохідних тротуарів); 

2) реалізація заходів з благоустрою в складі цільових програм за напрямком; 
3) забезпечення ефективного управління багатоквартирними житловими будинками; 
4) розробка та реалізація цільової програми, спрямованої не експертне обстеження, 

поточний, капітальний ремонт, модернізацію та заміну ліфтів в багатоквартирних будинках 
різних форм управління; 

5) зниження рівня споживання енергетичних ресурсів шляхом:  
- реконструкції об’єктів КП «Теплокомуненерго» із застосуванням сучасних 

енергозберігаючих технологій, матеріалів та обладнання;  
- забезпечення 100% оснащення багатоквартирних житлових будинків, приєднаних до 

системи централізованого опалення, засобами комерційного обліку теплової енергії; 
-  заміни застарілого обладнання в системі зовнішнього освітлення міста на сучасні 

світильники з LED лампами;    
- впровадження заходів з теплоізоляції (термомодернізації) огороджуючих конструкцій 

та інженерних систем багатоквартирних житлових будинків за рахунок цільових програм 
різного рівня, спрямованих на енергозбереження.  

6) залучення інвестицій  в реконструкцію парку «Молодіжний» по вул. Садовій в                     
м. Олександрії;  

7) продовження виконання заходів з реорганізації системи збору та накопичення  
твердих побутових відходів (ТПВ), запровадження роздільного збору сміття та переробки 
вторинної сировини. 

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

розробка та виконання Програми з благоустрою м. Олександрії; за рахунок коштів бюджетів 
усіх рівнів проведення капітального, поточного ремонту, реконструкції доріг: вул. 6-го 
Грудня, під’їзних шляхів до промпідприємств, на Байдаківському та Заводському мкрн.;  

2) продовження реалізації Програми енергозбереження та комплексної модернізації 
вуличного освітлення  м. Олександрія Кіровоградської області та пригороді 2016-2023 рр.; 

3) подальша децентралізація та демонополізація системи управління 
багатоквартирними будинками шляхом: сприяння створенню нових об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків (ОСББ) та передачі їм будинків в управління; створення 
конкурентного середовища через розвиток інституту управителя та залучення до управління 
будинками професійних управителів і підприємств різних форм власності;  

4) забезпечення ефективної діяльності ОСББ шляхом: забезпечення відшкодування з 
коштів міського бюджету частини кредитних коштів, залучених ОСББ в заходи з 
енергоефективності та енергозбереження за умови продовження програми «теплих» 
кредитів на загальнодержавному рівні;  
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- залучення міських об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) до 
участі в грантовій Програмі комплексної енергомодернізації багатоквартирних будинків 
«Енергодім»;  

- розробки та реалізації міської цільової програми підтримки та стимулювання 
розвитку ОСББ;  

5) реалізація заходів Програми «Оптимізація системи теплозабезпечення                  
м. Олександрії Кіровоградської області», спрямованої на реконструкцію об’єктів КП 
«Теплокомуненерго» за рахунок позики від  Європейського Інвестиційного банку; 

6) реалізація заходів Програми встановлення та облаштування дитячих і спортивних 
майданчиків у м. Олександрії на 2020-2024 рр.; 

7) продовження реалізації заходів, спрямованих на створення в кварталах житлової 
забудови і загальноміських територіях зон відпочинку.  
 

Джерела фінансування заходів 
Джерелами фінансування заходів є 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 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.  2019 р., 
факт  

9 міс.  
2020 р. 

2020 р., 
очікуване  

Проект 
Програми 

на 2021 рік 

Темп росту 
2021 до 2020  

Заборгованість населення 
за житлово – комунальні 
послуги  

тис. грн.  91996,4 79531,5 85631,9 87438,8 102,1 

Рівень оплати населенням 
за житлово – комунальні 
послуги  

% 84,1 106,2 100,4 100 99,6 

Фінансування житлово – 
комунального 
господарства 

тис. грн.  46428,7 29849,0 39991,5 43480,0 108,7 

 
4.3.2. Житлове будівництво 
Основні завдання: 
- сприяння залученню інвестицій у житлове будівництво; 
- забезпечення житлом молоді шляхом виконання заходів обласної програми 

забезпечення молоді житлом на 2018-2022 роки та через Державну спеціалізовану фінансову 
установу "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву"; 

- створення належної інженерно-транспортної інфраструктури навколо будівництва 
об'єктів доступного житла; 

- проведення реконструкції наявних житлових будинків, гуртожитків, 
перепрофілювання об'єктів комунальної (соціальної) інфраструктури, що не 
використовується, під житло; 

- сприяння залученню до виконання будівельно-монтажних робіт місцевих 
будівельних підприємств усіх форм власності. 

Очікувані результати: збільшення обсягів житлового будівництва; збільшення 
кількості квартир (приміщень) житлового фонду соціального призначення в органах 
місцевого самоврядування. 
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4.4.Посилення фінансової основи місцевого бюджету. 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: 
- забезпечення ефективної взаємодії місцевих органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування у вирішенні питань наповнення бюджетів усіх 
рівнів та для підвищення ефективності контролю за своєчасністю та повнотою сплати 

податків; 
- підвищення податкоспроможності за рахунок вжиття заходів щодо легалізації 

виплати заробітної плати та зайнятості населення, 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 та розширення кола оподаткування; 

- вжиття заходів для підвищення рівня платіжної дисципліни та зменшення податкової 
заборгованості із платежів до місцевого бюджету; 

- застосування програмно-цільового методу бюджетування з метою підвищення 
прозорості та ефективності використання фінансових ресурсів; 

- формування нових відносин в управлінні бюджетними ресурсами, пов'язаних із 
завершенням адміністративно-територіальної реформи; 

- забезпечення економного, раціонального та результативного витрачання бюджетних 
коштів; 

- забезпечення ефективного використання бюджетних коштів та спрямування їх на 
вирішення актуальних та економічно обґрунтованих питань, у т.ч. з енергоефективності, 
поліпшення інфраструктури та ін., що має економічний ефект. 

- зосередження фінансових ресурсів на реалізацію вагомих інвестиційних проектів та 
цільових програм, спрямованих на поліпшення інфраструктури та якості життя мешканців 
громади. 

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

 
4.5. Фінансова підтримка комунальних підприємств, установ, організацій. Управління 

комунальною власністю 
Для забезпечення виконання власних статутних завдань комунальні підприємства, 

установи, організації потребують залучення додаткового фінансування з місцевого бюджету, 
яке сприятиме стабілізації їх фінансово-господарської діяльності, покращенню стану 
розрахунків, більш ефективному використанню майна, що належить до комунальної 
власності Олександрійської міської 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 
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 
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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 міста 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 завіренні копії підтверджуючих документів, а саме: акти виконаних 
робіт, видаткові накладні, договір та інші документи.           

У разі невикористання підприємством в 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 не повернення коштів бюджету підприємство 
сплачує до місцевого бюджету пеню в розмірі подвійної ставки НБУ за кожен день 
неповернення вчасно коштів. 

Результати: зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств, установ, 
організацій; створення належних умов для здійснення комунальними підприємствами, 
установами, організаціями своєї поточної діяльності по наданню якісних послуг; залучення 
додаткових коштів на оновлення виробничих потужностей та зниження рівня аварійності 
комунальних об’єктів; виконання зобов’язань по виплаті заробітної плати та нарахувань; 
придбання та встановлення енергозберігаючого обладнання; придбання матеріалів, запасних 
частин, оплата робіт, послуг для стабільної роботи підприємств та підготовка їх до роботи в 
осінньо-зимовий період, тощо; подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій; 
придбання спеціальної техніки, засобів, устаткування та спецодягу. 
 
4.6. Забезпечення розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів: 

У 2021 році обсяги роздрібного товарообороту планується довести до                            
1637,7 млн. грн, що буде складати 1,0% приросту. 

Проблеми, які потребують вирішення:  
- несанкціонована торгівля, захист прав споживачів та врегулювання цінової ситуації. 

Основні завдання: 
- впровадження сучасних технологій та оформлення торговельних об’єктів; 
- підвищення рівня інформованості та правової обізнаності населення у сфері захисту прав 
споживачів; 
-збільшення пропозицій продуктів харчування місцевих виробників; 
- створення умов для продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо її 
виробниками; 
- вжиття заходів щодо здійснення контролю за додержанням вимог законодавства у сфері 
торгівлі, ресторанного господарства, ринків, побутового обслуговування населення; 
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- проведення роботи з протидії незаконному обігу підакцизних товарів та проведення ними 
заходів щодо виявлення та припинення нелегальних об'єктів із виробництва та обігу паливо-
мастильних матеріалів та алкогольної продукції; 
- недопущення необґрунтованого підвищення цін на споживчому ринку; 
- розвиток прогресивних форм торгівлі із використанням передових торговельних 
технологій, впровадження безготівкових розрахунків з використанням банківських 
платіжних карток; підвищення рівня організації і культури обслуговування мережі 
ресторанного господарства;   
-координація роботи із забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп 
населення до об'єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутових послуг. 
- залучення підприємств торгівлі та місцевих товаровиробників до участі у ярмарках та 
інших масових заходах торговельного напрямку; ліквідація стихійної торгівлі та 
впорядкування торгівлі на ринках міста; забезпечення захисту прав споживачів. 

Очікувані результати: забезпеченість населення об'єктами сфери обслуговування, у 
тому числі у сільській місцевості; недопущення проявів стихійної торгівлі та незаконного 
обігу підакцизних товарів; забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп 
населення до об'єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутових послуг; темп 
зростання обсягу обороту роздрібної торгівлі (з урахуванням індексу цін на споживчі 
товари) - 101% порівняно з 2020 роком. 

Основні показники: 

Показник 2020 рік, 
очікуване 

Проєкт 
програми на 

2021 рік 

2021 рік  
порівняно з 2020 

роком, % 
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн 1515,0 1637,7 101,0 
Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної 
торгівлі, у % до попереднього року 116,4 101,0 Х 

 
4.7.Транспортна інфраструктура 
Основні завдання: 
- створення комунального автопідприємства з перевезення пасажирів на міських 

автобусних маршрутах загального користування та підвищення екологічності автобусів; 
- поповнення автопарку перевізників автобусами з низьким рівнем підлоги; залучення 

інвестицій в оновлення автотранспорту на міських автобусних маршрутах, підвищення 
екологічності автобусів, у т.ч. за рахунок залучення на маршрути електротранспорту; 

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

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

- продовження виконання робіт за умови наявності відповідного бюджетного 
фінансування з будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту 
автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг, у т.ч. з 
передбаченням можливості співфінансування об’єктів будівництва, які будуть 
фінансуватись з державного бюджету у 2021 році; залучення коштів державного бюджету та 
з інших джерел на будівництво об’їзної автодороги; 

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

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

- забезпечення належного технічного та санітарного стану автобусних зупинок 
загального користування та облаштування їх автоматизованими електронними 
інформаційними табличками руху міських автобусів. 
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Очікувані результати: - впровадження автоматизованого контролю системи оплати 
проїзду та кількості перевезених пасажирів; - забезпечення осіб з особовими потребами 
більш зручним міським транспортом; підвищення ефективності використання 
транзитного потенціалу; підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств 
внаслідок зменшення транспортних витрат, спрощення її доставки; зниження рівня 
техногенного навантаження транспорту на довкілля, підвищення якості, безпеки та 
ефективності перевезень. 

 
4.8. Інформатизація та зв′язок  
Основні завдання: 
- забезпечення широкого доступу до мережі Інтернет, населених пунктів та соціальних 

об'єктів доступом до високошвидкісного Інтернету, транспортної мережі мобільним 
Інтернетом; 

- надання телекомунікаційних послуг відповідно до національних стандартів; 
- участь в реалізації проєкту регіонального розвитку "Забезпечення сучасними 

інформаційно-комунікативними системами сільських територіальних громад 
Кіровоградської області"; 

- розвиток електронних послуг із призначення пенсій, одержання інформацій для 
оформлення листків непрацездатності, отримання відомостей про суми виплачених доходів; 

- забезпечення доступу для громадян та бізнес-структур до систем надання публічних, 
зокрема адміністративних, послуг у електронній формі через розвиток телекомунікаційного 
середовища та впровадження електронних сервісів у сфері освіти, охорони здоров'я та 
житлово-комунального господарства; 

- за умови відповідного фінансування забезпечення 100% відповідності принципам 
нового освітнього простору в закладах освіти (швидкісний Wі-Fі Інтернет не менше 100 
Мбіт/с, мультимедійні класи, інклюзивні класи, класи змішаного навчання тощо). 

Очікувані результати: забезпечення населення якісними електронними та 
телекомунікаційними послугами; збільшення частки мешканців та домогосподарств, які 
мають доступ до Інтернету вдома. 

 
4.9.Безпека життєдіяльності людини, захист населення і території громади від НС 
4.9.1. Безпека життєдіяльності людини 
Основні завдання: 
- забезпечення ефективної співпраці правоохоронних органів з міською громадою; 
- встановлення камер відеоспостереження у громадських місцях; реалізація та 

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

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

- за умови наявного бюджетного фінансування – виділення коштів з місцевого 
бюджету для проведення поточного ремонту приміщень, території, встановлення пожежної 
сигналізації, вентиляції в Ізоляторі тимчасового тримання № 5 ГУНП в Кіровоградській 
області; 

- попередження вчинення правопорушень та контроль за дотриманням законодавства. 
Очікуваний результат: зниження рівня злочинності; поліпшення умов тримання в 

ізоляторі тимчасового тримання № 5 ГУНП в Кіровоградській області; забезпечення 
дотримання вимог законодавства, запобігання та реагування на НС. 
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4.9.2. Захист населення і території громади від НС 
Мета: попередження випадків виникнення надзвичайних подій та ситуацій на території 

Олександрійської міської територіальної громади; забезпечення захисту громадян і території 
від негативних наслідків виникнення надзвичайних подій та ситуацій. 

Основні завдання: 
- підтримка пожежно-рятувальних загонів УДСНС України у Кіровоградській області; 
- вдосконалення діяльності пожежно-рятувальної служби, забезпечення ефективного 

виконання покладених завдань і функцій, зміцнення взаємодії з місцевими органами 
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. 

- сприяння реалізації міських заходів цивільного захисту та для створення належних 
умов для виконання завдань, визначених Кодексом цивільного захисту України. 

Очікувані результати; належне забезпечення безпеки життєдіяльності на території та  
матеріально-технічне забезпечення заходів, направлених на забезпечення техногенної та 
пожежної безпеки. 

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

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

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

- бронювання робочих місць для військовозобов’язаних на підприємствах, установах та 
організаціях відповідно до законодавства; 

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

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

- фінансування заходів мобілізаційної підготовки Програми допризовної підготовки, 
військово-патріотичного виховання молоді, організації приписки до призовної дільниці, 
призову громадян України на строкову військову службу та виконання заходів з мобілізації 
«Призовник» на 2021 рік за рахунок бюджетів усіх рівнів; 

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

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

 
4.11. Розвиток Ізмайлівського старостинського округу 
Головні проблеми: покриття мобільного  зв’язку, недостатнє покриття та швидкість 

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

Основні завдання та заходи: 
За умови наявності бюджетного та іншого фінансування, у т.ч.  за рахунок бюджетів 

усіх рівнів на 2021 рік планується виконати: 
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1) Ізмайлівський старостинський округ: встановлення вишки для мобільного 
зв’язку; розширення мережі Інтернет. 

2) с. Ізмайлівка:  
 забезпечення освітлення вулиць (вул. Центральна, Шевченка, Озерна, Садова, 

Набережна, Молодіжна); ремонт дитячого майданчику , автобусної зупинки та доріг по 
населеному пункту (вул. Центральна, Шевченка, Озерна, Садова, Набережна, Молодіжна); 

 облаштування сміттєзвалища (шлагбаум, сторожка, огородження); ремонт та 
облаштування громадських колодязів, розчищення річки Інгулець; 

 у ДНЗ «Колосок»: ремонт приміщень, заміна дверей котельні, корпусних меблів, 
проведення протипожежної обробки та проведення мережі Інтернет; 

 по ФАП с. Ізмайлівка: ремонт приміщень та інженерно-технічних споруд, заміна 
електропроводки та дверей, придбання дитячих електронних вагів; облаштування санвузла; 

 Ізмайлівський СБК: капітальний ремонт та придбання ноутбуку; 
 Ізмайлівська ЗНЗ І-ІІІ ступенів: встановлення металопластикових вікон, перекриття 

даху, заміна електропроводки, ремонт фасаду та утеплення, облаштування спортивного 
майданчика та ремонт спортзалу. 

3) с. Піщаний Брід: 
 ремонт водогону; мосту через річку Інгулець; відвід води по вул. Олександрійська; 
 ремонт дороги по вул. Олександрійська, ямковий ремонт доріг (вул. Чередніченка, 

Соломко, Шевченка, Лесі Українки -300м); 
 реконструкція пам’ятника та території   загиблим воїнам; 
 освітлення вулиць (вул. Шкільна, Світлопільська, Олександрійська, Чередніченка, 

Соломко, Шевченка, Лесі Українки -300м); 
 Піщанобрідський СК: ремонт фасаду та ганку СК; відновити спортивний майданчик 

біля СК; забезпечення Інтернет; 
 ФАП Піщанобрідський: встановлення електролічильника; ремонт системи опалення. 
4) с. Пустельникове: 
 вуличне освітлення (вул. Берегова, Лісова, Інгулецька); 
 ремонт дороги та мосту від с. Пустельникове в напрямку с. Новий Стародуб; 
 ремонт дороги міжміського значення с. Пустельникове- с.Ізмайлівка (2,7 км) 
 ремонт доріг по населеному пункту (вул. Берегова, Лісова, Інгулецька); 
 придбання та встановлення спортивного майданчику та дитячого майданчику; 
 будівництво системи водопостачання; 
 Пустельниківський СК: встановлення каплички; облаштування мережею Інтернет 

ремонт електропроводки; 
 ФАП Пустельникове: ремонт маніпуляційного кабінету стелі та інженерно-

технічного обладнання придбання медичних меблів; встановлення воріт, калитки та навісу 
над вхідними дверима. 

5) с.Гайок: побудувати кладку через р. Овнянку від с. Гайок до с. Пустельникове; 
ремонт електромережі та встановлення вуличного освітлення по вул. Польовій; 
встановлення сонячних батарей. 

6) с. Видне: вуличне освітлення (вул.Сонячна), встановлення сонячних батарей до 50 
га; ремонт дороги по вул. Сонячна. 

7) с. Королівка: вуличне освітлення; (вул. Широка, Польова, Залізнична, Привокзальна, 
Вишнева), капітальний ремонт водогону; ремонт доріг по населеному пункту (вул. Широка, 
Польова, Залізнична, Привокзальна, Вишнева). 
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4.12. Розвиток Головківського старостинського округу 
Головні проблеми: необхідність оновлення матеріально-технічної бази бюджетних 

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

Основні завдання та заходи: 
За умови наявності бюджетного та іншого фінансування, у т.ч. за рахунок бюджетів 

усіх рівнів на 2021 рік планується виконати: 
1) с. Головківка: 
 поновлення нормативної грошової оцінки та проведення інвентаризації; 
 будівництво огорожі та шлагбауму на сміттєзвалищі, оформлення біотермічної ями; 
 ремонт доріг капітальний ремонт сільського будинку культури та зони відпочинку на 

території об’єкту; 
 реконструкція спортивного комплексу на території Головківського  ЗЗСО І-ІІІ ст.- 

ЗДО та будівництво мотузкового парку; 
 проведення благоустрою та облаштування двору ЗДО тротуарною плиткою з 

створенням автомістечка для малечі. 
 реконструкція Головківського сільського будинку культури та  створення  на його 

базі Центру культури і дозвілля; 
 благоустрій території Головківського будинку культури з облаштуванням зони 

відпочинку «Я люблю ГОЛОВКІВКУ» та зони спортивного дозвілля, встановлення 
спортивного майданчику та вуличних тренажерів, дитячого майданчику; 

 продовження проведення модернізації та реконструкції вуличного освітлення; 
 проведення капітальних та поточних ремонтів доріг; 
 влаштування поверхневого водовідведення на сільських вулицях і дорогах та 

прочистка існуючих водостічних ям; 
 реконструкція мосту по вулиці Дружби; реконструкція містка по вулиці Мічуріна; 
 благоустрій паркової зони та зони відпочинку біля річки Бешка; 
 завершення будівництва пішохідної освітлювальної зони, яка з’єднує вулиці 

Набережна та Центральна . 
2) с. Іванівка: 
 поновлення нормативної грошової оцінки та проведення інвентаризації; 
 реконструкція та облаштування вуличного освітлення; 
 проведення поточного ремонту доріг. 
 

IV. 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 міжнародної технічної допомоги та міжнародних організацій; 
4) банківських кредитних ресурсів; 
5) коштів суб'єктів господарської діяльності усіх форм власності та інших джерел, не 

заборонених законодавством. 
 

V. МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 
Виконання заходів, програм, проєктів та завдань Програми буде здійснюватись: 
1) з урахуванням завдань та основних показників Програми; 
2) за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги, коштів міжнародних 

фінансових організацій; реалізації інвестиційних проєктів, програм на 2021 рік, проєктів 
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регіонального розвитку, включених до Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації 
Стратегії розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки, проєктів та програм Міського 
інфраструктурного плану Стратегії сталого розвитку міста Олександрія до 2030 року; 

3) залучення громадськості, підприємств усіх форм власності до виконання заходів 
Програми; об'єднання зусиль місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування. 

 
VІ. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ 

1) Контроль за виконанням Програми здійснюється виконавчим комітетом та 
Олександрійською міською радою 

2) Оцінка результатів виконання Програми буде здійснюватися на основі 
проведення статистичних досліджень стану та показників розвитку галузей. 

3) Основними формами контролю за реалізацією завдань та основних 
показників Програми будуть: рішення та розпорядження про організацію виконання та 
контроль за виконанням Програми; здійснення щоквартального аналізу стану виконання 
Програми; звітність про стан реалізації Програми. 

 
VІІ. ЗВІТ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ 

 
1) За підсумками заяви про СЕО буде підготовлено Звіт стратегічної екологічної оцінки 

Програми та організовано інформування та обговорення громадськості. 
2) Під час підготовки звіту СЕО буде визначено доцільність і прийнятність планової 

діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, соціальних та інших 
заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища, оцінено вплив на 
навколишнє середовище в період будівництва та функціонування будівель і споруд 
підприємств, надано прогноз впливу на оточуюче середовище, виходячи із особливостей 
планової діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов.  

3) Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки є її відповідність 
законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища. 

4) В ході проведення СЕО буде здійснено оцінку факторів ризику і потенційного 
впливу на стан довкілля, враховано екологічні завдання місцевого рівня в інтересах 
ефективного та стабільного соціально-економічного розвитку та підвищення якості життя 
населення. 

5) Програма враховує принцип екологічної збалансованості території громади та 
зорієнтована на зниження антропогенного впливу на довкілля. 

6) У структурі Програми є Стратегічні пріоритети: «Збереження екосистем та 
поліпшення екологічної інфраструктури» та «Раціональне господарювання» та підрозділи: 
«Розвиток еко-мережі та збереження біо-різноманіття» та «Охорона довкілля та екологія», в 
яких визначені основні завдання та заходи, очікувані результати щодо ефективного 
використання ресурсів та поліпшення екологічного стану. 

7) Програма відповідає принципам, пріоритетам, стратегічним, операційним цілям та 
завданням Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, Стратегії 
регіонального розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки та Плану заходів з її 
реалізації на 2021-2023 роки, Стратегії сталого розвитку міста Олександрія до 2030 року  та 
достатньо узгоджується з національними стратегічними екологічними цілями. 

8) Заходи Програми відповідають стратегічним цілям державної екологічної політики, 
визначеними Законам України "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної 
політики України на період до 2030 року". 

9) Аналіз трендів стану довкілля території громади вказує на сталі показники викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря, з яких по пилу спостерігається перевищення 
ГДК, стабілізацію водоспоживання та водовідведення, високий рівень господарського 
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освоєння земель, постійний рівень утворення та утилізації відходів, а також зростання 
загальних обсягів накопичених відходів I-IV класів небезпеки. 

10) Основними екологічними проблемами території громади є забруднення 
атмосферного повітря, водних об'єктів і питної води, застарілі системи водопостачання і 
водовідведення, підтоплення земель і населених пунктів, проблема поводження з 
промисловими та побутовими відходами. 

11) Основні зобов'язання у сфері охорони довкілля громади визначаються: законами 
України "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період 
до 2030 року", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про охорону 
атмосферного повітря", "Про стратегічну екологічну оцінку", "Про оцінку впливу на 
довкілля", "Про відходи", "Про інвестиційну діяльність", Водним кодексом України, Цілями 
сталого розвитку України на період до 2030 року, Указом Президента 
України "Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року". 

12) Реалізація Програми не повинна призвести до появи нових негативних впливів на 
довкілля, у тому числі на здоров'я населення за умови пріоритетного фінансування реалізації 
всіх основних завдань та заходів стратегічних пріоритетів: «Збереження екосистем та 
поліпшення екологічної інфраструктури» та «Раціональне господарювання». Ймовірність 
того, що реалізація Програми призведе до таких можливих впливів на довкілля або здоров'я 
людей, які самі по собі будуть незначними, але у сукупності матимуть значний сумарний 
вплив на довкілля, є незначною. 

13) Реалізація основних завдань та заходів Програми має призвести до покращення 
екологічної ситуації. 

14) Аналіз впливу Програми на довкілля буде проводитися на основі відстеження 
екологічних показників. 

 
VІІІ. Перелік міських цільових програм, інвестиційних проєктів,  

проєктів МТД та соціальних заходів Програми 
1.Міські цільові програми у складі Програми  

№  Найменування Програм 
1. Програма «Дороги Олександрії на 2020-2030 роки» 
2. Програма заохочення голів квартальних комітетів м. Олександрія 
3. Програма встановлення та облаштування дитячих і спортивних майданчиків у м. Олександрії на 2020-2024 рр. 
4. Програма «Оптимізація системи теплозабезпечення м. Олександрії Кіровоградської області» 
5. Міський інфраструктурний план Стратегії Сталого розвитку м. Олександрія на період до 2030 року 
6. Програма оснащення загальнобудинковими приладами обліку теплової енергії житлових будинків та закладів 

бюджетної сфери м. Олександрії 
7. Комплексна соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2018-2022 роки 
8. Програма розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти на 2018-2021 роки 
9. Цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту до 2021 року 
10. Програма розвитку Територіального сервісного центру № 3542 Регіонального сервісного центру МВС в 

Кіровоградській області 
11. Програма забезпечення молоді житлом на 2018-2022 роки 
12. Програма допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання молоді, організації приписки до призовної 

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

2021 року» 
17. Програма розвитку міжнародного співробітництва м. Олександрії  
18. Програма покращення умов обслуговування платників податків м. Олександрії та збільшення надходжень до 

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

2021 роки 
20. Концепція вдосконалення системи надання адміністративних послуг і розвитку Центру надання адміністративних 

послуг м. Олександрії на 2020-2022 роки 
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21. Міська програма поліпшення умов тримання в ізоляторі тимчасового тримання № 5 м. Олександрія  
ГУНП в Кіровоградській області на 2021-2025 роки 

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

 
2.Перелік інвестиційних проєктів Програми  

№ Назва проєкту 
Термін 
реаліза

ції 

Джерела 
фінансу-

вання 

Загальна 
вартість 

проєкту, тис. 
грн. 

Освоєння 
станом на                     
01.01.21, 
тис.грн. 

Потреба в 
коштах на 
2021 рік, 
тис.грн. 

Промисловість 
1.  
     
  

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

2020-
2021 

ІК  -  
інвестиційні 
кошти 
підприємства 

6400,0 0,0 4000,0 

2.  
     
  

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

2020-
2023 

ІК   150000,0 0,0 50000,0 

3. Розширення виробничих потужностей,            
ПП «Ферумбуденерго»  

2020-
2021 

ІК   5000,0 2000,0 3000,0 

4.  
      

Технічне переоснащення                                            
ТОВ ТД «Укрнасоссервіс» 

2021 ІК    2500,0 0,0 2500,0 

5.  
      

Створення індустріального парку 
«Олександрія» 

2018-
2067 

МБ 54682,7 0,0 963,2 
ДБ 8668,4 

6.  Благоустрій території «Індустріальний 
парк» 2021 МБ 1051,6 0,0 

 
1051,6 

Спорт 
7. «Про розвиток та удосконалення авто - 

мото траси «Вербова Лоза»  
2020-
2024 

ІК   1468,0 0,0 500,0 

Інші 
8. Реконструкція будівлі універмагу під 

Бізнес-центр аграрних технологій по 
пр.Соборному, 66, м.Олександрія 
Кіровоградської області 

2018-
2021 

ІК   100000,0 57000,0 43000,0 

      Разом: 321102,3 59000,0 113683,2 
 
3.Перелік проєктів МТД -  міжнародної технічної допомоги 

№ 
з/п Назва проекту Донор Реципієнт 

(одержувач) 

Обсяг коштів технічної 
допомоги, тис. грн (або у 

натуральному виразі) 
2021 рік (прогноз) 

1. «Оптимізація системи теплозабезпечення                           
м. Олександрії» ЄІБ КП «Теплокомуненерго» Олек-

сандрійської міської ради 
 

599480,964 

2. Модернізація ЦНАП м.Олександрії у рамках фази 
впровадження Програми «U –LEAD з Європою» 

Країни  
ЄС, 
Sida 

ЦНАП м. Олександрія Оргтехніка, та меблі 

Примітка. Показники по проєкту МТД можуть бути уточнені за результатами розгляду умов фінансування з 
боку ЄС та ЄІБ. 
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4.Соціальні заходи Програми 

 
№  Назва проєкту (заходу) 

Термін реалізації Джерела 
фінансу-

вання 

Загальна 
(залиш-

кова) 
вартість, 
тис.грн 

Потреба в 
коштах на 
2021 рік дата 

початку 
дата 
закін-
чення 

 Освіта      
1. Капітальний ремонт ДНЗ №17, площа Покровська, 

8, місто Олександрія, Кіровоградська область 
2021 2021 ДБ   13273,4 

МБ   1474,8 
Всього 14958,2 14748,2 

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

2020 2020 ДБ   15288,4 
МБ   1698,7 
Всього 

17048,4 16987,1 

3. Проведення санації (капітальний ремонт) будівлі 
закладу дошкільної освіти (ясла-садок) 
комбінованого типу №43 Олександрійської міської 
ради по просп. Соборний, 138 м.Олександрія 
Кіровоградська область 

2021 2021 ДБ   7555,2 
МБ   839,5 
Всього 

8449,5 8394,6 

    Разом по 
галузі: 40456,1 40129,9 

    ДБ  36117 
    МБ  4013 
 Охорона здоров”я      

1. 

Капітальний ремонт гінекологічного відділення (3 
поверх) будівлі поліклініки комунального підпри-
ємства «Центральна міська лікарня м.Олександрії» 
Олександрійської міської ради  вул. Ярмаркова, 15 
(Семашка,15) м. Олександрії Кіровоградської 
області 

2021 2021 

ДБ 1926,0 1926,0 
МБ 57,8 7,8 
Всього 1983,8 1933,8 

2. 
Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення 
Міської лікарні № 1 по вул. Ярмарковій, 15 
(Семашка,15) м. Олександрії Кіровоградської 
області 

2021 2021 
ДБ 12647,885 11724,590 
МБ 379,437 255,437 
Всього 13027,322 11980,0 

3. 

Капітальний ремонт будівлі отоларингологічного 
відділення комунального підприємства 
«Центральна міська лікарня м.Олександрії» 
Олександрійської міської ради по вул. Ярмаркова, 
15 (Семашка,15) м. Олександрії Кіровоградської 
області 

2021 2021 

ДБ 3499,806 3499,8 
МБ 104,994 60,1 
Всього 3604,8 3559,9 

4 
Капітальний ремонт по утепленню фасадів будівлі 
поліклініки з частковою заміною віконних блоків по 
вул. Ярмарковій,15 (Семашка,15) в м. Олександрія 
Кіровоградської області 

2021 2021 

ДБ 4131,5 4131,5 
МБ 123,9 70,0 
Всього 4255,4 4201,5 

       Разом по 
галузі 

22871,3 21675,2 

    ДБ  21281,89 
    МБ  393,337 
 Культура      

1. 
Капітальний ремонт будівлі ПК «Світлопільський» 
(заміна віконних блоків та ремонт ганку) по пр. Со-
борний, 89, м. Олександрія Кіровоградська область 

2021 2021 
ДБ 775,2 775,2 
МБ 24,0 24,0 

Всього: 799,2 799,2 

2. 
«Капітальний ремонт покрівлі дитячої бібліотеки 
імені Ю. Гагаріна по пр. Соборний, 102, м. 
Олександрія, Кіровоградська область» 

2021 2021 
ДБ 344,3 344,3 
МБ 10,7 10,7 

Всього: 355,0 355,0 

3. 
«Капітальний ремонт покрівлі бібліотеки-філії № 8 
для юнацтва Олександрійської міської центра-
лізованої бібліотечної системи по пр. Соборний, 
100, м. Олександрія, Кіровоградська область»  

2021 2021 
ДБ 499,1 499,1 
МБ 15,4 15,4 

Всього: 514,5 514,5 
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4. 
Реставрація будівлі Олександрійської дитячої 
художньої школи по вул. Бульварній, 7 в м. 
Олександрія Кіровоградської обл. 

2021 2021 
ДБ 4656,0 4656,0 
МБ 144,0 144,0 

Всього: 4800,0 4800,0 
    Разом по 

галузі: 6468,7 6468,7 
    ДБ  6274,6 
    МБ  194,1 
 Житлово-комунальне господарство      

1 
  

Капітальний ремонт вулиці Кіровоградське шосе              
у м. Олександрія Кіровоградської області                                                                                     
  

2020 
  

2021 
  

ДБ 38 105,9 38 105,9 
МБ 1 143,2 1 143,2 
Всього: 39 249,1 39 249,1 

2 
Капітальний ремонт Дніпропетровського шосе                   
у м. Олександрія Кіровоградської області                                                                                     
  

2020 
  

2021 
  

ДБ 29 444,3 29 444,3 
МБ 910,6 910,6 
Всього: 30 354,9 30 354,9 

3 
  

Будівництво водопроводу до села Звенигородка в 
м. Олександрія Кіровоградської області 

2020 
  

2021 
  

ДБ 5 438,5 5 438,5 
МБ 163,2 163,2 
Всього: 5 601,7 5 601,7 

4 
  

Будівництво водоводу по вулиці Франка та провулку 
Суворова у  м. Олександрія Кіровоградської області  
  

2020 2021  
ДБ 3 766,0 3 766,0 
МБ 116,5 116,5 

 Всього: 3 882,5 3 882,5 

5 
  

Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового 
будинку за адресою: вул. Бориса Нечерди, 15 у 
м.Олександрія Кіровоградської області 

2020 
  

2021 
  

ДБ 0,0 0,0 
МБ 460,0 460,0 
Всього: 460,0 460,0 

6 
  

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

2020 
  

2021 
  

ДБ 0,0 0,0 
МБ 377,7 377,7 
Всього: 377,7 377,7 

7 
  

Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового 
будинку за адресою: вул. Ярмаркова, 62  у м. 
Олександрія Кіровоградської області 

2020 
  

2021 
  

ДБ 0,0 0,0 
МБ 387,2 387,2 
Всього: 387,2 387,2 

8 
  

Створення служби містобудівного кадастру 
  

2021 
  

2021 
  

ДБ 0,0 0,0 
МБ 545,0 545,0 
Всього: 545,0 545,0 

    Разом по 
галузі: 80 858,1 80 858,1 

    ДБ  76 754,7 
    МБ  4 103,4 
  ВСЬОГО по всіх галузях:      РАЗОМ 120299,32 118 777,00 
    ДБ  140 428,2 
    МБ  8 703,8 

Примітка. Соціальні заходи передбачається реалізувати за умови відповідного бюджетного фінансування, у т.ч. 
за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів. 

 
IX. Обсяги виробництва та реалізації промислової продукції 

 
1) Обсяги виробництва промислової продукції 

№ 
з/п Найменування галузей промисловості 

у грошовому виразі 
Темп 2020 
до 2019, % 

у грошовому виразі 
2019 

тис. грн 
2020 

тис. грн 
2021 

(прогноз) 
Темп 2021 
до 2020,  % 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Машинобудування 314513,2 388078,3 123,4 414821,8 106,9 
2. Металургійне виробництво 1804,3 908,6 50,4 986,4 108,6 
3. Харчова промисловість 221922 235980 106,3 248703 105,4 
4. Целюлозно-паперове виробництво, 

видавнича діяльність 100,7 751,6 746,6 755,15 100,5 
5. Легка промисловість 887,997 0 0,0 936,06  
6. Лісова промисловість 158,4976 22,29 14,1 24,426 109,6 
7. Виробництво меблів, виробництво іншої 

продукції 198179,9 119019,9 60,1 124365,3 104,5 
8. Енергетична промисловість 95,50307 11,8 12,3 12,35 105,0 

 Всього: 737661,6 744771,9 101,0 790604,5 106,2 
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2) Обсяги реалізації промислової продукції 
 

Показники Одиниця 
виміру 

2019 рік 
факт 

2020 рік 
очікуване 

%, 2020  
до 2019   

2021 рік 
прогноз 

%, 2021 до 
2020  

Обсяги реалізованої промислової 
продукції у відпускних цінах 
підприємств, усього тис. грн 2161464,99 2323793,1 107,5 2441475,0 105,1 
у тому числі:             
Переробна промисловість тис. грн  1974789,9 2162268,1 109,5 2271155,0 105,0 
легка промисловість: тис. грн  2667,1 0,00 0,00 2670,0  - 
целюлозно-паперове виробництво, 
видавнича діяльність: тис. грн  6840,10 7911,7 115,7 8350,0 105,5 
хімічна і нафтохімічна промисловість: тис. грн  40696,8 47244,8 116,1 50000,0 105,8 
металургійне виробництво та 
виробництво готових металевих 
виробів: тис. грн  28451,9 22534,3 79,2 23650,0 105,0 
виробництво харчових продуктів, 
напоїв та тютюнових виробів   707651,8 1042016,7 147,2 1080550,0 103,7 
машинобудування: тис. грн  549066,4 492674,5 89,7 525550,0 106,7 
виробництво меблів; виробництво 
іншої продукції: тис. грн  636952,4 549520,9 86,3 580000,0 105,5 
переробка та збирання відходів   2463,4 365,2 14,8 385,0 105,4 
Енергетична промисловість: тис. грн  186675,1 161525,1 86,5 170320,0 105,4 

 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету  Сергій  ЗАВАЛІЙ  


