
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

від    січня 2021 року №  
 

м. Олександрія 
 

Про внесення змін та доповнень до 
рішення міської ради від 24.12.2020 
№ 32 «Про Програму економічного  
і соціального розвитку Олександрійської  
територіальної громади на 2021 рік» 
 

Відповідно до пп. 1 п. а) ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», на виконання протокольних доручень міського голови, критичних зауважень та 
пропозицій депутатів міської ради, рекомендацій та доручень постійних комісій, 
висловлених на третій сесії міської ради 24.12.2020,  
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 

1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
 
1) Внести зміни та доповнення до Програми економічного і соціального розвитку 

Олександрійської територіальної громади на 2021 рік, затвердженої  рішенням  міської ради 
від 24.12.2020 року № 32 «Про Програму економічного і соціального розвитку 
Олександрійської територіальної громади на 2021 рік», згідно з додатком. 

2) 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  
від                              №  

 
Зміни та доповнення до рішення  міської ради від 24.12.2020 № 32  

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

 
У розділі ІІІ. Мета, пріоритети та завдання щодо їх реалізації на 2021 рік:  
 
1) абзац перший підпункту 2.2. Соціальний захист населення. Підтримка учасників 

АТО/ООС та внутрішньо переміщених осіб. Реалізація основних завдань буде 
здійснюватися за рахунок коштів:  Місцевого бюджету на:  

викласти у новій редакції:  
«- відшкодування коштів на безкоштовний проїзд окремих категорій громадян в 

міському та приміському автомобільному транспорті загального користування на 
автобусних маршрутах та на міжміський автомобільний (залізничний) транспорт»; 

 
2) Основні завдання підпункту 1.7. Розвиток туристичної сфери доповнити абзацами: 
«- заохочення та підтримка громадських ініціатив зі створення туристично-

привабливих локацій та об’єктів; 
- забезпечення туристичних локацій необхідною інфраструктурою: санітарними 

зонами, публічним Wi-Fi-зв’язком, створення виставкових площ, освітлення, впровадження 
охоронних заходів; 

- створення краєзнавчо-туристичних маршрутів для жителів громади; 
- проведення в умовах карантинних обмежень віртуальних заходів для популяризації 

історії і сучасних туристично-краєзнавчих локацій, в тому числі онлайн-конференцій, 
онлайн-презентацій, онлайн-зустрічей;»  

абзац чотири викласти у новій редакції:  
«- проведення заходів з популяризації туристичного потенціалу, заходів спортивно-

оздоровчого туризму з врахуванням умов карантинних обмежень;» 
 

3)  Основні завдання підпункту 2.3. Забезпечення підтримки дітей, сім’ї та молоді, 
гендерної рівності  

 
доповнити абзацами:  
«- створення передумов щодо збереження етнічної різноманітності серед жителів 

територіальної громади;» 
«- пошук спільних цінностей, які забезпечуватимуть формування цілісного світогляду 

юнацтва та молоді, людей середнього та старшого віку;» 
 
4) У підпункті 2.7. Культурний простір та збереження культурної спадщини абзац 

шостий викласти у новій редакції:  
«- забезпечення проведення форумів, фестивалів та конкурсів, заходів у напрямку 

туризму, культурно-масових заходів, загальноміських та Всеукраїнських свят з врахуванням 
карантинних обмежень» 

доповнити абзацами: 
«- впровадження сучасних інформаційних та інтелектуальних технологій у діяльність 

закладів культури, в тому числі музейну, впровадження інноваційних моделей 
розповсюдження знань про історію краю, його сучасність; 
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- забезпечення проведення з врахуванням карантинних вимог і можливості їх реалізації 
в онлайн-режимі, форумів, фестивалів та конкурсів, культурно-масових заходів, 
загальноміських та Всеукраїнських свят;». 

 
5) Підпункт 2.8. Комунікативний простір, інформаційна діяльність доповнити 

абзацами: 
«- створення «бюджету громади» та реалізація проектів на практиці; 
- сприяння формуванню розвитку громадянських інститутів, національної свідомості, 

розвитку української державності, цілісних світоглядних цінностей жителів громади; 
- розробка та затвердження Статуту Олександрійської територіальної громади у нових 

межах в новій редакції з метою сформувати спільне бачення всіх об’єднаних громад та 
зміцнення інституційних зав’язків між жителями різних територій та населених пунктів». 
 

6) абзац другий основних завдань пункту 4.9.1. Безпека життєдіяльності людини 
викласти в новій редакції:  

«- реалізація та фінансування за рахунок бюджетів усіх рівнів та інших джерел 
Програми «Безпечне місто» на 2021-2025 роки», обслуговування єдиної системи 
відеоспостереження у громадських місцях (далі – система), придбання предметів, матеріалів, 
обладнання, інвентарю, монтаж та обслуговування системи, придбання предметів 
довгострокового використання». 
 

7) Основні завдання: підпункту 4.9.2. Захист населення і території громади від НС 
доповнити абзацом:  

« - опрацювання питання створення в місті цілодобової комунальної аварійної служби, 
як координуючого центру (можливо на базі існуючих комунальних підприємств) для 
швидкого реагування на аварійні і надзвичайні ситуації;». 

 
8) Доповнити пункт 4 підпунктом: 
 «4.14. Розвиток Олександрійського старостинського округу: 
Основні завдання та заходи: 
За умови наявності бюджетного та іншого фінансування, у т.ч. за рахунок бюджетів 

усіх рівнів, на 2021 рік планується виконати: 
- ремонт приміщення амбулаторії №6; 
- встановлення опалення в Будинку культури; 
- оновлення матеріально-технічної бази Будинку культури; 
- проведення благоустрою та облаштування парку та стадіону; 
- благоустрій зони відпочинку біля водойми; 
- ремонт дорожнього покриття вулиць: Миру, Дружби, Сонячна; 
- закінчити ремонт вул. Степова; 
- ремонт тротуарів по вулицях: Дружби, Панфілова, вул. П. Кравченка.» 

 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ  
 

 


