
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

від                              2021 року №  
 

м. Олександрія 
 

Про виконання Програми 
економічного і соціального розвитку 
міста Олександрії за 2020 рік 
 

Відповідно до пп.1) п. а) ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», заслухавши звіт управління економіки міської ради про виконання Програми 
економічного і соціального розвитку міста Олександрії за 2020 рік,  

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 

 
1. Запропонувати міській раді прийняти рішення наступного змісту: 

 
1) Затвердити звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста 

Олександрії за 2020 рік (додається).  
2) Звернути увагу виконавчих органів міської ради на необхідність виконання завдань 

на рівні, не нижче середньо-обласного, по показниках Програми економічного і соціального 
розвитку Олександрійської територіальної громади у 2021 році. 

3) Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради та 
заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом 
функціональних обов’язків. 

 
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                     2021 року №  
 

Звіт  
про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Олександрії  

за 2020 рік (далі – Програма) 
 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
розвитку м. Олександрії за 2020 рік 

 
№ 
з/п Показник Програма 

на 2020 рік 
Факт за 2020 

рік 
% виконання 

Програми 
1.  Індекс промислової продукції, усього, 

% до попереднього року 105,7 97,8 Х 

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

2297,2 2367,6 103,1 

3.  Обсяг експорту товарів, 
млн.дол.США 9,5 16,8 176,8 

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

100 126,9 Х 

5.  Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн 1338,8 1524,8 114 
6.  Індекс фізичного обсягу обороту 

роздрібної торгівлі, у % до 
попереднього року 

101 109 Х 

7.  Середньомісячна заробітна плата 
штатних працівників, грн 

8440 8345 
(9 міс. 2020р.) 98,9 

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

113,3 96,7 
(9 міс. 2020р.) Х 

9.  Працевлаштовано громадян на нові 
робочі місця, осіб 

750 891 118,8 

 
Інформація про виконання основних показників та заходів 

Програми економічного і соціального розвитку міста Олександрії за 2020 рік 
 

1. Промисловість 
Протягом 2020 року промисловими підприємствами Олександрії реалізовано продукції 

на суму 2 367,6 млн. грн, що становить 109,5% до відповідного періоду 2019 року та 103,1% 
до Програми на 2020 рік.  

Ріст зазначеного показника сформований за рахунок підприємств міста: ТОВ 
«Катеринославські меблеві майстерні», ВК ПрАТ «Оболонь», ТОВ «Зернарі», ОВКГ ОКВП 
«Дніпро – Кіровоград», КП «Теплокомуненерго», ТОВ «Виробнича компанія Інокс тайм», 
ТОВ «Торговий дім «Ремтехсервіс», ТОВ «Олександрійська харчосмакова фабрика», ТОВ 
«Агроленд – запчастина».  

На позитивну динаміку обсягів реалізації за 2020 рік вплинуло включення з                  
2020 року до облікового кола міста промислових підприємств: ТОВ «Зернарі», ПП «Метал – 
Макс». 
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По обсягах виробництва у порівняних цінах по товарах-представниках за вказаний 
період темп росту складає 97,8%, що становить 721,7 млн. грн. Спад обсягів виробництва по: 
металургійній (52%), легкій (0%), лісовій (10,9%), меблевій (65,3%), енергетичній (13,8%) 
галузях. Зменшення обсягів виробництва у порівняних цінах протягом січня–грудня               
2020 року зумовлено загальноекономічною ситуацією в країні та дією карантинних заходів, 
наслідком яких стало зменшення кількості замовлень на підприємствах, відсутність обігових 
коштів, закриття інвестиційних проєктів, 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. 

Зростання промислового виробництва в порівнянні з 2019 роком вдалося досягти таким 
галузям промисловості: машинобудівній (113,3%), харчовій (105,4%), поліграфічній (у 8,5 
разів більше).  

З метою збільшення обсягів виробництва, реалізації продукції та залучення 
потенційних споживачів промисловими підприємствами м. Олександрії 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.  

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.  

 
2. Інвестиційна та експортна діяльність  

Інвестиції. 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 проєкту 
«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 проєкту.  

2) 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.  

3) Розроблено інформацію про вільні земельні ділянки та об´єкти, що пропонуються під 
реалізацію інвестиційних проєктів, з їх картографічними зображеннями (українською та 
англійською мовами), яка розміщена на офіційному сайті міської ради в розділі 
«Інвестиційна політика» та направлена Кіровоградській облдержадміністрації для 
подальшого розміщення на Центрально-українському інвестиційному порталі. 
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4) 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); 
б) залучення кредитів по програмі 5:7:9 – в результаті кредити отримало 9 ФОП на 

суму 7,8 млн. грн. 
5) Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства направлено 

пропозицію введення локалізації виробництва при здійсненні закупівлі 
сільськогосподарської техніки. 

6) 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. 

7) За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у 2020 році реалізувалися  
проєкти: 

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; 

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

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

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

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 
домашні завдання та запроваджені нові бібліотечні послуги задля розвитку культурної 
індустрії своєї громади. 

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

9) 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. 

Зовнішньоекономічна діяльність. Обсяг експорту товарів за 2020 рік складає 16,7 млн. 
дол. США, темп росту - 101,2%. 

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.                        
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3. Товарооборот 
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 9% у порівняних цінах та за статистичними даними становить за 
1524,8 млн. грн. 

 
4. Заробітна плата та заборгованість по заробітній платі 

За III квартал 2020 року середньомісячна заробітна плата штатних працівників по місту 
складає 8345 грн, темп зниження до відповідного періоду минулого року – 96,8%.  

Станом на 01.01.2021 року  заборгованість із заробітної плати по місту склала: 6534,8 
тис. грн., в т.ч.: по економічно активних підприємствах – 3273,7 тис. грн.; по банкрутах - 
2947,0 тис. грн.; по неактивних - 314,1 тис. грн.  

Зменшилась заборгованість із заробітної плати в порівнянні з попереднім місяцем: ТОВ 
«Завод Автоштамп» (-132,6 тис. грн.) – 1567,5 тис. грн., КП «Теплокомуненерго (-98,2 тис. 
грн.) – 1706,2 тис. грн. Заборгованість на чотирьох підприємствах-банкрутах та на одному 
неактивному підприємстві залишається без змін: 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., ДП Трест 
«Олександріярозрізобуд» - 314,1 тис. грн.  

Протягом 2020 року проведено 12 засідань міської комісії з питань погашення 
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших 
соціальних виплат на які запрошено 255 керівників, в тому числі з питання стану погашення 
заборгованості із заробітної плати - 79, з нарахування та виплати заробітної плати 
працівникам менше за мінімальну – 79, які мають борги по страхових та єдиному 
соціальному внеску, по відшкодуванню витрат на виплату, доставку пільгових пенсій - 97. 
Керівникам доведено завдання щодо термінового погашення боргів, стану виконання 
протокольних доручень за результатами засідань комісії, виконання графіків погашення 
заборгованості, недопущення утворення поточної заборгованості із заробітної плати, 
недопущення вирівнювання зарплат некваліфікованих і високопрофесійних працівників, 
переведення працівників на повну зайнятість, підвищення середньомісячної заробітної плати 
до середньої по регіону. 

За 2020 рік 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 2020 року проведено 5 засідань робочої групи щодо організації та 
координації роботи з питань легалізації заробітної плати та «тіньової» зайнятості населення, 
на які було запрошено 44 фізичних осіб – підприємців з питань нарахування та виплати 
заробітної плати працівникам не менше за мінімальну та офіційного оформлення найманих 
працівників.  

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

 
5. Діяльність Центру адміністративних послуг м. Олександрії 

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 
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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 
29122 адмінпослуги та 5883 онлайн послуги. 

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  
2020 рік працівниками УПСЗН та адміністраторами ЦНАП сформовано 6435 довідок та 1951 
відомостей про склад зареєстрованих за адресою. 

 
6. Ринок праці 

Протягом 2020 року 1360 незайнятих громадян, зареєстрованих в міськрайонному 
центрі зайнятості, були працевлаштовані на вільні та новостворені робочі місця. 

Шляхом надання компенсації фактичних витрат роботодавцям на сплату єдиного 
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування службою зайнятості 
працевлаштовано на новостворені робочі місця 82 особи з числа зареєстрованих безробітних. 

Кількість незайнятих громадян, які залишилися на обліку в центрі зайнятості станом на 
01.01.2021 року, складає 6897 осіб, в тому числі 2341 особа - мають статус безробітного, що 
на 1170 осіб більше за відповідний період 2019 року.  

Станом на 01.01.2021 року зареєстровано 44 вакансії проти 74 за відповідний період 
минулого року. Навантаження на одне робоче місце складає 53 особи, проти 16 у 
відповідний період 2019 року. Рівень працевлаштування безробітних складає 19,4% проти 
25,9% за відповідний період минулого року, зменшення на 6,5%.  

За січень-грудень  2020 року брали участь у громадських та інших роботах тимчасового 
характеру 475 безробітних громадян.  

За звітний період міськрайонним центром зайнятості працевлаштовано 233 особи, які 
потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці. 

За 2020 рік на обліку в центрі зайнятості перебувало 229 осіб з інвалідністю, з яких 
працевлаштовано - 24, направлено на професійне навчання – 1, на громадські та інші роботи 
тимчасового характеру – 2 особи. 

 
7. Енергоефективність, енергозбереження 

Протягом 2020 року по м. Олександрії реалізовувались основні завдання по 
енергозбереженню та підвищенню енергетичної ефективності, 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 Сталінграда, 23 а, м. Олександрія 
Кіровоградської області» 

2) 

Сприяння у реалізації проєктів 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». 
Забезпечене  відшкодування  по 22 кредитах, у т.ч. 
по отриманих в кінці 2019 року. Загальна сума 
відшкодування склала 1045,8 тис. грн. 

3) Впровадження енергозберігаючих і 
енергоефективних заходів в об’єктах 

Встановлено 2073 одиниць енергозберігаючих 
світильників з LED лампами  в системі 
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соціальної інфраструктури, інших 
закладах, установах і підприємствах 
комунальної та спільної власності 
територіальних громад міста 

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

 
Проведено заходи енергозбереження по галузях, а саме: 

1) У закладах управління освіти, молоді та спорту міської ради –  на суму 1215,354 тис. 
грн, у т.ч.: 

- 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. 

2) У закладах управління охорони здоров’я міської ради – на суму 110,3 тис. грн, у т.ч.: 
- 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; 
3) У закладах управління культури і туризму –  на суму 291,0 тис. грн, у т.ч.: 
- 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. 
 

8. Робота автомобільного транспорту м. Олександрії  
Міські пасажирські перевезення у м. Олександрії виконувалися на 26 автобусних 

маршрутах, з яких один сезонний. Перевезення здійснювали 6 приватних перевізників, 
регулярність руху на міських автобусних маршрутах загального користування за 2020 рік 
склала 95,5%. На всіх міських автобусних маршрутах запроваджена та діє система 
автоматизованої диспетчеризації з використанням супутникової системи навігації руху 
міських автобусів (GPS).  

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 286,9 тис. т 
вантажів, що до 2019 року становить 59,1%.  
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Перевізниками міста у 2020 році перевезено 1,98 млн. пасажирів, темп росту до 2019 
року становить 66,5,6%. Пасажирооборот склав 22,0 млн. пас. км,  що до 2019 року становить 
66,3%. 

 
9. Підприємництво та МФПП 

Всього у 2020 році діяло біля 3,7 тис. фізичних осіб підприємців, які працювали у 
торговій та побутовій сфері, надавали послуги у сферах транспорту та транспортного 
обслуговування, консалтингу, операціях з нерухомістю, займалися виробничою діяльністю. 
В цілому малий та середній бізнес забезпечує вагомі надходження до місцевого бюджету по 
єдиному податку – більше 50,0 млн. грн/рік 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, 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 МФПП 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 з протоколом 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. 
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 

 
10. Робота житлово-комунального господарства  

Протягом 2020 року  виконано поточний ремонт доріг на 49 вулицях на території                                     
м. Олександрії та сел. Олександрійському. Загальний обсяг відремонтованого 
асфальтобетонного покриття склав 13,650 тис. м2 на суму 3298,70 тис. грн. 

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

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. 

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

Виконані роботи з мощення тротуарною плиткою місць загального користування:  
- зони відпочинку, розташованої між будівлями № 134, № 136, № 130а та № 138 по 

просп. Соборному 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;  

- 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. 
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. 

Облаштований скейт-парк  на території, суміжній зі сквером «Театральний». Вартість 
придбаного обладнання склала 219,0 тис. грн. 

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.  

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

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.  

 
11. Соціальний захист 

Протягом 2020 року своєчасно проводилися виплати з коштів державного бюджету для 
виплати державних соціальних допомог, компенсацій. Заборгованість по виплатах відсутня.  

Станом на 01.01.2021 року надано державних соціальних допомог сім'ям з дітьми на 
суму 58542,9 тис. грн. в кількості 2407 осіб, 992 малозабезпеченим сім'ям - на суму 31026,5 
тис. грн., особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю в кількості 1247 осіб - на 
суму 29654,2 тис. грн., тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від 
сплати аліментів - 50 особам - на суму 529,3 тис. грн. та компенсації фізичним особам, які 
надають соціальні послуги інвалідам I та II групи, допомоги по догляду за пристарілими - 
344 одержувачам  - на суму 164,7 тис. грн., матеріальної допомоги військовослужбовцям, які 
звільнилися з військової служби - 50 особам - на суму 177,3 тис. грн., щомісячної грошової 
допомоги особі, яка проживає разом з особою з I чи II групи внаслідок психічного розладу - 
215 осіб - на суму 5287,3 тис. грн., державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу 
та прийомних сім’ях в кількості - 14 особам - на суму 4124,8 тис. грн., соціальної допомоги 
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особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю - 361 особі - на суму                   
7519,1 тис. грн., допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях - 373 особи - на 
суму 10378,2 тис. грн., відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років 
«муніципальна няня» - 21 особі - на суму 206,9 тис. грн., тимчасової державної соціальної 
допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на 
пенсійну виплату - 91 особі - на суму 1251,6 тис. грн. 

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 251 від 01.04.2020 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; державної соціальної допомоги 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. 

Виплачено одноразову винагороду двом жінкам, яким присвоєно почесне звання 
України «Мати героїня» - 42,0 тис. грн. 

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 329 від 22.04.2020 р. 203 особи 
одержали на суму 2841,8 тис. грн. на період карантину допомогу на дітей (для ФОП, які 
обрали спрощену систему оподаткування і належать до I та II групи платників єдиного 
податку (277 дітей). Допомогу на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової 
системи отримала одна особа на 1,6 тис. грн. 

Державну соціальну допомогу на догляд одиноким особам, які досягли 80- річного віку 
і потребують постійного стороннього догляду надано 2 особам на суму 9,8 тис. грн. 

Станом на 01.01.2021 року надано житлової субсидії 11887 сім’ям на суму          
127163,3 тис. грн., в тому числі у готівковій формі - 11048 домогосподарств на суму         
106,8 млн. грн. Нараховано та виплачено готівкою субсидію для придбання твердого та 
скрапленого газу 283 особам на 1072,6 тис. грн. 

Станом на 01 січня 2021 року на обліку в ЄДАРП в управлінні праці та соціального 
захисту населення перебуває 24222 пільговика, з них ветеранів війни – 2543 чол., ветеранів 
військової служби та органів внутрішніх справ - 175 чол., дітей війни – 4674 чол., 
багатодітних сімей з дітьми – 1557 чол., особи з інвалідністю загального захворювання – 
3126 чол. 

Нараховано пільги всім категоріям на загальну суму 26313,13 тис. грн на оплату 
житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій 
формі. Виплачено соціальних стипендій 29 студентам пільгових категорій вищих навчальних 
закладів на суму 541,47 тис. грн. 

Протягом звітного періоду 2020 року на лікування до санаторно-курортних закладів 
направлено 26 ветеранів війни та осіб з інвалідністю. Компенсацію на бензин та транспортне 
обслуговування у 2020 році отримали 124 особи з інвалідністю на суму 53,6 тис. грн.  

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

 
12. Охорона здоров’я  

Галузь у 2020 році працювала стабільно, надаючи послуги на належному рівні. Мережа 
закладів міста, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я міської ради, складалася 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». 
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Комунальне підприємство «Міська лікарня № 3» Олександрійської міської ради 
реорганізоване шляхом приєднання до комунального підприємства «Центральна міська 
лікарня м. Олександрії» Олександрійської міської ради. Всі лікувальні заклади мають 
ліцензії на медичну практику. В медичних комунальних підприємствах, підпорядкованих 
управлінню охорони здоров’я міської ради, 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 
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. Надавалися невідкладна 
допомога, безкоштовне лікування в стаціонарах міста дітей до 18 років, лікувалися 
безкоштовно ветерани війни, ліквідатори аварії на ЧАЕС в терапевтичному та 
неврологічному відділеннях, учасники АТО, переселенці, здійснювалося 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. У рамках Програми «Велике будівництво» у кінці 2020 року було розпочато 
реалізацію проєкту «Реконструкція приймального відділення КП «ЦМЛ м. Олександрії», 
загальна вартість проєкта – 15,676 млн. грн.  

 
13. Освіта, молодь і спорт 

16 закладів загальної середньої освіти, два із яких у сільській місцевості, повністю 
забезпечували 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. 

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 



12 
 
туберкульозу. На поліпшення матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти у 2020 
році з міського бюджету виділено 3 451,5 тис. грн. 

Спорт. У місті функціонує: футбольний клуб «Олександрія», який виступає в 
найвищому дивізіоні - Українській Прем'єр – Лізі, сучасно облаштовані за європейськими 
стандартами стадіони КСК «Ніка» на 7000 глядачів та КСК «Олімп» - багатофункціональний 
спортивний комплекс на 2640 глядачів. 

Крім того працює мережа спортивних закладів, а саме: комунальний заклад «ДЮСШ   
№ 2», зареєстровані  громадські фізкультурно-спортивні організації: «Патріотичний-
спортивний клуб «Захист»; «Спортивний клуб «SportMax»; «Клуб східних видів єдиноборств 
«Ояма/Славянський ринг»; «ДЮФК «Аметист - 2001»; «Спортивний клуб «Спарта – 17»;  
«Спортивний клуб «Грація»; Мотоклуб «Олександрія»; «Спортивний клуб «Європа-крос»; 
комунальне підприємство «Пілігрім». В місті працюють спортивні секції  та відділення з 11 
олімпійських видів спорту, в яких займаються 1170 чол. В місті популяризується 11 
неолімпійських видів спорту, якими охопленні 989 осіб. 

У 2020 р. введено в  експлуатацію комплексний майданчик в НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст.№9-
спеціалізована школа», відремонтовано спортивні зали в НВО «Олександрійська гімназія ім. 
Т.Г. Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ст. – школа мистецтв», ЗНЗ І-ІІ ст. № 8, НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. № 9 – 
спеціалізована школа».  КЗ «ДЮСШ №2» забезпечений необхідним комплектом 
спортивного інвентарю для ведення навчально-тренувальної роботи. 

 
14. Культура 

Мережа закладів культури складала 23 установи: бібліотек-філій – 13; 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), та відповідає діючим нормативам соціально-культурного забезпечення 
населення міста та селищ. Функціонування в галузі культури забезпечують 311 працівників. 

За 2020 рік 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.; у 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.; у 
будівлі БК «Олександрійське» проведена заміна віконних блоків на суму 199,7 тис. грн. 

Протягом 2020 року проводилися роботи з реалізації проєкту «Реставрація будівлі 
Олександрійського міського Будинку культури по вул. 6-го Грудня, 2 в м. Олександрії 
Кіровоградської області», готовність об’єкта складає більше 90 %. У 2021 році місто отримає 
додаткову державну субвенцію для завершення даного проєкту у сумі 4 млн.грн. 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 


