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1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 

ПРОГРАМИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ІМІДЖУ  
ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

НА 2021 - 2023 РОКИ 
 

1.1 Вступ 
З метою покращення інвестиційного клімату, створення ефективної 

системи залучення інвестицій, розроблена Програма інвестиційного іміджу 
Олександрівської селищної ради на 2021 - 2023 роки (далі – Програма). 

Програма визначає мету, основні завдання, пріоритетні напрями та 
механізми залучення інвестицій на територію Олександрівської селищної 
ради шляхом втілення єдиної регіональної політики у сфері залучення 
інвестицій, спрямованої на створення бази для сталого економічного 
зростання та підвищення життєвого рівня населення. 

Програма є основою для втілення політики у сфері залучення інвестицій 
та інструментом вирішення проблеми надходження у достатніх розмірах 
фінансового ресурсу для забезпечення потреб сталого економічного 
зростання і якісного соціально - економічного розвитку та розроблена на 
виконання пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Законів України «Про державне прогнозування 
та розроблення програм економічного та соціального розвитку України», 
«Про інвестиційну діяльність», «Про інноваційну діяльність в Україні»,         
«Про зовнішньоекономічну діяльність» та інших нормативно-правових актів 
з питань інвестиційної діяльності на території України. 

Програма визначає комплекс заходів, спрямованих на створення 
сприятливих організаційно - економічних умов для збільшення надходжень 
як внутрішніх, так і зовнішніх інвестицій в економіку Олександрівської 
селищної ради, запровадження механізмів організаційного об’єднання 
інтересів місцевої влади і приватного бізнесу щодо реалізації суспільно 
значимих проєктів в широкій сфері діяльності.  

Програма враховує особливості й тенденції розвитку інвестиційного 
процесу  та узгоджує його потреби в інвестиціях з вимогами до об’єктів 
вкладення інвестицій, визначає основні засади здійснення інвестиційної 
політики в селищі, направленої на забезпечення зростання соціально - 
економічного розвитку, шляхом покращення інвестиційної привабливості                   
та активізації інвестиційних процесів на території Олександрівської селищної 
ради. 

Програму зорієнтовано на проведення активної роботи на внутрішньому 
і міжнародному ринку інвестицій, на подолання негативних явищ, що 
стримують надходження капіталу. 

План заходів щодо її реалізації опрацьований на перспективу, однак 
враховує можливе коригування та наповнення новим змістом в залежності          
від змін внутрішніх і зовнішніх умов реалізації інвестиційних проектів. 

Програма розрахована на реалізацію протягом 2021 - 2023 років. 
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Програма враховує концептуальні засади та підходи проєктів програм 

економічних реформ як загальнодержавного, так і регіонального рівнів та 
буде удосконалена з урахуванням прийняття таких програм. 

 
1.2 Сфера дії Програми 
   
Дія Програми спрямована на консолідацію зусиль місцевої влади, 

громадських об’єднань та суб’єктів господарювання в напрямку розвитку 
інвестиційної діяльності.  

 
1.3 Характеристика території Олександрівської селищної ради 
 

Олександрівська селищна рада  займає площу 1159  км², до її складу 
входять 53 населені пункти (з них 3 – селища міського типу і 50 сіл). 
Чисельність населення Олександрівської селищної ради станом                           
на 01 січня 2021 року складає 25,2 тис. осіб. 

За складом грунтів на території Олександрівської селищної ради 
переважають чорноземи потужні малогумусні із вмістом гумусу 5,0 % та 
середньогумусні із вмістом гумусу трохи більше 5,5 %. Значні площі тут 
займають чорноземи в різному ступені реградуровані, а також чорноземи 
опідзолені, темно-сірі опідзолені та сірі опідзолені ґрунти. 

Корисні копалини:  
у Бовтиській западині розташоване найбільше в Україні Бовтиське 

родовище горючих сланців з запасами сировини 3,0-3,7 млрд т.  
виявлено поклади бурого вугілля (Тясминське, Сентівське, або 

Родниківське, Ставидлянське родовища Дніпровського буровугільного 
басейну). Запаси бурого вугілля Ставидлянського родовища становлять 
близько 17,7 млн. т.  

у долинах Тясмина і його приток зустрічається торф. У західній частині 
селищної ради знайдено ільменіт. 

Є родовища піску, родовища глини, білої глини, пісковику, граніту. 
Розробляються лише родовища піску, глини, граніту. 

Загальна протяжність автомобільних доріг на території 
Олександрівської селищної ради складає  368,8 км, у т.ч: дороги державного 
значення -137,6 км, дороги місцевого значення - 231,2 км. 

За структурою земельного фонду із загальної площі земель 
Олександрівської селищної ради (115890 га) землі сільськогосподарського 
призначення становлять  - 85436,22 га, ліси та вкриті лісами площі - 21756 га, 
забудовані землі - 3860,8 га, землі під водою - 2091,7 га. 

За своєю структурою територія Олександрівської селищної ради                 
є аграрною, тому сільське господарство є домінуючим сектором економіки. 
Основними галузями агропромислового комплексу є рослинництво і 
тваринництво. 
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Основні зернові культури, що вирощуються на території селищної ради 

– озима пшениця, ячмінь, кукурудза на зерно, зернобобові та ін. Значне місце 
серед технічних культур займає соняшник, цукровий буряк, соя, ріпак. 
Посіви проводяться високоякісним та сортовим насінням (гібридами), в 
результаті чого спостерігається збільшення урожайності. 

Багато сільськогосподарських підприємств  на сьогоднішній день для 
підвищення урожайності застосовують новітні технології обробітку земель. 
Господарствами проводять агротехнічне обстеження грунтів, що сприяє 
правильному та раціональному використанні земель.  

Серед найбільших агроформувань розташованих на території 
Олександрівської селищної ради є: СФГ «Дєдов», ФГ «Гусака В.М.»,                
ТДВ «Цибулівське ХПП», ТДВ «Фундукліївське ХПП», СТОВ «Агрофірма 
Ясенівська», ФГ «Сокіл», ДП ДГ «Ставидлянське». 

Поряд з рослинництвом вагомою галуззю сільськогосподарського 
виробництва є тваринництво. Саме воно забезпечує  населення продуктами 
харчування тваринницького походження та при умілому господарюванні є 
джерелом постійних надходжень коштів.  

Серед підприємств тваринництва: 
розведення та утримання ВРХ здійснюють ТОВ фірма  «ОЛТО»,             

ТОВ  «Ясенівський хутір»; 
розведення та утримання свиней - ДП ДГ «Ставидлянське»,                               

ТОВ  «Цвітна-  Агро»;    
розведення та утримання овець -   ТДВ  «2-ге  ім Петровського» ; 
розведення та утримання кіз - ТОВ  «Лісова коза»  (розведення 

чистокровних племінних кіз і цапів Альпійської породи французької 
селекції). 
   

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ ТА ОСНОВНИХ ЗАСАД 
ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

 
Оскільки інвестиційні процеси в Олександрівській селищній раді 

розвиваються у тісному взаємозв’язку із загальнодержавними тенденціями 
інвестування, основні бар’єри інвестиційної діяльності є типовими як для 
селищної ради, так і для України в цілому, та вимагають консолідації зусиль 
на різних рівнях державного управління для їх усунення. 

Серед проблемних питань, що потребують вирішення на державному 
рівні слід виділити такі:  

складне податкове законодавство та законодавство про права власності  
акціонерів;  

недостатня інформатизованність щодо наявного ресурсного, трудового 
та інвестиційного потенціалу регіонів країни;  

низька платоспроможність населення;  
високі ціни на паливно-енергетичні ресурси;  
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недостатній рівень захисту інтелектуальних прав, що істотно підвищує 

ризик залучення інвестицій в економіку селища і гальмує розвиток 
високотехнологічних виробництв;  

коливання курсів іноземних валют, що призводить до зменшення 
дохідності інвестицій у перерахунку на валюту інвестора. 

Основними проблемами залучення ефективних інвестицій в економіку 
Олександрівської селищної ради є: 

недостатня розвиненість інфраструктури підтримки інвестиційної 
діяльності; 

критично недостатня кількість належним чином розроблених 
інвестиційних пропозицій, які враховують інтереси громади та інтереси 
потенційних інвесторів (тобто є взаємоінтересними як для території, так і для 
інвесторів) і, які, є первинним інструментом залучення інвестицій; 

низька зацікавленість внутрішнього інвестора, відсутність дієвих 
механізмів стимулювання внутрішніх інвестицій на місцевому рівні; 

неналежна система інформаційного забезпечення інвестиційної 
діяльності;  

нерегулярність, а в багатьох випадках відсутність взагалі фінансування 
програм та заходів з провадження інвестиційної діяльності; 

низька частка зовнішніх інвестицій, в тому числі іноземних, в 
загальному обсязі інвестування економіки Олександрівської селищної ради; 

економічна та фінансова нестабільність, неврегульованість питань 
фінансування та кредитування (високі процентні ставки за кредити, завищені 
вимоги банків до кредиторів, складна процедура оформлення кредиту); 

недостатня інформатизація та доступність даних як про об’єкти 
інвестицій, так і про процес оформлення інвестицій;   

недосконалість системи супроводження інвестиційних проектів на всіх 
стадіях його реалізації; 

недостатня державна підтримка підприємницької діяльності; 
значне завантаженість на фонд оплати праці; 
недосконалість існуючої правової бази для здійснення інвестиційної 

діяльності, суперечливість, неповнота та неоднозначність трактування 
чинних законів і нормативно-правових актів, наявність значної кількості 
відомчих документів. 

Програма розроблена таким чином, щоб створити сприятливе 
середовище для функціонування всіх учасників інвестиційного процесу.  

 Серед основних принципів, що закладені в програмі і завдяки яким 
можна досягти результативності показників та заходів, є наступні:  

сприяння вітчизняним та іноземним інвесторам у всебічному 
ознайомленні з об’єктами інвестування;  

гарантування стабільності умов здійснення інвестиційної діяльності, 
додержання прав і законних інтересів учасників інвестиційних процесів;  

створення сприятливого інвестиційного клімату на території 
Олександрівської селищної ради;  
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узгодження інтересів потенційних інвесторів та завдань стратегічного 

економічного і соціального розвитку Олександрівської селищної ради;  
сприяння інвестуванню через інструменти ефективної взаємодії, 

партнерства місцевої влади та інвесторів;  
пріоритетність реалізації інвестиційних проєктів, які забезпечують 

високий рівень зайнятості населення, ефективний фінансово-економічний 
ресурс, соціально-економічний розвиток, екологічну безпеку. 

 
3. МЕТА, ЦІЛІ ТА ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ СТРАТЕГІЧНИХ ЗАВДАНЬ 

ПРОГРАМИ 
 

3.1 Мета Програми 
 
Метою Програми є: 
підвищення рівня інвестиційної привабливості Олександрівської 

селищної ради через створення сприятливих умов для суттєвого збільшення  
обсягів залучених інвестицій в економіку селищної ради для забезпечення 
сталого економічного зростання та створення нових високооплачуваних 
робочих місць, привабливого інвестиційного іміджу та розвиненої 
інфраструктури за рахунок підвищення рівня інвестиційної привабливості 
селищної ради, покращення її інвестиційного клімату, максимального 
використання науково-технічного та інтелектуального потенціалу та 
підвищення якості життя населення. 

 
3.2 Основні та пріоритетні цілі Програми 

 
Основними пріоритетними цілями Програми є: 
сприяння самодостатності (максимальній самозабезпеченості) 

Олександрівської селищної ради та якомога ефективнішому використанню 
наявних у нього ресурсів; 

досягнення якомога більшої зайнятості населення за місцем 
проживання;  

підвищення конкурентоспроможності Олександрівської селищної ради;  
 

3.3 Стратегічні програмні завдання 
 

Основними завданнями Програми є: 
залучення інвестицій в економіку Олександрівської селищної ради;  
формування позитивного іміджу Олександрівської селищної ради в 

районі, області та інших регіонах України, та його популяризація серед 
потенційних інвесторів;  

налагодження системи маркетингу та промоції, розвиток 
інфраструктури підтримки інвестиційної діяльності;  
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створення сприятливих умов для ведення бізнесу та інвестування 

капіталу в економіку Олександрівської селищної ради суб'єктами 
господарювання різних форм власності; 

залучення іноземних інвесторів;  
забезпечення участі Олександрівської селищної ради у реалізації 

національних проєктів;  
моніторинг інвестиційної діяльності та задіяння додаткових стимулів 

залучення інвестицій для вирішення проблем соціально-економічного 
розвитку Олександрівської селищної ради, в першу чергу пріоритетних; 

забезпечення надання належної інформації потенційним інвесторам 
всіма доступними засобами; 

проведення комплексу заходів для розробки конкретних інвестиційних 
пропозицій на місцях. 

Стратегічними завданнями Програми є: 
1. Створення сприятливого інвестиційного середовища для приватного 

капіталу:  
сприяння координації взаємодії місцевої влади з підприємствами, 

діловими та фінансовими структурами, консалтинговими та інвестиційними 
фондами щодо залучення інвестицій в економіку селища; 

сприяння розвитку підприємницької діяльності та зростання ділової 
активності.  

2. Підтримка реалізації пріоритетних проєктів: 
впровадження системи супроводу інвестиційних проєктів; 
узагальнення та поширення передового досвіду щодо реалізації 

пріоритетних інвестиційних проєктів;  
сприяння реалізації проєктів зі створення нових, 

конкурентоспроможних видів продукції з впровадженням передових 
технологій у виробництво.  

3. Формування привабливого інвестиційного іміджу Олександрівської 
селищної ради: 

просування інформації про Олександрівську селищну раду в Україні та 
за кордоном;  

забезпечення періодичного оновлення інформації про Олександрівську 
селищну раду, сформованих баз даних інвестиційних пропозицій, ресурсів, 
незадіяних виробничих приміщень та вільних земельних ділянок тощо;  

інформаційна пропаганда потенційних можливостей підприємств 
селища серед вітчизняних та іноземних інвесторів з метою залучення 
інвестиційних капіталів;  

участь у виставках, ярмарках, презентаціях інвестиційних проектів, 
вітчизняних товарів та послуг.  

4. Забезпечення активної взаємодії з потенційними і діючими 
учасниками інвестиційного процесу:  

підтримка підприємців у пошуку партнерів-інвесторів;  
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активізація роботи щодо залучення в Олександрівську селищну раду 

програм з іноземним фінансуванням, технічної допомоги, інституційних 
інвесторів.  

Програма залучення інвестицій в своїй основі передбачає вироблення 
єдиного комплексного підходу до формування та здійснення інвестиційної 
політики селища, яка повинна на основі інвестиційного потенціалу 
охоплювати різноманітні сторони його життя і забезпечувати узгоджені дії 
вітчизняних та іноземних суб’єктів господарської діяльності, місцевої влади, 
громадських організацій. 

Однією з умов ефективного залучення ресурсів для інвестування 
повинно бути узгодження особистих цілей інвестора з цілями і завданнями 
програми соціально-економічного розвитку селища.  

Пожвавлення процесів інвестування має відбуватися за рахунок 
стимулювання інвесторів, підготовки рекламно-презентаційної продукції,  
участі у міжнародних виставках, інвестиційних форумах, проведення 
семінарів та конференцій, виготовлення стендів для виставок, максимального 
використання веб-сайту з характеристикою об’єктів вкладень, що 
пропонуються на інвестиційному ринку, тощо.  

Іншим важливим аспектом є підтримка інвесторів, які прийняли 
рішення інвестувати в економіку Олександрівської селищної ради. Це, 
зокрема, надання інформаційної та консультативної допомоги на початковій 
стадії впровадження проєкту, сприяння у вирішенні поточних проблем.  

 
 

4. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 
ОЦІНКА ЇЇ ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ 

 
Одним із основних макроекономічних показників, що характеризує 

розвиток селища, є капітальні інвестиції.  
Відкриття нових виробництв, модернізація діючих, технічне 

переозброєння, інвестування новацій, створення нових робочих місць – це та 
основа, на якій може бути реалізовано основну мету – забезпечення 
самодостатності Олександрівської селищної ради.  

4.1 SWOT - аналіз Олександрівської селищної ради 

SWOT-аналіз (SWOT) - це вивчення слабких і сильних сторін 
окремих елементів об'єкту, а також оцінка потенційних можливостей 
підсилення слабких і максимального використання сильних сторін. Крім 
того, цей вид аналізу передбачає виявлення загроз для розвитку об'єкту, які 
є і які можуть виникнути в перспективі.  

SWOT - аналіз Олександрівської селищної ради наведений в таблиці 4.1 
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Таблиця 4.1 - SWOT - аналіз Олександрівської селищної ради  
 

Складова 
територіального 

простору 

Внутрішнє середовище 
СИЛЬНІ СТОРОНИ 

(ПЕРЕВАГИ) 
"S" — STRENGTH 

СЛАБКІ СТОРОНИ 
(НЕДОЛІКИ) 

"W" — WEAKNESS 
1. Географічне 
середовище 

- вигідне географічне 
розташування; 
- привабливе природне 
середовище; 
- різноманітність ландшафту 

- природна обмеженість території 
 

2. Населення, 
ринок праці 

- наявність людських ресурсів; 
- розвинена культура; 
- наявність громадських 
організацій; 
- наявність кваліфікованих кадрів 

- безробіття; 
- відтік кваліфікованих кадрів; 
- складна демографічна ситуація 
(від’ємний приріст, мала 
народжуваність); 
- висока частка людей  

  - висока частка людей 
непрацездатного віку; 
- відсутність достатньої кількості 
ваканцій, робочих місць; 
- кваліфікація робочої сили не 
відповідає потребам ринку праці 

2. Населення, 
ринок праці 

- наявність людських ресурсів; 
- розвинена культура; 
- наявність громадських 
організацій; 
- наявність кваліфікованих кадрів 

- безробіття; 
- відтік кваліфікованих кадрів; 
- складна демографічна ситуація 
(від’ємний приріст, мала 
народжуваність); 
- висока частка людей 
непрацездатного віку; 
- відсутність достатньої кількості 
ваканцій, робочих місць; 
- кваліфікація робочої сили не 
відповідає потребам ринку праці 

3. Просторова 
організація 

- наявність вільних земель для 
будівництва об’єктів 
інфраструктури; 
- значні територіальні ресурси в 
комунальній власності; 
- чітко зонований територіальний 
простір 
 

- відсутність генеральних планів 
у частини населених пунктів 
селища; 
- відустність діючої системи 
земельного кадастру 
 

4. Екологія - незначна кількість викидів 
підприємств і транспорту; 
- екологічно чиста територія 

- недостатність санітарних 
полігонів із утилізації твердих 
побутових відходів (ТПВ); 
- недостатня кількість 
природоохоронних заходів; 
- низький рівень екологічної 
свідомості; 
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5. Природні 
ресурси 

- природні резерви (запаси 
горючих сланців); 
- родючість грунтів; 
- наявність лісових ресурсів та 
водних запасів; 
- рекреаційний потенціал 

- недостатні капіталовкладення в 
розвідку корисних копалин; 
- недостатнє використання 
рекреаційного потенціалу 

6. Житлова сфера - різноманітна житлова забудова - відсутність будівництва нового 
житла; 
- технічний стан житлового 
фонду в занедбаному стані                 
(не проводяться капітальні 
ремонти). 

7. Інженерна 
інфраструктура 

 - хороша забезпеченість 
електроенергією 
 

- зношеність мереж 
водопостачання та 
водовідведення; 
- поганий стан вулиць, доріг, 
включаючи під’їздні дороги; 
- застаріла система збору відходів  

  та відсутня система їх переробки; 
- недостатнє впровадження 
сучасних технологій з 
енергозбереження 

8. Соціальна 
інфраструктура 

- історико-культурна спадщина; 
- достатня матеріальна база освіти, 
культури та здоров’я; 
- наявність навчальних закладів 
(школи, садочки); 
 

- відсутність коштів на 
соціальний розвиток (бюджетні 
обмеження); 
- низька культура відпочинку та 
побутова культура 

9. Сільське 
господарство 

- сприятливі умови для 
виробництва 
сільськогосподарської продукції 
(велика площа земель 
сільськогосподарського 
призначення) 
 

-недостатня кількість 
потужностей для переробки 
сільськогосподарської продукції; 
- недостатній розвиток 
тваринництва 

10. 
Промисловість 

- деревообробне виробництво; 
- виробництво асфальтобетону 
 

- відсутність інвесторів; 
- застаріла матеріально-технічна 
база  

11. Транспорт та 
зв’язок 

- розвинута мережа автошляхів; 
- можливість здійснення 
перевезень залізницею; 
- значне покриття території 
мобільним зв’язком різних 
операторів; 
 

 - дефіцит коштів для 
капітального ремонту та 
вкладення інвестицій у розвиток 
інфраструктури селищної ради; 
 

12. Ринкова 
інфраструктура, 
підприємництво 

- розвинений мікро та малий 
бізнес; 
- активність приватного сектора; 
- динамічне зростання суб’єктів 
мікро підприємництва 

- недостатній розвиток 
інфраструктури малого та 
середнього підприємництва; 
- недостатня кількість інвестицій, 
дешевих кредитних ресурсів 
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13. Туризм, 
культурно-
історичний 
рекреаційний 
потенціал 

- наявність історико-архітектурних 
споруд та природного заповідника; 
- можливість активізації зеленого 
туризму; 
- наявність пам’ятків природи та 
історико-культурні пам’ятки; 

- відсутність сучасної 
інфраструктури туризму; 
- відсутність готельного 
обслуговування; 
 

14. Економіка - сприятливий інвестиційний 
клімат; 
 

- низька свідомість платників 
податків; 
- недостатній рівень інноваційної 
діяльності; 
- недостатній рівень власних 
фінансових ресурсів 

15. Міжнародне 
співробітництво 

членство в Асоціації міст України; 
 

- відсутність міст-побратимів; 
- відсутність підписаних 
меморандумів про партнерство у 
розвитку бізнес- структур. 

Характеристика 
Зовнішнє середовище 

МОЖЛИВОСТІ 
"O" — OPPORTUNITIES 

ЗАГРОЗИ 

"T" — THREATS 
1. Демографічні 
процеси 

 - старіння суспільства і, як 
результат, збільшення 
фінансового навантаження на 
того, хто працює (погіршення 
демографічної ситуації) 

2. Економіка - зміцнення фондового ринку 
капіталу; 
- економічний підйом (збільшення 
інвестицій) у Кіровоградській 
області; 
- посилення інноваційності 
економіки; 
- збільшення інвестицій в усі 
галузі економіки; 
- виробництво екологічно чистої 
продукції;  
- розвиток підприємництва; 
- виробництво нової продукції і 
розширення асортименту; 
- посилення позицій на 
внутрішньому ринку, зокрема 
переробної промисловості; 
- подальший розвиток народних 
промислів 

 - конкуренція з боку інших 
українських та іноземних 
виробничих потужностей  в 
області та товаровиробників 
інших регіонів країни; 
- збільшення імпорту продукції; 
- наявність тіньового сектору 
економіки; 
- зниження платоспроможності 
споживачів продукції місцевих 
підприємств; 
- фінансова і цінова 
нестабільність, інфляційні 
процеси 

3. Комунікації  - капітальний ремонт доріг; 
- капітальний ремонт інженерної 
інфраструктури; 
- розвиток нетрадиційних джерел 
енергії; 
- покращення природного довкілля 

- загроза навколишньому 
середовищу 
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4. Туризм - розвиток місцевого туризму; 
- створення нових культурно-
туристичних закладів; 
- розвиток зеленого туризму 

- конкуренція з іншими 
територіальними громадами в 
регіоні, та за його межами 

5. Регіональні та 
інтернаціональні 
контакти 

- співпраця з іншими 
територіальними громадами, 
містами Кіровоградської області та 
за її межами; 
- розширення міжнародних 
контактів; 
- міжрегіональна співпраця; 
- формування місцевих брендів 

- конкуренція з іншими 
територіальними громадами в 
регіоні, та за його межами 

6. Місцеве 
самоврядування - 
законодавчі 
рішення 

 - зростання самостійності 
місцевого рівня; 
- навчання та підвищення 
кваліфікації спеціалістів ОМС 
комунальних підприємств з 
обміном досвідом роботи 

- обмеження самоврядування; 
- нестабільність, зміна 
законодавчої та нормативно-
правової бази 
 

 
За допомогою аналізу матриць SWOT-аналізу визначено пріоритетні 

напрями розвитку Олександрівської селищної ради у сфері економіки: 
1. Пріоритетний розвиток комплексів і галузей:  
- інфраструктури селищної ради (зокрема, розвиток мережі та 

підвищення якості автомобільних доріг, систем вуличного освітлення та 
комунікацій); 

- туристично-рекреаційного комплексу; 
- деревообробного комплексу; 
- харчової і переробної промисловості; 
Підсумовуючи вище наведену соціально-економічну характеристику 

селищної ради, можна виділити такі найбільш важливі її конкурентні 
переваги: 

Олександрівська селищна рада займає вигідне географічне 
розташування, що є сприятливою передумовою для розвитку промислового 
виробництва та залучення інвестицій; 

з урахуванням наявних ресурсів у селищній раді потенціал розвитку 
мають наступні галузі матеріального виробництва: 

харчова та переробна промисловість (у галузі сільського 
господарства); 

житлово-комунальна сфера. 
Проведений SWOT-аналіз дає можливість визначити пріоритетні 

напрями залучення інвестицій, реалізація яких має забезпечити сталий 
розвиток економіки Олександрівської селищної ради: 

введення в дію нових промислових виробництв, впровадження 
ресурсоощадних технологій, освоєння конкурентоспроможної продукції; 

впровадження інтенсивних технологій, виробництво екологічно чистої 
продукції; 
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розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури, активізація зеленого 

туризму; 
розвиток інженерно-транспортної інфраструктури селищної ради, 

житлово-комунального господарства; 
підвищення іноваційності економіки та ефективності використання 

науково-технічного потенціалу селищної ради. 
 

5. ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 
 

Для досягнення основної мети та практичної реалізації основних 
напрямів Програми розроблено ряд заходів. Вони передбачають 
удосконалення та формування механізмів, що сприятимуть поліпшенню 
інвестиційного клімату на території Олександрівської селищної ради та 
регулюватимуть інвестиційну діяльність на основі балансу інтересів 
інвесторів та громади. 

Програма передбачає вироблення єдиного комплексного підходу до 
формування та здійснення інвестиційної політики селищної ради, яка 
повинна охоплювати різноманітні сторони її життя і забезпечувати узгоджені 
дії вітчизняних та іноземних суб’єктів господарської діяльності, місцевої 
влади, громадських організацій в цьому напрямі на основі наявного 
потенціалу. 

Одним з основних організаційних завдань Програми є спрямування дій 
на створення та підтримку сприятливого інвестиційного середовища. 

Налагодження робочих контактів із міжнародними та іноземними 
організаціями, інформування їх щодо інвестиційних пропозицій є 
необхідними умовами для поліпшення процесу залучення інвестицій в 
економіку та пріоритетними в діяльності селищної ради. 

Для формування інвестиційного іміджу Олександрівської селищної 
ради та активізації цього напрямку діяльності передбачено вирішення питань 
інформаційно - рекламного, організаційного та фінансового забезпечення. 

Однією з важливих складових процесу залучення інвестицій є 
створення сприятливого інвестиційного іміджу селищної ради в засобах 
масової інформації.  

Зокрема необхідно забезпечити впізнаваність бренду Олександрівської 
селищної ради завдяки підготовці і поширенню рекламно - презентаційної 
продукції, щодо інвестиційного потенціалу селищної ради з використанням 
символів  селища Олександрівка  -  прапора та гербу: 
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Також для підвищення інвестиційного іміджу необхідно здійснювати 

наступні заходи: 
- приймати участь у виставках, економічних, інвестиційних форумах, 

конференціях, семінарах і презентаціях в Україні та за кордоном; 
- проводити інвестиційні форуми, семінари та конференції з 

інвестиційно - інноваційної діяльності на території селищної ради; 
- розміщувати і регулярно оновлювати інформацію щодо інвестиційної 

привабливості селищної ради, наявних інвестиційних проектів на офіційному 
веб-сайті Олександрівської селищної ради. 

Реалізація Програми потребує матеріально-технічного та 
інформаційного забезпечення процесів залучення інвестицій, максимального 
використання Інтернет ресурсів, формування даних по земельних ділянках, 
виробничих площах та об’єктах незавершеного будівництва. 

Для реалізації цих заходів передбачено: 
підготовка та затвердження паспорту Олександрівської селищної ради 

(додаток 1); 
розробка бренду Олександрівської селищної ради; 
презентація Олександрівської селищної ради в українських та 

міжнародних засобах масової інфоррмації; 
пропагування через засоби масової інформації позитивного досвіду 

залучення інвестицій в економіку Олександрівської селищної ради; 
пошук іноземних потенційних партнерів, зокрема укладання угод, щодо 

співробітництва в галузях: промисловості, сільського господарства, 
транспорту і торгівлі, освіти та охорони здоров’я, культури і мистецтва; 
туризму і спорту, екології та раціонального використання природних ресурсів 
наприкладі угоди між гміною Клодзко (Республіка Польща) та 
Олександрівським районом Кіровоградської області (Україна). 

Очікуваними результатами реалізації Програми є прискорення темпів 
інвестування, повноцінне використання ресурсів Олександрівської селищної 
ради, перетворення інвестування в дієвий механізм розв’язання економічних і 
соціальних проблем, зміцнення економічної бази. 

 
6. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ (ЗАВДАННЯ) ЗАЛУЧЕННЯ 

ІНВЕСТИЦІЙ 
 

Пріоритетними напрямами (завданнями) залучення інвестицій на 
територію Олександрівської селищної ради є: 

впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій;  
розвиток та підтримка мікро, малого та середнього бізнесу; 
задіяння інноваційних технік та технологій в усіх галузях економіки 

селищної ради (в тому числі, і в першу чергу в: промисловості та сфері 
послуг); 
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модернізація та розвиток комунікаційно-інфраструктурних складових, 

в тому числі доріг, інших транспортних комунікацій, систем зв’язку тощо; 
підвищення ефективності фінансової політики; 
сприяння приросту обсягів вітчизняних та іноземних інвестицій; 
інвестиції в розвиток комунальних підприємств селищної ради; 
захист навколишнього середовища та здійснення природоохоронних 

заходів (в тому числі впровадження системи роздільного збору сміття та 
утилізація твердих побутових відходів). 
 

 
7. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ, СТРОКИ ТА ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ПРОГРАМИ 
 

Для досягнення основної мети та практичної реалізації основних 
напрямів Програми розроблено систему заходів.  

Заходи передбачають удосконалення та формування механізмів, що 
сприятимуть поліпшенню інвестиційного клімату на території 
Олександрівської селищної ради та регулюватимуть інвестиційну діяльність 
на основі балансу інтересів інвесторів та громади.  

 
8. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

 

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься 
відповідно до законодавства за рахунок коштів державного бюджету, 
обласного бюджету, районного бюджету, селищного бюджету, а також 
інших не заборонених законодавством джерел.  

 
9. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 

 
Провадження ефективної політики у сфері інвестиційної діяльності 

передбачає реалізацію таких заходів, що наведені у таблиці «Напрямки 
діяльності та заходи Програми». 



Таблиця 
 

НАПРЯМКИ  
діяльності та заходи Програми 

 

№ 
п/п 

Зміст заходів Виконавці 
Термін 

виконання 
Джерела фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування 
(вартість), тис.грн. 

в т.ч. по роках 
2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.Створення позитивного іміджу та підвищення інвестиційної привабливості Олександрівської селищної ради 

1.1 

Розробка, замовлення виготовлення та 
періодичне оновлення презентаційних 

матеріалів про Олександрівську селищну 
раду (відеороликів, фотовиставок, друкованої 

продукції тощо), а також сувенірної 
продукції 

Виконавчі органи 
Олександрівської селищної 

ради 
2021-2023 роки Селищний  бюджет 20,00 15,00 10,00 

1.2 

Замовлення виготовлення емблеми 
Олександрівської селищної ради та її 

тиражування 
 

Олександрівська селищна 
рада та її виконавчі органи 

2021-2023 роки Селищний  бюджет 15,00 5,0 5,0 

1.3 
Замовлення вивісок на адміністративні 
приміщення відповідно до нових назв 
установ, підприємств та організацій 

Виконавчі органи 
Олександрівської селищної 

ради, підприємства, 
установи, організації 

комунальної власності 
Олександрівської селищної 

ради 
 

2021-2023 роки Селищний  бюджет 50,00 5,0 5,0 

1.4 
Виготовлення нагрудних знаків «Депутат 

селищної ради» 

Олександрівська селищна 
рада та її виконавчі органи 

 
2021 рік Селищний бюджет 5,0 - - 

1.4 

Участь у виставках, ярмарках, інвестиційних 
форумах, презентаціях, семінарах, 

конференціях і інших заходах 
(організаційне та матеріально-технічне 
забезпечення участіі прийому учасників 

заходів) 

Виконавчі органи 
Олександрівської селищної 

ради, підприємства, 
установи, організації 

комунальної власності 
Олександрівської селищної 

ради 

За окремим 
планом 

Селищний  бюджет 20,0 15,0 15,0 



2. Вдосконалення системи маркетингу, інформаційна підтримка активізації інвестиційної діяльності 

2.1 

Проведення моніторингу звернень інвесторів, 
передача інформації щодо таких звернень 

відповідним виконавчим органам 
Олександрівської селищної ради 

Сектор контролю та 
звернень громадян 

постійно 
Не потребує 

фінансування 
- - - 

2.2 

Створення та підтримка розділу 
інвестиційного та міжнародного спрямування 

на офіційному веб-сайті Олександрівської 
селищної ради 

Головний спеціаліст з 
питань програмного 

забезпечення виконавчого 
апарату селищної ради, 

відділ економічного 
розвитку, інвестицій та 
комунальної власності 

постійно 
Не потребує 

фінансування 
- - - 

2.3 

Презентація Олександрівської селищної ради 
у міжнародних та українських виданнях, 

проведення інвестиційних форумів, семінарів 
та конференцій з інвестиційно-інноваційної 

діяльності на території селищної ради 

Відділ економічного 
розвитку, інвестицій та 
комунальної власності 

(координація) 

За окремим 
планом 

Селищний бюджет 3,50 3,50 3,50 

2.5 

Пропагування в установленому порядку 
через засоби масової інформації позитивного 

досвіду залучення інвестицій в економіку 
селищної ради 

Відділ економічного 
розвитку, інвестицій та 
комунальної власності, 
головний спеціаліст з 
питань програмного 

забезпечення виконавчого 
апарату селищної ради, 

 
постійно 

Інші джерела 
фінансування, не 

заборонені чинним 
законодавством України 

1,50 1,50 1,50 

3. Організаційна, методична та ресурсна підтримка активізації інвестиційної діяльності 

3.1 
Прийом іноземних делегацій з ініціативи 

посольств зарубіжних країн та міжнародних 
організацій, акредитованих в Україні 

Олександрівська селищна 
рада та її виконавчі органи 

За окремим 
планом 

Селищний  бюджет 2,50 2,50 2,50 

3.3 

Участь у програмах міжнародної технічної 
допомоги, міжнародного співробітництва, 

співпраці з донорськими організаціями щодо 
залучення коштів для фінансування 
інвестиційних програм та проектів 

Виконавчі органи 
Олександрівської селищної 

ради 
постійно 

Селищний бюджет 

В межах бюджетних призначень 

Державний бюджет 

Обласний бюджет 

Районний бюджет 

Інші джерела 
фінансування, не 

заборонені чинним 
законодавством України 

 
 



3.4 

 
 

Розробка та реалізація  інвестиційних 
програм та проектів регіонального розвитку в 

тому числі тих, що можуть реалізовуватися 
за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку 

Виконавчі органи 
Олександрівської селищної 

ради 
постійно 

Не потребує 
фінансування 

- - - 

4.Підвищення ефективності управління процесами інвестування в економіку селищної ради  

4.1 

Організація та проведення робочих нарад, 
семінарів, “круглих столів” з питань 
залучення іноземного інвестування , 

вивчення досвіду роботи з іноземними 
інвесторами за участю представників 

міжнародних інвестиційних організацій, 
комісій і т.д. 

Відділ економічного 
розвитку, інвестицій та 
комунальної власності, 
організаційний відділ 

2021-2023 роки Селищний бюджет 2,0 2,0 2,0 

4.2 

Проведення семінарів, нарад з керівниками 
та відповідними спеціалістами органів 

місцевого самоврядування з питань 
активізації інвестиційної діяльності на 

території Олександрівської селищної ради 

Відділ економічного 
розвитку, інвестицій та 
комунальної власності, 
організаційний відділ 

2021-2023 роки 

Інші джерела 
фінансування, не 

заборонені чинним 
законодавством України 

3,50 3,50 4,00 

4.3 
Пошук потенційних інвесторів для розвитку 

провідних галузей економіки селища 

Відділ економічного 
розвитку, інвестицій та 
комунальної власності 

(координація) 
Виконавчі органи 

Олександрівської селищної 
ради, старости 

Постійно 
Не потребує 

фінансування 
- - - 

4.4 

Розробка інвестиційних програм розвитку 
комунальних підприємств, що належать до 
комунальної  власності Олександрівської 

селищної ради 

Комунальні підприємства, 
комунальної власності 

Олександрівської селищної 
ради, відділ 

містобудування, 
архітектури, житлово – 

комунального господарства 
та благоустрою 

2021-2023 роки 
Не потребує 

фінансування  
- - - 

4.5 

Створення і оновлення реєстрів земельних 
ділянок та приміщень, які можуть бути 

запропоновані інвесторам для реалізації їх 
проєктів 

 

Відділ земельних ресурсів 
та просторового 

планування, відділ 
економічного розвитку, 

інвестицій та комунальної 
власності, старости 

Постійно 
Не потребує 

фінансування 
- - - 



5. Розвиток “зеленого” туризму” 

5.1 
Розробка Програми розвитку «зеленого 

туризму» 
Відділ культури 2021-2023 роки 

Не потребує 
фінансування 

- - - 

5.2 
Розробка Програми благоустрою 
Олександрівської селищної ради 

Відділ містобудування, 
архітектури, житлово – 

комунального господарства 
та благоустрою 

2021 рік 
Не потребує 

фінансування 
- 

6. Покращення здоров’я населення селища 

6.1 
Розробка  Програми «Розвитку фізичної 

культури і спорту» 
Відділ молоді та спорту 2021 рік 

Не потребує 
фінансування 

- 

7. Створення сприятливого і комфортного життєвого простору 

7.1 
Розробка Програми розробки містобудівної 

документації Відділ містобудування, 
архітектури, житлово – 

комунального господарства 
та благоустрою 

2021-2023 роки 
Не потребує 

фінансування 
- 7.2 

Розробка «Програми поводження з твердими 
побутовими відходами» 

7.3 
Розробка та реалізація «Екологічної 

програми» 
8. Розвиток інвестиційної інфраструктури 

8.1 
Оперативне реагування на пропозиції та 

звернення інвесторів щодо ускладнень в їх 
діяльності 

Відділ економічного 
розвитку, інвестицій та 
комунальної власності 

(координація) 
Виконавчі органи 

Олександрівської селищної 
ради, старости 

2021-2023 роки 
Не потребує 

фінансування 

- - - 

8.2 
Удосконалення конструктивної співпраці з 
інвесторами, які реалізують пріоритетні для 

селищної ради проекти 
- - - 

9. Міжнародне співробітництво 

9.1 
Налагодження співробітництва 

Олександрівської селищної  ради з органами 
місцевого самоврядування іноземних держав 

Олександрівська селищна 
рада та її виконавчі органи 

2021-2023 роки Селищний бюджет 15,0 20,0 10,0 

10. Міжнародна технічна допомога та Європейська інтеграція 

10.1 
Підготовка проектів та програм з метою 

залучення коштів та міжнародної технічної 
допомоги 

Виконавчі органи 
Олександрівської селищної 

ради, старости 
2021-2023 роки 

Не потребує 
фінансування 

- - - 

Всього в розрізі років 138,0 73,0 58,5 
Всього 269,5 

 
_________________________________



Додаток 1 
до Програми інвестиційного іміджу 
Олександрівської селищної ради на 
2021-2023 роки 

 

ПАСПОРТ 
Олександрівської селищної ради  

 
 
  
  
 
 
 
 

   
 
 

               
                        Герб                                 Прапор 

Основні дані  
про Олександрівську селищну раду 

  

Країна: Україна 
Область: Кіровоградська 
Код КОАТУУ: 3520500000 
Населення: 25281 осіб 
Площа 1159  км² 

Щільність населення: 21.8 осіб/км² 

Тел. код: +380-5242 
Поштовий індекс: 27300-27346 
Природно-географічні та кліматичні 
умови: 

Клімат Олександрівської селищної ради 
помірно континентальний з чітким 
чергуванням пір року. Формується під 
впливом континентальних, 
трансформованих тропічних і арктичних 
повітряних мас. 

розташування Розташована на межі лісостепу і степу, 
у помірному поясі центральної частини 
України, на північному заході 
Кіровоградської області 

грунти  Переважають чорноземи потужні 
малогумусні із вмістом гумусу 5,0 % та 
середньогумусні із вмістом гумусу трохи 
більше 5,5 %. Значні площі тут займають 
чорноземи в різному ступені реградуровані, 
а також чорноземи опідзолені, темно-сірі 
опідзолені та сірі опідзолені ґрунти. 



   

корисні копалини Олександрівська селищна рада багата на 
мінерально-сировинні ресурси. У 
Бовтиській западині розташоване 
найбільше в Україні Бовтиське родовище 
горючих сланців з запасами сировини 3,0-
3,7 млрд т.  
На Олександрівщині виявлено поклади 
бурого вугілля (Тясминське, Сентівське, 
або Родниківське, Ставидлянське родовища 
Дніпровського буровугільного басейну). 
Запаси бурого вугілля Ставидлянського 
родовища становлять близько 17,7 млн. т.  
У долинах Тясмина і його приток 
зустрічається торф. У західній частині 
знайдено ільменіт. 
Родовища піску є в Новій Осоті, Бірках, 
Соснівці, Стримівці, Цвітному, 
Омельгороді, Голиковому, родовища глини 
в Олександрівці, Новій Осоті, 
Єлизаветградківці, Несватковому, білої 
глини у Ставидлах, пісковику у Букварці, 
граніту у Поселянівці, Красносілці, 
Миколаївці та Розумівці. Розробляються 
лише родовища піску, глини, граніту. 

клімат  помірно-континентальний, помірно-теплий, 
з частими відлигами, а літо спекотне. 
Середня температура липня + 21 — 22 °C, 
січня —2 — 5 °C. Опади випадають 
найчастіше влітку і восени у вигляді дощів. 
Їх середньорічна кількість становить від 
450 до 520 мм. 

водні ресурси Водою на території селищної ради                        
зайнято 2091,7 га землі. Це річки і ставки. 
Густота річкової мережі становить 0,2-0,5 
км/км2 на півночі та 0,2-0,3 км/км2 на півдні. 

  

Адміністративно-територіальний устрій 
Адміністративний центр селищної ради смт Олександрівка 
Кількість селищ міського типу 3 
Кількість сіл 50 
Кількість  селищних територіальних громад  1 
Кількість селищних  рад територіальних 
громад 

1 
 

  

Відстань 
До найближчої залізничної станції 2 км 
Автошляхами:  
до м.Кропивницький 54 км 
до м.Києва 275 км 
Залізницею: -  
до м.Кропивницький -  
до м.Києва 245 км 



 

Інфраструктура Олександрівської селищної ради 
Дороги: 
 

Загальна протяжність автомобільних доріг 368,8 км, у т.ч:   
державного значення     137,6 км; 
місцевого значення        231,2 км 

Газопроводи: всього 322,599 км., з них: 
високого тиску     81,01 км.; 
середнього тиску 71,467  км;  
низького тиску      170,122 км 

Кабельні лінії зв′язку                                 180  км 
 

Структура земельного фонду 
  

Загальна площа земель, га 115890 га 
з них:  
землі сільгосппризначення 85436,22 га 
ліси та лісовкриті площі 21756 га 
забудовані землі 3860,8 га 
землі під водою 2091,7 га 
Інші 2745,28 га 

 

Основні підприємства Олександрівської селищної ради 
 

Кількість юридичних осіб, усього 329 од. 

 

Промислові підприємства: 2 од. 

у т.ч. з переробки сільгосппродукції - 
 
Відомості про найбільші промислові підприємства: 

Назва підприємства Основний вид діяльності 
ДП «Олександрівське лісове господарство» Лісівництво та інша діяльність у лісовому 

господарстві 
Філія «Олександрівський райавтодор» ДП 
«Кіровоградський облавтодор» 

Будівництво доріг і автострад 

 

Відомості про найбільші агроформування: 
Назва підприємства Основний вид діяльності 
СТОВ «Агрофірма Ясенівська» Вирощування зернових культур (крім рису), 

бобових культур і насіння олійних культур 
СФГ «Дєдов» Вирощування зернових культур (крім рису), 

бобових культур і насіння олійних культур 

ФГ «Гусака  В. М.» Вирощування зернових культур (крім рису), 
бобових культур і насіння олійних культур 

ТДВ «Цибулівське ХПП» Вирощування зернових культур (крім рису), 
бобових культур і насіння олійних культур 

ТДВ «Фундукліївське ХПП» Вирощування зернових культур (крім рису), 
бобових культур і насіння олійних культур 

 
 
 
 
 



Об′єкти соціальної сфери: 
 Заклади освіти:  
Дошкільні заклади 10 од. 
Навчально-виховні  об’єднання 5 од. 
Дитячі позашкільні установи 2 од. 
Професійно-технічні навчальні заклади 1 од. 
Заклади охорони здоров′я:  
Лікарняні заклади 2 од. 
Лікарські амбулаторно-поліклінічні заклади 6 од. 
ФАПи 16 од. 
Аптечні заклади 10 од. 
Заклади культури:  
Клубні заклади 34 од. 
Бібліотеки 27 од. 
Музеї 2 од. 
Спортивні об’єкти: 97 од. 
Стадіони 1 од. 
Спортивні майданчики  32 од. 
Майданчики з тренажерним обладнанням 12 од. 
Майданчики з синтетичним покриттям 4 од. 
Тенісні корти 2 од. 
Стрілецькі тири 2 од. 
Спортивні зали  20 од. 
Футбольні поля 14 од. 
Приміщення фізкультурно-спортивного 
призначення 

10 од. 

Заклади соціального захисту: 4 од. 
Об’єкти торгівлі: 181 од. 
Заклади ресторанного господарства, усього 5 од. 
Заклади побутового обслуговування з надання 
послуг: 

 

перукарні 7 од. 
з ремонту взуття, одягу 3 од. 
з ремонту та технічного обслуговування 
транспортних засобів 

8 од. 

Готелі 1 од. 

Назва «Тясмин» Місткість 10 

АЗС/АГЗЗ 8 од. 
Ринки:  
непродовольчі  1 од. 
змішані 1 од. 

 

Контактна інформація 
Відділ економічного розвитку, інвестицій та 
комунальної власності 

27300, смт Олександрівка 
Кропивницького району 
Кіровоградської області вул. 
Незалежності України, 78 
Олександрівська селищна рада  
olex-econom-viddil@ukr.net 

________________________ 


