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розвитку Олександрівської селищної ради на 2022-2024 роки» 
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ТАРАНЕНКУ представити проєкт рішення на двадцятій другій сесії 
Олександрівської селищної ради восьмого скликання. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови 
Олександрівської селищної ради з питань діяльності виконавчих органів 
селищної ради Василя СКЛЯРЕНКА. 
 
 
 
 
 
Селищний голова                                                            Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 
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Схвалено рішенням виконавчого комітету 
Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської 
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Двадцята  друга сесія Олександрівської селищної ради восьмого скликання 
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1. Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку 
Олександрівської селищної ради на 2022-2024 роки (додається). 

 
 2. Контроль за виконанням покласти на постійну комісію з питань 

соціально-економічного розвитку території, благоустрою та житлово-
комунального господарства. 
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1. Ініціатор розроблення 

Програми 
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2. Головний розробник 
Програми  
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України «Про державне прогнозування та 
розроблення програм економічного та соціального 
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4. Відповідальні виконавці та 
учасники Програми 

Виконавчі органи Олександрівської селищної 
ради, підприємства, установи, організації 
комунальної власності Олександрівської селищної 
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України, суб’єкти господарювання усіх форм 
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5. Термін реалізації Програми  2022-2024 роки 

6. Перелік бюджетів, які 
беруть участь у виконанні 
програми  
 

Державний, обласний, районний бюджети, 
бюджет Олександрівської селищної ради, кошти 
ДФРР, кошти міжнародної допомоги, а також, 
інші джерела, не заборонених законодавством.  

7. Джерела фінансування  Кошти державного, обласного, районного 
бюджетів, селищний бюджет, інші джерела, не 
заборонені чинним законодавством України 

 
____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ВСТУП  4 
1  Характеристика соціально-економічного та культурного 

розвитку Олександрівської селищної ради 
 
5 

1.1  Географічна характеристика Олександрівської селищної ради 5 
1.2  Демографічна характеристика Олександрівської селищної 

ради 
6-7 

1.3  Аналіз стану розвитку медицини Олександрівської селищної 
ради 

 
7-9 

1.4  Аналіз стану розвитку освіти Олександрівської селищної ради  
10-12 

1.5 Фінансовий стан Олександрівської селищної ради 
 

 
12 

1.6  Аналіз стану розвитку культури та туризму  13-15 
1.7 Стан розвитку житлово-комунального господарства та 

благоустрою 
 
15-16 

2  Аналіз сильних сторін, слабких сторін, можливостей розвитку  
та загроз Олександрівської селищної ради (SWOT-аналіз)  

 
16-20 

3  Мета, стратегічні, операційні цілі і завдання Програми 
соціального, економічного та культурного розвитку 
Олександрівської селищної ради 

 
20-32 

4  Проєкти Програми соціального, економічного та культурного 
розвитку Олександрівської селищної ради 

 
33-47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

ВСТУП 
 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку 
Олександрівської селищної ради на 2022-2024 роки (далі – Програма) 
розробляється з метою втілення єдиної державної політики розвитку України на 
території Олександрівської селищної ради у 2022-2024 роках. 

 Програма базується на аналізі основних показників соціально-
економічного розвитку населених пунктів громади за попередні роки та 
ситуації за січень-вересень 2021 року, а також передбачає забезпечення 
узгоджених спільних дій місцевих органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування задля втілення єдиної державної політики розвитку 
України на рівні Олександрівської селищної ради, зокрема і за особливих 
обставин, викликаних необхідністю вжиття заходів для подолання негативних 
наслідків пандемії COVID-19.  

Законодавчою основою для розроблення Програми є стаття 143 
Конституції України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 
соціального розвитку України», постанова Кабінету Міністрів України від 
26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів 
економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної 
декларації та державного бюджету» (із змінами).  

Основним інструментом реалізації завдань Програми є виконання заходів 
місцевих цільових програм, розробка, затвердження та внесення змін до яких 
проводитиметься з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України та чинних 
законодавчих і нормативно-правових актів.  

Фінансування пріоритетних напрямів, у тому числі через місцеві цільові 
програми, здійснюватиметься з урахуванням реальних можливостей місцевого 
бюджету Олександрівської селищної ради, а також виділених фінансових 
ресурсів державного, обласного, районного бюджетів, приватних інвестицій, 
кредитних ресурсів та технічної допомоги міжнародних організацій.  

Програма є інструментом діалогу всіх гілок місцевої влади, бізнес-
спільноти та громадськості, а тому відкрита для доповнень і змін, які 
затверджуються в установленому порядку Олександрівською селищною радою.  

Перелік заходів уточнюється та доповнюється відповідними цільовими 
програмами Олександрівської селищної ради.  
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РОЗДІЛ І. Характеристика соціально-економічного та культурного 
розвитку Олександрівської селищної ради 
 
1.1 Географічна характеристика 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. 

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. 
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1.2 Демографічна характеристика Олександрівської селищної ради 

 
Сучасна демографічна ситуація в Олександрівській селищній раді, як і в 

цілому в районі та області склалася під впливом природного та механічного 
руху населення. 

 
                                                                                                         
Роки 

2016 2017 2018 2019 2020 

Населення 27122 26801 26267 25800 25281 
Народилося 283 242 227 192 207 
Померло  582 565 587 547 572 

 
Демографічна ситуація в громаді протягом останніх років погіршується 

через природне скорочення населення та міграційні процеси. Станом  
01 січня 2021 року на території Олександрівської селищної ради  населення 
складало 25281 осіб.  

На території Олександрівської селищної ради, як і в цілому в області на 
сьогодні гостро стоїть проблема раціонального використання робочої сили, її 
правильний розподіл між галузями господарств, ліквідація безробіття, тощо. 

 На сьогодні дуже актуальною є необхідність постійного підвищення 
якості робочої сили. Високий освітній рівень та загальна культура, глибока 
професійна підготовка, творче ставлення до праці стає обов'язковою умовою 
високопродуктивної праці.  

Зростає кількість працюючих з вищою освітою, причому найвищий 
освітній рівень мають штатні працівники державного управління та фінансової 
діяльності. В той же час найнижчий освітній рівень мають штатні працівники 
сільського господарства.  

У січні-вересні  2021 року в Олександрівській районній філії 
Кіровоградського обласного центру зайнятості на обліку з перехідними 
минулого року перебували 1653 безробітних громадян. Із загальної кількості 
перебуваючих,   жінки 834 осіб (50 %) та 483 осіб віком до 35 років (29 %). 

Рівень охоплення безробітних громадян соціальними послугами за січень-
вересень 2021 р. становить 51 %. 

Чисельність безробітних громадян, працевлаштованих за направленням 
служби зайнятості за січень-вересень  2021 року становить 512 осіб. 

Із загальної кількості працевлаштованих –  502 осіб, що мешкають у  
сільській місцевості. З початку року працевлаштовано 36 осіб, які відноситься 
до соціально-незахищених категорій населення та не здатні на рівних 
конкурувати на ринку праці. Рівень працевлаштування безробітних громадян 
становить 31 %. 

Протягом січня-вересня 2021 року проходили професійне навчання              
101 безробітних осіб. Рівень охоплення професійним навчанням становить 6 %. 
Ваучери на професійне навчання для осіб старше 45 років в січні-вересні         
2021 року  не видавались. 
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Протягом  січня-вересня в тимчасових та громадських роботах  брали 

участь 224 безробітних осіб. 
Статус безробітного мають 508 осіб, з яких 444 осіб отримують допомогу 

по безробіттю. 
В січні-вересні працевлаштовано 3 особи на нове робоче місце  з числа 

безробітних громадян в пріоритетних видах економічної діяльності   із 
здійсненням компенсації роботодавцю у розмірі єдиного внеску. 

Протягом  січня-вересня 2021 року роботодавці зареєстрували у службі 
зайнятості 646 вакансій. 

 Станом на 01 жовтня поточного року кількість актуальних вакансій 
становить – 23 одиниць, в тому числі: Законодавці, вищі державні службовці, 
керівники, менеджери  (управителі) – 1, Професіонали – 12,  Фахівці – 5, 
Технічні службовці-0, Працівники сфери торгівлі та послуг – 3, Кваліфіковані 
робітники сільського та лісового господарств риборозведення та рибальства – 
0, Кваліфіковані робітники з інструментом –2, Робітники з обслуговування, 
експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, 
складання устаткування та машин –0, Найпростіші професії – 0.    

     За січень-вересень 2021 року охоплено 2050 безробітних громадян 
профорієнтаційними послугами шляхом надання індивідуальних 
профконсультацій та відвідування семінарів. 

 
1.3 Аналіз стану розвитку медицини Олександрівської селищної ради 

 
Надання вторинної медико-санітарної допомоги на території 

Олександрівської селищної ради забезпечується безпосередньо комунальним 
некомерційним підприємством «Олександрівська лікарня» Олександрівської 
селищної ради.  

Кількість лікарняних ліжок, розгорнутих в цілодобових стаціонарах 
закладу, станом на 01.10.2021 року становить 125. Показник забезпеченості 
стаціонарними ліжками в розрахунку на 10 тис. постійного населення дорівнює 
49,5 (2020 р. – 48,5). Функціонує 8 стаціонарних відділень, а саме: акушер – 
гінекологічне, відділення анестезіології, інфекційне, неврологічне, педіатричне, 
приймальне, терапевтичне, хірургічне та поліклінічне відділення. 

Ємність поліклінічного відділення лікарні в 2021 році становить                                  
460 відвідувань за зміну. Планова ємність поліклінічного відділення у 
розрахунку на 10,0 тис. населення становить 182,3 (2020 р. – 178,4). 

Станом на 01 жовтня 2021 року згідно штатного розпису - 271 посада, а 
саме: лікарських - 56,25 посади, середній медичний персонал – 112,25 посади, 
молодший медичний персонал – 58,25 посади, інший – 44,25 посади. 
Відповідно зайняті посади лікарі – 50,5 посади, середній/м персонал – 107,75 
посади, молодший м/персонал – 56,25 посади, інший – 44,25 посади. 
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На даний час в Олександрівській лікарні працює 39 лікарів  усіх 

спеціальностей. Забезпеченість населення громади лікарями становить 15,5 на                  
10 тис.осіб. 

Із серпня 2021 року в закладі, після закінчення навчання в інтернатурі, 
розпочали роботу 3 молодих спеціаліста, а саме: лікар-хірург, лікар-акушер-
гінеколог та лікар-терапевт. 

В пологовому відділенні з 9 місяців 2021 року народилось 108 малюків 
(2020 р. – 100). Охоплення вакцинацією БЦЖ 100%. Малюкової та 
материнської смертності не було.  

З квітня 2021 року КНП «Олександрівська лікарня» з Національною 
службою здоров’я заключила договір на орієнтовну суму 21753,0 
тис.грн.(профінансовано НСЗУ за місяців 2021 року  - 13923,5 тис.грн.)  за 
такими пакетами:  

1. стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних 
операцій; 

2. профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація 
пацієнтів в амбулаторних умовах; 

3. хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах; 
4. діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту 

людини (ВІЛ); 
5. медична допомога при пологах; 
6. стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям; 
7. езофагогастродуоденоскопія; 
8. медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням                  

опорно – рухового апарату; 
9. медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням 

нервової системи; 
10. Стоматологічна допомога дорослим та дітям. 
Надання первинної медико-санітарної допомоги на території 

Олександрівської селищної ради забезпечується безпосередньо комунальним 
некомерційним підприємством «Олександрівський центр первинної медико-
санітарної допомоги» Олександрівської селищної ради.  

До складу центру входять 22 заклади охорони здоров’я, як  структурні 
підрозділи. З них 6 амбулаторій загальної практики сімейної медицини 
(Олександрівська, Ставидлянська, Цвітненська, Родниківська, Красносільська 
та Єлизаветградківська) та 16 фельдшерсько-акушерських пунктів.  

В закладі налічується всього 100,75 штатних посад, з них зайнято 85,5 
посад, в тому числі: 17,5 штатних посад лікарів - зайнято 13,0 посад, що 
становить 74,3% (працює 11 лікарів).  По середньому медичному персоналу 
налічується 46,75  штатних посад, зайнято 41,0 посад, що становить 87,7% 
(працює 44 медичних сестри). Молодший медичний персонал – 11,75 штатних 
посад і зайнято 10,75 посад, що становить 91,5% (19 осіб з них  по 
фельдшерсько-акушерських пунктах 10 осіб працює на 0,5 ставки). Інші  
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працівники – 24,75 штатних посад з них зайнято 20,75 посад, що становить  
83,8% (працює – 21 особа). 

Після проведення реформ в галузі охорони здоров’я фінансування закладів 
проводиться  Національною службою здоров’я України (НСЗУ)  в залежності 
від кількості підписаних декларацій лікарями з пацієнтами. НСЗУ окремо не 
фінансує фельдшерсько-акушерські пункти, так як це є долікарська допомога. 
Всі кошти, які отримуються від НСЗУ витрачаються на виплату заробітної 
плати працівникам закладу та на оплату первинних  лабораторних обстежень 
(аналіз крові, аналіз сечі), які включені до пакету надання первинної медичної 
допомоги.  

Для отримання коштів від НСЗУ по повній затвердженій  капітаційній  
ставці  (651,60 грн. на рік) на одного пацієнта  для сімейного лікаря потрібно 
підписати 1800 декларацій, для лікаря-терапевта – 2000 декларацій, для лікаря-
педіатра – 900 декларацій. Якщо підписано декларацій більше від 100 % до 
110% застосовується понижувальний коефіцієнт 0,616 або на 38,4% менше від 
установленого тарифу; від 110 % до 120% - 0,493 або 50,7% менше від 
установленого тарифу; від 120% до 130% - 0,37 або 63% менше  від 
установленого тарифу.  

 Станом на 01.10.2021 року підписано 20402 декларацій лікарями  з 
пацієнтами, що становить 80,7% від загальної кількості населення 
територіальної  громади Олександрівської селищної ради. Стовідсоткова оплата 
тарифу здійснюється за 17524 декларацій, а 2878 декларацій оплачуються з 
понижувальними коефіцієнтами.  

Станом на 01.10.2021 року надійшло від Національної служби здоров’я 
України 8871,3 тис.грн., які витрачено на виплату заробітної плати працівникам 
закладу та за лабораторні обстеження. 

 Станом на 01 жовтня 2021 року затверджені видатки КНП 
«Олександрівський центр ПМСД» з селищного  бюджету становлять                
1823,0 тис.грн., з них використано 1215,2 тис.грн. 

За 9 місяців 2021 року працівниками КНП «Олександрівський центр 
первинної медико-санітарної допомоги» було забезпечено 35773 відвідування 
хворих до лікарів, в тому числі 23252 з приводу захворювань. Крім того, 
проведено 1087 відвідувань хворих на дому. В закладі практикується 
стаціонарне лікування хворих на дому, де проліковано 156 хворих.  

 З початку 2021 року  зроблено 2434 вірусологічних обстежень методом 
ПЛР з приводу коронавірусної інфекції COVID-19 з них 294 позитивних. На 
даний час хворих на дану хворобу не зареєстровано. При надходженні вакцини 
від коронавірусної  інфекції  COVID-19 проводяться заходи по вакцинації 
населення. Станом на 01.10.2021 року провакциновано КНП «Олександрівський 
центр первинної медико-санітарної допомоги» 2900 осіб з них 2359 отримали 
другу дозу вакцини. 
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1.4 Аналіз стану розвитку освіти Олександрівської селищної ради 
Відділом освіти Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області здійснюється постійна робота для забезпечення 
ефективності мережі закладів освіти відповідно до потреб територіальної 
громади, відбулося пониження ступеню філій та організація підвезення 
здобувачів освіти до опорних закладів. В територіальній громаді на даний час 
створено ефективну мережу опорних закладів та їх філій, закладів дошкільної 
та позашкільної освіти, яка забезпечує реалізацію права на освіту жителями 
громади. У закладах загальної середньої освіти області  постійно відбувається 
процес створення безпечного, сучасного, інформаційно-наповненого 
середовища, що сприяє підвищенню рівня надання якісних освітніх                   
послуг. На забезпечення реалізації проекту «Нова українська школа»              
надійшло 706,934 тис. грн. З них на закупівлю засобів навчання та обладнання – 
57,066 тис.грн., на закупівлю сучасних меблів – 243,578 тис.грн., на закупівлю 
комп’ютерного обладнання – 146,684 тис.грн., на підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників та проведення супервізії – 259,606 тис.грн. 
Співфінансування з місцевого бюджету становить: 6,6 тис.грн – на закупівлю 
засобів навчання та обладнання; 27,3 тис.грн – на закупівлю сучасних меблів; 
16,3 тис.грн. – на закупівлю комп’ютерного обладнання. Коштів, які виділені  
на забезпечення реалізації проекту «Нова українська школа» не достатньо для 
повного забезпечення учнів меблями та комп’ютерним обладнанням. Рішенням 
сесії селищної ради від 30 вересня 2021 року №1994 було виділено додатково                
96,3 тис.грн. на придбання сучасних меблів. Забезпечення шкіл сучасним 
навчальним обладнанням буде здійснюватися,також, за рахунок залишку 
освітньої субвенції, що склався станом на 01 січня 2021 року. Для забезпечення 
шкіл сучасним навчальним обладнанням придбано інтерактивні комплекси  
вкількості5шт. Заплановано придбати комп’ютери та ноутбуки (25 шт.), 
телевізори (7 шт),проектори (2шт) та лінгафонний кабінет (1шт) на загальну 
суму 1615,8 тис.грн. На придбання лінгафонного кабінету підписано договір від 
23 вересня 2021 року. Крім того, за погодженням голови Кіровоградської 
обласної державної адміністрації,  на сесію селищної ради направлено лист про 
перерозподіл залишків освітньої субвенції з інших напрямків на придбання 
комп’ютерного обладнання для 15 шкіл на загальну суму 473,4 тис.грн. 

Відділом освіти постійно проводиться робота щодо пошуку, розвитку і 
підтримки обдарованих учнів, виплата стипендій обдарованим дітям-
переможцям обласного та Всеукраїнського етапу учнівських олімпіад, творчих 
конкурсів та Малої академії наук. Сума виплат за три квартали становить 
119,550 тис.грн. Функціонує два заклади позашкільної освіти:                             
КЗПО «Олександрівський ЦДЮТ» який відвідує 1210 дітей та                           
КЗПО «Олександрівський СЮТ», який відвідує 505 дітей. Тут                        
працюють гуртки художньо-естетичного, науково - технічного,                           
еколого - натуралістичного, туристично - краєзнавчого, дослідницько - 
експериментального, оздоровчого та інших напрямів. 
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Створено умови для організації інклюзивного навчання учнів з 

особливими освітніми потребами та дітей у дошкільних навчальних закладах. 
Організована робота інклюзивно-ресурсного центру та проведення корекційно-
розвиткових занять у закладах дошкільної та загальної середньої освіти. В 
закладах дошкільної та загальної середньої освіти створено умови для 
виховання та навчання дітей з порушеннями розвитку для всіх дітей, які цього 
потребують. Формування мережі інклюзивних класів та груп відбувається 
відповідно до наявного контингенту учнів з особливими освітніми потребами. 
Мережа інклюзивних класів та груп сформована відповідно до наявного 
контингенту учнів з особливими освітніми потребами. Функціонує                           
40 інклюзивних класів. Субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам 
на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на 
2021 рік передбачено 484,792 тис.грн. на проведення корекційно-розвиткових 
занять та 246,001 тис.грн. на придбання спеціальних засобів корекції 
психофізичного розвитку. Крім того, були залучені залишки субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами, який склався на 01 січня 2021 року 
у сумі 339,61679 тис.грн. Кошти заплановано використати на проведення 
корекційно-розвиткових занять. Станом на 01.10.2021 року використано              
462,78 тис.грн. субвенції. 

У 2021 році запланована реалізація проекту «Проведення санації 
(капітальний ремонт) будівлі комунального закладу КЗ «Олександрівське НВО 
№1», 27300 вул. Вишнева,18, смт. Олександрівка, Кіровоградська область».            
На виконання проєкту були виділені кошти згідно розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 01 вересня 2021 р. №1047-р «Про розподіл обсягу 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми 
«Спроможна школа для кращих результатів» у 2021 році». На проведення 
санації підписано договір №230 від 29 вересня 2021 року з                                     
ТОВ «Лідербудцентр». 

Крім того, рішеннями сесії селищної ради було виділено кошти на:  
1) Виготовлення проєктно – кошторисної документації по проєкту 

«Будівництво твердопаливної модульної котельні потужністю 700 кВт для  
опалення приміщення Олександрівського НВК КЗ «Олександрівське НВО № 2» 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області. 27300  смт Олександрівка, вулиця Незалежності України, буд. 89». 

2)Виготовлення проєктно – кошторисної документації по проєкту 
«Капітальний ремонт (системи опалення, покрівлі, утеплення фасадів та заміна 
частини віконних блоків) приміщення  Олександрівського НВК КЗ 
«Олександрівське НВО № 2» Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області. 27300  смт Олександрівка, вулиця 
Незалежності України, буд. 89».   

3) корегування проєктно-кошторисної документації, виконання робіт по 
візуалізації та проведення технічного та авторського нагляду по проекту  
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«Капітальний ремонт Красносільського закладу дошкільної освіти (дитячий 
садок) Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області. 27326 с. Красносілля, вул. Нова, буд. 12 
(коригування)». Згідно розпорядження КМУ від 19 травня 2021 року №468-р 
надійшли кошти на реалізацію даного проекту у сумі 900,0 тис. грн. 
Проведення коригування проекту, виготовлення енергетичного паспорта, 
проведення експертизи проекту  «Капітальний ремонт приміщень дошкільного 
навчального закладу №3 по провулку Зелений, 8 в смт Олександрівка, 
Олександрівського району   Кіровоградської області. Коригування». грн.                
На проведення робіт укладено договір №211 від 10.09.2021 з                                 
ТОВ «Лідербудцентр». 

4) Проведення коригування проекту, виготовлення енергетичного 
паспорта, проведення експертизи проекту, проведення технічного та 
авторського нагляду по проекту «Капітальний ремонт приміщень  
Олександрівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 3 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області по пров. Зелений, 8 смт. Олександрівка. Коригування». Крім того, на 
даний проект виділені кошти у сумі 2000,00 тис.грн. згідно Розпорядження 
КМУ від 21,07.2021 року №822-р. На реалізацію проекту укладено договір 
№229 від 30.09.2021 року з ТОВ «Лідербудцентр» 

Разом з тим, розпорядженням КМУ від 19 травня 2021 року №468-р 
надійшли кошти на придбання музичного обладнання, устаткування та 
предметів довгострокового користування для КЗ «Олександрівський центр 
дитячої та юнацької творчості» у сумі 50,0 тис.грн. На даний час кошти 
використані в повному обсязі. 

 Розпорядженням КМУ від 21 липня 2021 року №822-р надійшли кошти на 
придбання спортивно-ігрового дитячого майданчика для Михайлівського 
закладу дошкільної освіти Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області. Укладено договір №228 від 27.09.2021 року з 
ТОВ «Українські будівельні склади» На даний час обладнання на стадії 
встановлення. 

 
1.5 Фінансовий стан Олександрівської селищної ради 
За січень-вересень 2021 року до загального фонду бюджету 

Олександрівської селищної ради надійшло власних доходів 105339,1 тис.грн                
(з них ПДФО  - 67450,6 тис.грн., рентна плата за спец використання лісових 
ресурсів  1824,4 тис.грн, акцизний податок – 3883,7 тис.грн, плата за                   
землю  - 16820,0 тис.грн, податок на нерухоме майно відмінне від земельної 
ділянки – 248,8 тис.грн,  єдиний податок – 13744,0 тис.грн, адміністративний 
збір за державну реєстрацію речових прав – 359,6 тис грн, інші – 1008,0 тис. 
грн. 

Крім того, отримано коштів освітньої субвенції – 64591,2 тис.грн. та 
дотацію з державного бюджету у розмірі 1607,5 тис.грн. 
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1.6 Аналіз стану розвитку культури та туризму 
Мережа закладів культури, розташованих на території Олександрівської 

селищної ради складає 63 заклади, з них КЗ «Центр культури та дозвілля»                  
( в тому числі 33 сільські клубні заклади), КЗ «Центральна бібліотека» (в тому 
числі 25 сільських бібліотечних закладів), Олександрівська бібліотека для 
дітей,  КЗ «Олександрівський краєзнавчий музей», КЗ «Олександрівська  дитяча 
музична школа». 

Станом на 01.10.2021 року штатна чисельність працівників складає – 
167ос. (150,69 ставок), фактична чисельність - 138,19 ставок, наявні вакансії –
12,5ст. 

Кошторисні призначення на 2021 рік урахуванням змін по галузі культури 
складають 15 330,8 тис.грн. За 9 місяців 2021 року на утримання закладів 
культури використано  10 563,8 тис.грн, що складає 68,9% від планових 
показників. Із загальної суми видатків використано на виплату заробітної плати 
з нарахуваннями – 9 751,2 тис.грн, енергоносії – 511,4 тис.грн, інші видатки – 
301,1тис.грн. Станом на 01.10.2021 року заборгованість по заробітній платі та 
енергоносіях відсутня. 

На оновлення матеріально-технічної бази за 9 місяців 2021 року 
використано 449,5тис.грн, зокрема 

Протягом 9 місяців 2021 року закладами культури проведено                         
975 культурно-мистецьких заходів, зокрема  мітинги пам’яті Героїв Крут, 
визволення України від німецько-фашистських загарбників, революції Гідності 
та Свободи, заходи приурочені до Міжнародного жіночого дня, до Дня 
Перемоги, Дня Конституції, Дня Незалежності, проведено день селища та дні 
сіл. Клубними закладами  проведено селищне фольклорно-обрядове дійство 
«Свято Трійці», Івана Купала на березі річки Тясмин. 25 червня 2021 р. 
відбувся ювілейний концерт з нагоди 70-річчя народного аматорського хору 
«Тясмин». Творча делегація Олександрівської громади  стала учасником ХХХ 
Всеукраїнського фестивалю - конкурсу вокально-хорового мистецтва 
«Калиновий спів». Делегація Олександрівської громади взяла участь у 
Міжнародна агропромислова виставка АГРОЕКСПО-2021. 

У І півріччі фонди краєзнавчого музею поповнились 106 предметом (твори 
мистецтва, декоративно-ужиткового мистецтва, фотографії, різноманітні речі та 
документи). Музей відвідало 2,0 тис. відвідувачів, проведено 70 екскурсій, 
експонувалось 39 виставок. Серед заходів були Всеукраїнська виставка 
«Українська революція 1917-1921: регіональний вимір», засідання 
«Літературної вітальні», присвячене Всесвітньому дню поезії, заходи до 
Міжнародного дня музеїв, Всесвітнього дня вишиванки, Трійці, Дня скорботи 
вшанування пам’яті жертв війни та інші. У 2021 році видано альбом 
«Мандруємо Олександрівщиною», у науковому виданні «Історичні, правові та 
природоохоронні аспекти зберігання рослинного світу каньйонів України» 
опубліковано статтю про річку Тясмин. У першому півріччі працівники музею 
стали учасниками програм «Суспільне. Кропивницький» та ТСН каналу «1+1».  
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 У 2021 році до складу музею включено філію «Музей історії села Розумівка», 
де зберігається понад 2,5 тисячі предметів основного та науково-допоміжного 
фондів. Тут завершено реекспозицію,виготовлено нові стенди та банери, 
встановлено трекове освітлення та вітражі на вікна. 

Протягом 9 місяців 2021року послугами публічних бібліотек скористалися 
12,0 тис. користувачів,  загальна кількість відвідувань бібліотек – 62,0 тис. раз. 
Кількість книговидач на протязі 9 місяців склала 160,5 тис. одиниць з різних 
галузей знань і на різних носіях інформації.  

Книжкові фонди бібліотек складають –  164,8 тис. одиниць. Надійшло до 
бібліотечних фондів 570 примірників документів. Витрати на комплектування 
бібліотечних фондів у 2021 році склали 17797.00грн. В тому числі по сільських 
бібліотеках надійшло 268 примірників на суму 7809.00грн. В надходженні 
переважають подарунки та надходження з обмінно-резервного фонду.  

Бібліотеки територіальної громади є учасниками різноманітних проектів, 
серед яких «Вперед до мрії!» благодійного фонду «Можемо разом» , конкурс 
інфраструктурних грантів програми «Єврохауз», проект «Культура онлайн», 
проект «Творчі акції та конкурси», акції «Читаємо Лесю», «Історія одного 
села», бібліотечний стрім «Книги читаємо знову», екологічний рух 
«ЕКОбібліотека». 

На сьогоднішній день комп’ютерний парк бібліотек для користувачів 
громади налічує 56 комп’ютерів (в районній бібліотеці – 8, в дитячій – 3 та 45 
комп’ютери в сільських філіях). Комп’ютерною технікою забезпечено                    
22 бібліотеки, в т.ч. 20 сільських.  

В кожній бібліотеці створено локальну мережу, підключено до Інтернету 
19 бібліотек , в т.ч. 17 сільських. Інтернет-зв'язок забезпечують провайдери 
«Світ-нет», на селі – Інтертелеком,  Тоталнет.  Використовується 
користувачами наявний вільний доступ через WI – FI (12)  центральної 
бібліотеки, дитячої бібліотеки, бібліотеки-учасниці програми «Бібліоміст» (9). 

 Для читацької аудиторії діють любительські об’єднання за інтересами «За 
покликом душі» та мережа творчих містечок та art-майстерень «ЧароДії»                 
( 30 клубів за інтересами, серед яких «Позитив», «Любисток», «Імідж», «Лілея», 
«Мальва», «Бір», «Затишок», «Посиденьки», «Натхнення», «Україночка», 
«Калинонька», «Криниченька», «Зелений світ», «Смайлик», «Чомучки», 
«Бібліончик»). Членами клубів є 340 користувачів, вони взяли участь                        
у 98 засіданнях. 

Протягом 9 місяців 2021 року бібліотекою для дітей  проведено заходи в 
рамках Національних проєктів «Творчі канікули», «Всеукраїнського тижня 
дитячого читання», Всеукраїнського фестивалю «Книгоманія-2021», 
Всеукраїнського конкурсу «Лідер читання - 2021», конкурс дитячого 
екомалюнку «Книга і діти, екологія і світ». Реалізовувались загальнобібліотечні 
проєкти «Бібліотека об’єднує друзів, «Бебі-гувернер». В рамках Тижня 
дитячого читання «Книжок країна чарівна, у гості вас запрошує вона», 
проведено «День шаленого читання», «День просунутого читача». Традиційним  
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стала загально бібліотечна програма літніх читань «Супер літо 2021», в рамках 
якого проведено різні заходи, майстер-клас, діяли локації «Літнє меню для 
книголюбів»,  «Читацькі перегони».    

Протягом 9 місяців 2021 р. творчі колективи КЗ «Центр культури та 
дозвілля»  стали учасниками та дипломантами  обласних, всеукраїнських, 
культурно-мистецьких заходах та нагороджені дипломами.  

 
1.7 Стан розвитку житлово-комунального господарства та 

благоустрою  
 
Відділом містобудування, архітектури, житлово-комунального 

господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради по населених 
пунктах Олександрівської селищної ради створено тимчасові робочі місця, а 
саме: по договорах цивільно-правового характеру працювало в                     
травні - вересні – 26 чоловік (працівники з благоустрою); 26 чоловік прийнято 
на 6 місяців по трудових договорах працівниками з благоустрою відповідних 
територій; створено 30 тимчасових робочих місць по громадських роботах,             
12 чоловік по договорам цивільно-правового характеру. 

За січень-вересень 2021 року було замовлено та виконано роботи по 
поточному ремонту доріг на території Олександрівської селищної ради на 
загальну суму – 1456,1 тис.грн., а саме: дороги селищ Олександрівка та 
Елизаветградка, сіл Нова Осота, Стара Осота, Поселянівка, Іванівка, Цвітна, 
Вищі Верещаки, Михайлівка, Красносілля, Підлісне, Бовтишка. Також 
виконувалися роботи по аварійному ремонту доріг зруйнованих внаслідок 
стихії в селах Красносілка, Ставидла. Зроблено в населених пунктах роботи по  
водовідведенню.  

Виконано роботи по капітальному ремонту відрізка дороги в                            
смт Олександрівка по вул. Шевченка на сумму 723,8 тис. грн.. 

Обсяг коштів використаний на благоустрій за 9 місяців 2021 року 
становить 2071,4 тис.грн. (заробітна плата та нарахування працівників з 
благоустрою, придбання матеріалів та інструментів для потреб благоустрою по 
території Олександрівської селищної ради, оплата послуг (крім комунальних) 
оплата електроенергії. 

Було придбано та передано бензин старостам Олександрівської селищної 
ради для викошування прилеглої території в кількості 4200 л. та використано 
для викошування території смт Олександрівка – 570 л. Разом на загальну                             
суму – 120,3 тис.грн. 

Сплачено за електроенергію (вуличне освітлення передане з 01 травня на 
баланс відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального 
господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради) – 165,7 тис. грн.  

Сплачено комунальних послуг на суму – 475,1 тис.грн. (сплата за вивіз 
сміття по вулицях, прибирання та підгортання сміттєзвалищ, завезення піску на 
потреби благоустрою, вивезення сміття з місцевих цвинтарів,механізоване  
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скошування трави, поточний ремонт вуличного освітлення,зрізання аварійних 
дерев, розмітка вулиць смт. Олександрівка, ремонт містка смт. Олександрівка). 

У травні 2021 року для озеленення території Олександрівської селищної 
ради було придбано та передано старостам відповідних територій саджанці в 
кількості 974 шт. на суму – 49,9 тис. грн. 

У серпні 2021 року для озеленення території смт. Олександрівка було 
придбано та висаджено 310 кущів петунії на сумму - 2,480 тис. грн. 

Розпочато роботи по виготовленню технічних паспортів по 
багатоповерхових будинках в смт Олександрівка по вулиці Незалежності 
України 65 та 67.  
 

РОЗДІЛ ІІ Аналіз сильних сторін, слабких сторін, можливостей розвитку 
та загроз Олександрівської селищної ради (SWOT-аналіз) 

 
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.  

 

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  
непрацездатного віку; 
- відсутність достатньої кількості 
вакансій, робочих місць; 
- кваліфікація робочої сили не 
відповідає потребам ринку праці 

3. 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  
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  непрацездатного віку; 
- відсутність достатньої кількості 
вакансій, робочих місць; 
- кваліфікація робочої сили не 
відповідає потребам ринку праці 

4. 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; 
- відсутність діючої системи 
земельного кадастру 
 

5. 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; 

6. Природні 
ресурси 

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

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

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

8. 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 
 

9. 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 
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10. Сільське 
господарство 

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

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

11. 
Промисловість 

- деревообробне виробництво; 
- виробництво асфальтобетону 
(незначні обсяги) 
 

- відсутність інвесторів; 
- застаріла матеріально-технічна 
база  

12. 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; 
 

13. 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 

14. 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; 
 

15. Економіка - сприятливий інвестиційний 
клімат; 
 

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

16. 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 

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

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 
 

 
Підсумовуючи вище наведену соціально-економічну характеристику 

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

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. 

 
РОЗДІЛ ІІІ Мета, стратегічні, операційні цілі і завдання Програми 

соціального, економічного та культурного розвитку Олександрівської 
селищної ради 

 
Розвиток аграрного сектору 
Пріоритетні напрямки розвитку галузі 
формування високопродуктивного агропромислового комплексу; 
зміцнення промислового потенціалу харчової та переробної промисловості 

та збільшення виробництва конкурентоспроможної продукції; 
активізація інвестиційної діяльності; 
Основні завдання та заходи розвитку галузі 
ефективне використання земельного та водного фондів; 
поліпшення матеріально-технічної бази сільськогосподарських тварин, в 

першу чергу маточного поголів’я; 
посилення селекційної роботи в рослинництві, впровадження у 

виробництво високопродуктивних, перспективних сортів та гібридів 
сільськогосподарських культур; 

сприяння залученню інвестицій у розвиток сільського господарства; 
створення належних умов для реалізації сільськогосподарської продукції 

безпосередньо виробниками; 
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Зміцнення промислового потенціалу та збільшення виробництва 

конкурентноспроможної продукції. 
Пріоритетні напрямки розвитку галузі: 
підвищення ефективності використання мінерально-сировинної бази 

Олександрівської селищної ради як ключового ресурсу розвитку, здатного 
забезпечити конкурентні переваги промисловості; 

розбудова інвестиційного потенціалу у промисловості та стимулювання 
оновлення основних фондів як необхідних передумов розширеного відтворення 
та модернізації промислового комплексу, зменшення енергоємності 
промислового виробництва та підвищення конкурентоспроможності 
промислової продукції. 

Основні завдання та заходи розвитку галузі: 
підвищення обсягу реалізації промислової продукції; 
стимулювання залучення інвесторів у промисловість селищної ради; 
підвищення конкурентоспроможності промислової продукції. 
 
Енергозбереження та енергоефективність 
Пріоритетні напрямки розвитку галузі: 
створення ефективного механізму стимулювання впровадження 

енергозберігаючих заходів населенням та ефективне використання бюджетних 
коштів, зокрема за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів у закладах 
бюджетної сфери; 

поліпшення якості впроваджених заходів з енергозбереження; 
стимулювання населення селищної ради до впровадження 

енергозберігаючих заходів та альтернативного енергозабезпечення у житлових 
будинках. 

 
Основні завдання та заходи розвитку галузі: 

продовження проведення енергетичного аудиту в закладах соціальної 
сфери селищної ради; 
проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з представниками 
ОСББ та фізичними особами щодо переваг програм державної  підтримки 
на впровадження енергоефективних  заходів у житлових будинках та 
користі отримання енергокредитів. 

 
Створення сприятливих умов для надходження інвестицій. 

Міжнародне співробітництво 
Пріоритетні напрямки розвитку галузі: 
стимулювання залучення інвестицій у різні галузі економічного розвитку 

Олександрівської селищної ради; 
забезпечення виконання заходів програми інвестиційного іміджу 

Олександрівської селищної ради на 2021-2023 роки; 
поширення інформації про інвестиційний потенціал селищної ради. 
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Основні завдання та заходи розвитку галузі: 
стимулювання залучення інвестицій, шляхом розміщення інвестиційних 

пропозицій на загальнодоступних веб-ресурсах, зокрема на веб-порталі 
Центрально-український інвестиційний портал»; 

участь у регіональних виставко-ярмаркових заходах з метою презентації 
потенціалу селищної ради; 

поглиблення співпраці з між гміною Клодзко (Республіка Польща) та 
Олександрівської селищної ради; 

участь у міжнародній агропромисловій виставці «АГРОЕКСПО»; 
збільшення та оновлення інвестиційних пропозицій Олександрівської 

селищної ради, щодо вільних земельних ділянок на веб-порталі Центрально-
український інвестиційний портал»; 

участь представників Олександрівської селищної ради у спільних заходах 
із гміною Клодзко (Республіка Польща). 
 

Доходи населення. Соціальний захист населення 
Пріоритетні напрямки розвитку галузі: 
легалізація «тіньової» зайнятості; 
надання комплексу різноманітних профорієнтаційних послуг                         

(за сприяння Олександрівської районної філії Кіровоградського обласного 
центру зайнятості); 

підтримки самозайнятості населення, розвитку підприємництва; 
збереження існуючих робочих місць, особливо у сільській місцевості; 
продовження здійснення заходів державної соціальної політики (надання 

пільг, субсидій, соціальних допомог). 
Основні завдання та заходи розвитку галузі: 
проведення заходів комісією з питань легалізації заробітної плати, 

зайнятості населення, забезпечення своєчасності та повноти сплати заробітної 
прати, соціальних виплат, податків і зборів Олександрівської селищної ради; 

проведення роз’яснювальної роботи, щодо підвищення рівня заробітної 
плати фізичними особами-підприємцями: 

реалізація цільової програми «Турбота - ХЛІБ» на 2021 – 2023 роки; 
реалізація цільова Програма «Турбота - ЮВІЛЯРИ» на 2021-2023 роки; 
продовження виконання комплексної програми оздоровлення і відпочинку 

дітей Олександрівської селищної ради на 2021-2025 роки. 
 

 Підтримка учасників антитерористичної Операції Об’єднаних сил  
Пріоритетні напрямки розвитку галузі: 
виконання заходів Комплексної програми соціальної підтримки учасників 

АТО/ООС, членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, 
постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців, які брали 
участь у захисту територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході 
України та увічнення пам’яті загиблих (померлих) ветеранів Олександрівської  
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селищної ради на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням сесії селищної ради 
№151 від 26 лютого 2021 року; 

виконання комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій 
громадян Олександрівської селищної ради на 2021-2025 роки; 

Основні завдання та заходи розвитку галузі 
надання матеріальної в підтримки учасникам АТО, операції Об’єднаних 

сил, постраждалим учасників Революції Гідності, учасникам-добровольцям, 
членам їх сімей, сім’ям загиблих (померлих) учасників АТО, ООС, 
постраждалим учасникам Революції Гідності та учасників-добровольцям; 

створення сприятливих соціально-побутових, медичних умов для 
реалізації додаткових соціальних гарантій учасників антитерористичної 
операції, заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, що здійснюється шляхом проведення операції Об’єднаних сил, членів  
їх сімей, членів сімей загиблих учасників АТО, ООС, постраждалих учасників 
Революції Гідності та осіб, які перебували чи перебувають у складі 
добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувались для 
захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в 
подальшому не ввійшли до складу Збройних Сил України, Міністерства 
внутрішніх справ України, Національної Гвардії України та інших. 

 
Поліпшення якості і доступності медичних послуг 
Пріоритетні напрямки розвитку галузі: 
поліпшення матеріально-технічної бази медичних закладів; 
удосконалення кадрової політики, створення умов для підвищення 

соціальних гарантій медичних працівників (виплата допомоги молодим 
спеціалістам), організація навчання студентів у вищих медичних закладах  та 
надання цільових стипендій за рахунок коштів місцевого бюджетів;  

придбання житла для медичних працівників, у першу чергу для молодих 
спеціалістів. 

Основні завдання та заходи розвитку галузі: 
дооснащення  високотехнологічним медичним обладнанням закладів 

охорони здоров’я;  
зниження рівня  загальної захворюваності та смертності населення; 
зниження рівня дитячої смертності; 
створення комфортних умов для праці та проживання фахівців в сільській 

місцевості; 
удосконалення кадрової політики, що передбачає перепідготовку лікарів 

загальної практики сімейної медицини, залучення молодих спеціалістів з метою 
забезпечення кадрами; 

удосконалення системи профілактики захворювань, обстеження громадян, 
проведення профілактичних щеплень,  широкої санітарно-просвітньої роботи; 

продовження виконання програм Олександрівської селищної ради, а саме: 
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цільова програма «Цукровий діабет» на 2021-2025 роки; 
програма протидії захворювання на туберкульоз до 2025 року; 
програма «Репродуктивне здоров'я населення» на 2021-2025 роки; 
цільова програма «Доступна та якісна медицина» на 2021-2025 роки; 
програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2021-2025 роки; 
програма «Місцеві стимули» для медичних працівників на 2021-2025 роки 

в новій редакції. 
Очікувані результати та ключові індикатори оцінки виконання 

запланованих завдань: 
збереження медичного персоналу та матеріально – технічного 

забезпечення відповідно табелю оснащення, а також покращення та 
удосконалення цих ресурсів;   

зменшення рівня захворюваності та смертності працездатного населення; 
створення належних умов для забезпечення пріоритетного, 

першочергового комплектування лікарськими кадрами закладів охорони 
здоров’я сільських територій, залучення та закріплення молодих спеціалістів – 
лікарів для роботи  в медичних закладах шляхом створення належних умов для 
їх праці та проживання; 

забезпечення надання необхідного рівня медичної допомоги населенню 
Олександрівської селищної ради за рахунок введення новітніх технологій; 

запобігання зростання захворюваності на туберкульоз, СНІД та інші 
інфекційні захворювання, онкологічні захворювання; 

зниження рівня захворюваності та смертності від хвороб системи 
кровообігу,  серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань; 

зниження рівня  первинного виходу на інвалідність хворих працездатного 
віку, загальної захворюваності та смертності населення; 

створення умов для закріплення медичних кадрів. 
 

Поліпшення якості, конкурентоспроможності і доступності освіти, 
удосконалення системи управління освітою. 

Пріоритетні напрямки розвитку галузі:  
Дошкільна освіта: 
підвищення показника охоплення дошкільною освітою дітей віком                

від  3-х до 6 – ти років до 98%;  
модернізація матеріально – технічної бази дошкільних навчальних 

закладів. 
Повна загальна середня освіта: 
забезпечення формування гнучкої мережі закладів загальної середньої 

освіти з урахуванням демографічної ситуації з метою створення умов рівного 
доступу до якісної освіти. Проведення заходів з їх оптимізації; 

створення  необхідних  умов  для  поглибленого   вивчення   навчальних  
предметів; 
відкриття міжшкільних гуртків і міжшкільних факультативів; 
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забезпечення  придбання автобусів для регулярного підвезення учнів   та   

педагогічних працівників   у   сільській місцевості до місць навчання, роботи і 
проживання; 

забезпечення впровадження енергозберігаючих технологій (під час 
ремонту та заміни агрегатів перевагу надавати енергозберігаючим технологіям). 

Позашкільна освіта: 
збереження мережі гуртків, зміцнення їх матеріальної бази; 
забезпечення щорічної роботи оздоровчих майданчиків та профільних 

таборів в закладах освіти; 
забезпечення належних умов проведення та відзначення переможців 

конкурсів, предметних олімпіад, змагань, фестивалів і т.д; 
удосконалення системи надання соціально-психологічної допомоги 

підлітками, схильними до правопорушень і сім'ям, що потребують соціальної 
підтримки. 

Робота з педагогічними кадрами: 
забезпечення закладів освіти висококваліфікованими кадрами, створення 

умов для самовдосконалення, творчого зростання та мотивації їх діяльності 
щодо дослідницької інноваційної: 

 посилити інтелектуально-кадровий потенціал галузі, як важливий ресурс 
інноваційного розвитку освіти через зростання та розширення форм курсової 
підготовки педагогів; 

 забезпечити соціальну та матеріальну підтримку педагогічних кадрів: 
створення системи кадрової роботи, що створює широкий комплекс 

заходів з формування керівного складу закладів освіти. 
Основні завдання та заходи розвитку галузі: 
збереження мережі позашкільних навчальних закладів; 
відкриття інклюзивних класів, груп у навчальних закладах; 
придбання шкільного автобуса з метою забезпечення підвезення учнів, 

вихованців до навчальних закладів та у зворотному напрямку; 
забезпечення навчальних закладів спеціалістами з відповідною фаховою 

освітою; 
удосконалення системи стимулювання учнів, вчителів та викладачів; 
продовження виконання програми «Шкільний автобус»на 2021-2025 роки; 
продовження виконання програми розвитку дошкільної, загальної, 

середньої, позашкільної освіти на 2021-2022 роки; 
продовження виконання програми «Обдаровані діти» на 2021-2022 роки; 
продовження виконання програми «Вчитель» на 2021-2022 роки. 
Очікувані результати та ключові індикатори оцінки виконання 

запланованих завдань: 
створення дієвої системи співробітництва освітян з іншими соціальними 

сферами селищної ради та громадськістю; 
підготовка інтелектуально-кадрового забезпечення для управління 

закладами освіти; 
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створення умов функціонування та розвитку освітнього середовища з 

урахуванням соціально-економічного, демографічного, культурного потенціалу 
Олександрівської селищної ради; 

створення оптимальної мережі дошкільних навчальних закладів, 
загальноосвітніх навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів; 

забезпечення зростання якості освіти усіх рівнів; 
забезпечення комплексної інформатизації закладів освіти, впровадження 

новітніх інформаційних технологій у навчальний процес; 
оновлення матеріально-технічних ресурсів освіти. 

 
Забезпечення підтримки дітей, сім’ї та молоді 
Пріоритетні напрямки розвитку галузі:  
соціальна підтримка та захист прийомних сімей та дитячих будинків 

сімейного типу. 
Основні завдання та заходи розвитку галузі: 
забезпечення оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, а також дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах; 
проведення інформаційно-просвітницької  кампанії, спрямованої на 

формування толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД 
дітей; 

проведення інформаційно-просвітницької роботи серед молоді, 
спрямованої на її підготовку до сімейного життя та відповідального 
батьківства, популяризації сімейних цінностей; 

проведення профілактичних рейдів з метою виявлення дітей, які 
опинилися в складних життєвих обставинах, забезпечення притягнення осіб, які 
залучають дітей до бродяжництва, жебракування, пияцтва, злочинної 
діяльності, до адміністративної та кримінальної відповідальності; 

проведення виїздів на території селищної ради з метою здійснення 
контролю за станом утримання та виховання дітей в дитячих будинках 
сімейного типу, прийомних сім’ях та в сім’ях опікунів/піклувальників 
усиновлювачів; 

забезпечення здійснення соціального супроводу, надання комплексу 
соціальних послуг сім’ям з дітьми з інвалідністю, які опинилися в складних 
життєвих обставинах; 

проведення для батьків та дітей у загальноосвітніх навчальних закладах 
бесід, лекцій, семінарів, тренінгів,  круглих столів з питань насилля, жорстокого 
поводження з дітьми та в дитячому середовищі. 

Очікувані результати та ключові індикатори оцінки виконання 
запланованих завдань: 

запровадити систему захисту прав дітей; 
запровадити культуру сімейних стосунків та відповідального батьківства; 
поширити практику сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування; 
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забезпечити широку участь дітей у житті суспільства. 

 
Розвиток фізичної культури і спорту 
Пріоритетні напрямки розвитку галузі:  
збереження/оновлення та підвищення ефективності використання, наявних 

спортивних споруд та майданчиків; 
підвищення рівня охоплення громадян фізкультурно-оздоровчою та 

спортивно-масовою роботою; поліпшення виступів збірних команд 
Олександрівської селищної ради в районних, обласних та всеукраїнських 
змаганнях. 

Основні завдання та заходи розвитку галузі: 
забезпечення виконання програми розвитку фізичної культури і спорту на 
території Олександрівської селищної ради на 2021-2024 роки 
Очікувані результати та ключові індикатори оцінки виконання 

запланованих завдань: 
поліпшення виступів збірних команд Олександрівської селищної ради в 

обласних та всеукраїнських змаганнях. 
 

Культурний простір та збереження культурної спадщини 
Пріоритетні напрямки розвитку галузі:  
розвиток культури, музейної та бібліотечної справи, упорядкування і 

якісного  розвитку мережі культурно-освітніх закладів; 
створення та ведення електронного реєстру культурної спадщини; 
здійснення комплексу заходів щодо збереження пам'яток історико-

архітектурної спадщини;  
збереження, поповнення та дослідження музейних колекцій. 
Основні завдання  та заходи щодо розвитку галузі:  
забезпечення рівня розвитку культури, збільшення кількості діючих 

формувань, залучення нових учасників народної самодіяльності; 
забезпечення збереження майна, забезпечення  сприятливих умов для 

функціонування закладів культури; 
популяризація української національної культури, забезпечення 

повноцінної діяльності закладів культури, збереження існуючої мережі, 
задоволення потреб населення; 

оновлення  матеріально-технічної бази закладів культури; 
поповнення та збереження музейних фондів; 
збереження пам'яток історико-культурної спадщини і утримання їх в 

належному стані для подальшого використання. 
 

Посилення фінансової основи місцевих бюджетів та підвищення 
ефективності використання бюджетних коштів 

Пріоритетні напрямки розвитку галузі:  
збільшення надходжень місцевих бюджетів; 
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раціональне використання фінансового ресурсу отриманого з бюджетів 
усіх рівнів. 
Основні завдання  та заходи щодо розвитку галузі: 
зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни; 
збільшення надходжень місцевих бюджетів; 
зменшення розміру податкового боргу платників податків. 

 
Використання земельних ресурсів та удосконалення земельних 

відносин 
Пріоритетні напрямки розвитку галузі:  
продовження виконання заходів програми розвитку земельних відносин 

територіальної громади Олександрівської селищної ради на 2021-2023 роки; 
удосконалення земельних відносин у сільськогосподарському 

виробництві; 
сприяння обігу земель сільськогосподарського призначення як необхідного 

засобу раціонального використання земель; 
здійснення контролю за використанням та охороною земель. 
Основні завдання  та заходи щодо розвитку галузі: 
забезпечення приватизації громадянами і юридичними особами України 

земельних ділянок різного функціонального призначення за винятком тих, які 
відповідно до закону не можуть передаватися у приватну власність; 

задоволення потреб громадян у земельних ділянках для ведення 
особистого селянського господарства, фермерського господарства, сінокосіння 
і випасання худоби, садівництва і городництва, індивідуального житлового 
будівництва; 

забезпечення ефективного використання земельних ділянок, що 
перебувають у державній та комунальній власності, шляхом передачі цих 
ділянок у довгострокову оренду громадянам та юридичним особам, як правило, 
на конкурентних засадах (аукціонах і конкурсах). 

Очікувані результати та ключові індикатори оцінки виконання 
запланованих завдань: 

продовження виконання заходів програми розвитку земельних відносин 
територіальної громади Олександрівської селищної ради на 2021-2023 роки; 

удосконалення земельних відносин у сільськогосподарському 
виробництві; 

сприяння обігу земель сільськогосподарського призначення як необхідного 
засобу раціонального використання земель; 

здійснення контролю за використанням та охороною земель. 
 

Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури 
Пріоритетні напрямки розвитку галузі:  
проведення реконструкцій стратегічних об’єктів дорожньо-транспортної 

інфраструктури: мосту через р.Тясмин та ділянки дороги між мостом та  
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шляхопроводом у смт Олександрівка Кіровоградської області шляхопроводу 
через залізничну колію в смт Олександрівка Кіровоградської області». 

проведення капітальних та поточних ремонтів доріг комунальної власності 
Олександрівської селищної ради; 

проведення поточного, середнього ремонту та експлуатаційного утримання 
автомобільних доріг місцевого значення. 

Основні завдання  та заходи щодо розвитку галузі: 
проведення капітальних та поточних ремонтів, ямкових ремонтів покриття 

та грейдерування доріг комунальної власності;  
Очікувані результати та ключові індикатори оцінки виконання 

запланованих завдань: 
проведення реконструкцій стратегічних об’єктів дорожньо-транспортної 

інфраструктури: мосту через р. Тясмин та ділянки дороги між мостом та 
шляхопроводом у смт Олександрівка Кіровоградської області шляхопроводу 
через залізничну колію в смт Олександрівка Кіровоградської області»; 

проведення поточного, середнього ремонту та експлуатаційного утримання 
автомобільних доріг загального користування місцевого значення та 
проведення капітальних та поточних ремонтів доріг комунальної власності 
Олександрівськогї селищної ради. 

 
Розвиток інформатизації, зв’язку та системи електронних послуг 
Пріоритетні напрямки розвитку галузі: 
сприяння популяризації електронних послуг із залученням засобів масової 

інформації, громадських організацій шляхом підготовки відповідних, 
інформаційних матеріалів тощо; 

удосконалення та розширення наповнення веб-сайтів виконавчих органів 
Олександрівської селищної ради. 

Основні завдання та заходи розвитку галузі: 
сприяння наданню адміністративних послуг через центр надання 

адміністративних послуг, зокрема і в електронній формі; 
оновлення та постійний моніторинг інформації розміщеної на сайті 

Олександрівської селищної ради.  
Очікувані результати та ключові індикатори оцінки виконання 

запланованих завдань: 
розвиток надання адміністративних послуг; 
підвищення інформування громадськості про діяльність Олександрівської 

селищної ради. 
 

Управління комунальною власністю 
Пріоритетні напрямки розвитку галузі: 
забезпечення ефективного управління підприємствами комунальної 

власності Олександрівської селищної ради; 
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збереження та підтримка у належному стані приміщень комунальної 

власності Олександрівської селищної ради. 
 

Основні завдання та заходи розвитку галузі: 
підвищення ефективності використання приміщень комунальної власності 

Олександрівської селищної ради шляхом надання приміщень, які не 
використовуються в оренду; 

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, з метою ознайомлення 
потенційних орендарів з переліком приміщень, які пропонуються для 
виставлення на аукціон для передачі в оренду.  

Очікувані результати та ключові індикатори оцінки виконання 
запланованих завдань: 

ефективне використання приміщень комунальної власності 
Олександрівської селищної ради; 

покращення інформування потенційних орендарів з переліком приміщень, 
які пропонуються для виставлення на аукціон для передачі в оренду. 
 

Розвиток туристичної та курортно-рекреаційної сфери 
Пріоритетні напрямки розвитку галузі: 
створення конкурентно-спроможного туристичного продукту, здатного 

максимально задовольнити туристичні потреби споживача; 
забезпечення сталого розвитку туристичної галузі;  
популяризація історії та культури регіону; 
розвиток та зміцнення матеріальної бази туризму; 
ефективне використання рекреаційних ресурсів, об’єктів історико – 

культурної спадщини та необхідності їх збереження; 
організація рекламно-інформаційної підтримки розвитку галузі. 
Основні завдання  та заходи щодо розвитку галузі: 
участь у  міжрегіональних та обласних туристичних виставках-ярмарках з 

метою представлення туристичних можливостей, висвітлення та популяризації 
досягнень щодо розвитку зеленого туризму; 

співпраця з туристичними агентствами, виготовлення якісної друкованої, та 
відео продукції про привабливі місця громади. 

Очікувані результати та ключові індикатори оцінки виконання 
запланованих завдань: 

залучення додаткових надходжень до місцевого бюджету, підвищення 
доходів рівня життя населення; 

ефективне та раціональне використання природно-заповідних територій  та 
об’єктів історико-культурної спадщини, що сприятиме їх збереженню та 
відновленню; 

впорядкування та ефективне використання туристичних ресурсів; 
забезпечення доступності туристичних послуг для всіх категорій 

населення; 
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формування позитивного туристичного іміджу селищної ради. 

 
Розбудова інформаційного простору та громадянського суспільства 
Пріоритетні напрямки розвитку галузі: 
забезпечити конструктивну співпрацю Олександрівської селищної ради з 

органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування регіону,  
інститутами громадянського суспільства; 

забезпечення поінформованості суспільства про діяльність інститутів 
громадянського суспільства; 

підвищення результативності роботи консультативно-дорадчих органів при 
Олександрівській селищній раді; 

ураховувати пропозицій інститутів громадянського суспільства та думки 
громадськості під час вирішення завдань соціально-економічного та 
культурного розвитку.  

Основні завдання  та заходи щодо розвитку галузі: 
організація в навчальних закладах Олександрівської селищної ради 

відкритих уроків щодо розвитку громадянського суспільства у сучасних 
умовах; 

залучення представників громадськості до розробки регіональних та 
місцевих програм; 

сприяти розвитку громадських ініціатив з питань розвитку волонтерського 
руху. 

Очікувані результати та ключові індикатори оцінки виконання 
запланованих завдань: 

активізація участі інститутів громадянського суспільства  та громадськості у 
формуванні і реалізації державної та регіональної політики; 

встановлення позитивного іміджу Олександрівської селищної ради; 
визначення  пріоритетних проблем в місцевій політиці щодо сприяння 

розвитку громадянського суспільства та поліпшення діяльності органів 
місцевого самоврядування. 
 

Екологічна безпека, поводження з побутовими відходами 
Пріоритетні напрямки розвитку галузі: 
впровадження сортування відходів;  
покращення стану рекреаційних зон;  
проведення в на території Олександрівської селищної ради екологічних 

заходів з пропаганди охорони навколишнього природного середовища;  
формування екологічної культури населення; 
нарощування потенціалу лісового господарства шляхом створення лісових 

насаджень в обсягах, які перевищують площі їх вирубування; 
збільшення площі природно-заповідного фонду. 
Основні завдання  та заходи щодо розвитку галузі: 
розробка цільової комплексної програми з екологічних питань; 
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прискорення розробки паспортів місць видалення відходів. 
впровадження роздільного збору твердих побутових відходів шляхом 

просвітницької діяльності про сортування ТПВ, впровадження сортування 
відходів у закладах освіти;  

покращення стану рекреаційних зон;  
проведення на території Олександрівської селищної ради екологічних 

заходів з пропаганди охорони навколишнього природного середовища  
 
Очікувані результати та ключові індикатори оцінки виконання 

запланованих завдань: 
розробка цільової комплексної програми з екологічних питань; 
розробка паспортів місць видалення відходів. 
впровадження роздільного збору твердих побутових відходів, 

впровадження сортування відходів у закладах освіти;  
покращення стану рекреаційних зон.  
 
Мобілізаційна підготовка, підтримка армії 
Пріоритетні напрямки розвитку галузі: 
своєчасне забезпечення виконання заходів із мобілізаційної підготовки та 
мобілізації на території Олександрівської селищної ради; 
своєчасне виконання заходів із оповіщення військовозобов’язаних. 
Основні завдання  та заходи щодо розвитку галузі: 
сприяння організації призову громадян на військову службу за призовом 

осіб офіцерського складу, строкову військову та альтернативну (невійськову) 
службу, а також їх мобілізації, підготовці молоді до служби в Збройних Силах 
України, організації навчальних (перевірочних) та спеціальних військових 
зборів;  

забезпечення доведення до підприємств, установ та організацій незалежно 
від форм власності, а також населення наказу військового комісара про 
оголошення мобілізації; 

організація в заходів із популяризації та залучення громадян на військову 
службу, проведення офіційних виступів, звернень в районних засобах 
масової інформації, вдосконалення військового обліку, придбання 
поліграфічної продукції. 
Очікувані результати та ключові індикатори оцінки виконання 

запланованих завдань: 
- забезпечення виконання заходів із мобілізаційної підготовки та 

мобілізації на території Олександрівської селищної ради. 
 
Цивільний захист 
Пріоритетні напрямки розвитку галузі 
накопичення регіонального і місцевих матеріальних резервів для 

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 
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забезпечення пожежної та техногенної безпеки.  
Основні завдання та заходи щодо розвитку галузі 
Реалізація заходів Програми цивільного захисту Олександрівської 

селищної ради Кропивницького району на 2021-2025 роки. 
Очікувані результати та ключові індикатори оцінки виконання 

запланованих завдань. 
забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території 

Олександрівської селищної ради. 
 
 

______________________
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РОЗДІЛ ІV Проєкти програми соціально-економічного та культурного розвитку 
Олександрівської селищної ради на 2022-2024 роки 

№ 
з/п 

Назва проєкту 
(заходу), його 

місцезнаходження 
(адреса) 

Термін 
реалізації 
проєкту 

Короткий зміст проєкту Загальна 
вартість, 
тис. грн. 

Залишко-
ва 

вартість  
продов-
ження  

реалізації 
проєкту, 

на 
початок  

2022 року, 
тис. грн.  

Потреба в коштах, тис.грн Наявність 
проєктно-
кошторис-

ної 
документ-

тації 
(так/ні) 

Відповіда-
льні 

виконавці 

Очікуваний 
результат 

дата 
почат

ку 

дата 
закін-
чення 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Галузь  «Охорона здоров’я»   
1. Корегування 

проєктно-
кошторисної 
документації 
«Капітальний ремонт 
терапевтичного 
відділення КНП 
«Олександрівська 
лікарня» смт 
Олександрівка вул. 
Шевченка,57» 

2022 2022 Корегування проєктно-
кошторисної документації 

100,0 - 100,0 - - - КНП 
«Олексан-
дрівська 
лікарня» 

Проведення 
перерахунку 

вартості 
проєкту 

2. Капітальний ремонт 
терапевтичного 
відділення КНП 
«Олександрівська 
лікарня» смт 
Олександрівка вул. 
Шевченка,57 

2023 2024 Заміна системи холодного та 
гарячого водопостачання, 
каналізації. Установка душових 
кабін. Демонтаж та монтаж 
системи опалення. Демонтаж та 
монтаж дверних та віконних 
блоків. Монтаж пожежної 
сигналізації та системи 
оповіщення людей на випадок 
виникнення пожежі. 

6000,0 - - 3000,0 3000,0 У 2019 
році 

виготовле-
на 

проєктно – 
кошторис-

на 
документа-

ція 

КНП 
«Олексан-
дрівська 
лікарня» 

Здійснення 
капітального 

ремонту 
терапевтично-
го відділення 

КНП 
«Олексан-
дрівська 
лікарня» 

3. Виготовлення 
проєктно – 
кошторисної 
документації на 
проведення 
капітального ремонту 
інфекційного 
відділення КНП 
«Олександрівська 
лікарня» 

2022 2022 Відділення не відповідає вимогам 
НСЗУ для готовності до 
реагування на інфекційні 
захворювання та епідемії. Немає 
умов для ізоляції пацієнтів з 
інфекційними захворюваннями, 
зокрема на корона вірусну 
хворобу (палати полу бокс та 
боксовані). Приміщення 
інфекційного відділення 1955р  

200,0 - 200,0 - - - КНП 
«Олексан-
дрівська 
лікарня» 

Виготовлення 
проєктно – 

кошторисної 
документації 

на проведення 
капітального 

ремонту 
інфекційного 

відділення  
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    вводу в експлуатацію, але 
капітальний ремонт жодного разу 
не проводився. 

        

4. Виготовлення 
проєктно – 
кошторисної 
документації на 
проведення 
капітального ремонту 
відділення 
анестезіології з 
ліжками інтенсивної 
терапії та 
хірургічного 
відділення з 
операційним блоком 
КНП 
«Олександрівська 
лікарня 

2022 2022 Капітальний ремонт у 
операційному блоці та відділенні 
анестезіології не проводився з 
моменту вводу в експлуатацію 
будівлі лікувального корпусу 
(1986р). Приміщення потребують 
заміни системи опалення, 
сантехніки, електропроводки та 
світильників. Також встановити 
енергозберігаючі вікна. 

500,0 - 500,0 - - - КНП 
«Олексан-
дрівська 
лікарня» 

Виготовлення 
проєктно – 

кошторисної 
документації 

5. Придбання 
високотехнологічног
о медичного 
обладнання 

2022 2024 Придбання високотехнологічного 
медичного обладнання дасть 
змогу покращити матеріально – 
технічну базу закладу відповідно 
вимог НСЗУ. 

1270,0 - 800,0 120,0 350,0 ні КНП 
«Олексан-
дрівська 
лікарня» 

Придбання 
високотехно-

логічного 
медичного 
обладнання 

6. Заміна вікон на 
енергозберігаючі по 
відділеннях КНП 
«Олександрівська 
лікарня» 

2022 2024 Заміна вікон на енергозберігаючі 
в кількості по відділеннях 
створить належні умови 
перебування хворих. Допоможе 
знизити тепловитрати у зимовий 
період за рахунок раціонального 
та ефективного використання 
тепла, знизить показники 
шумоізоляції, покращить 
естетичний вигляд закладу. 

600,0 - 200,0 200,0 200,0 ні КНП 
«Олександр-

івська 
лікарня» 

Проведення 
заміни вікон на 

енергозбері-
гаючі. 

Допоможе 
знизити 

тепловитрати у 
зимовий період 

7. Капітальний ремонт 
відділення 
анестезіології з 
ліжками інтенсивної 
терапії та 
хірургічного 
відділення з 
операційним блоком 
КНП « 

2023 2023 Капітальний ремонт у 
операційному блоці та відділенні 
анестезіології не проводився з 
моменту вводу в експлуатацію 
будівлі лікувального корпусу  

25000,0 - - 25000,0 - ні КНП 
«Олександрі

вська 
лікарня» 

Капітальний 
ремонт у 

відділеннях 
КНП 

«Олександрі-
вська лікарня» 
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 Олександрівська 
лікарня» смт 
Олександрівка                      
вул. Шевченка,57 

  (1986р). Приміщення потребують 
заміни системи опалення, 
сантехніки, електропроводки та 
світильників. Також встановити 
енергозберігаючі вікна. 
 
 

        

8. Капітальний ремонт 
інфекційного 
відділення КНП 
«Олександрівська 
лікарня» смт 
Олександрівка                     
вул. Шевченка,57 

2024 2024 Відділення не відповідає вимогам 
НСЗУ для готовності до 
реагування на інфекційні 
захворювання та епідемії. Немає 
умов для ізоляції пацієнтів з 
інфекційними захворюваннями, 
зокрема на корона вірусну 
хворобу (палати полу бокс та 
боксовані). Приміщення 
інфекційного відділення 1955р 
вводу в експлуатацію, але 
капітальний ремонт жодного разу 
не проводився. 

6000,0 - - - 6000,0 ні КНП 
«Олександрі

вська 
лікарня» 

Проведення 
капітального 

ремонту 
інфекційного 

відділення 
КНП 

«Олександрів-
ська лікарня» 

9. Придбання та заміна 
вікон на 
енергозберігаючі в 
кабінетах сімейних 
лікарів                         
смт Олександрівка,                    
вул. Шевченка, 57 

2022 2024 Заміна вікон на енергозберігаючі 
в кількості. Допоможе знизити 
тепловитрати у зимовий період за 
рахунок раціонального та 
ефективного використання тепла 

300,0 - 100,0 100,0 100,0 - КНП 
«Олексан-
дрівський 

центр 
первинної 
медико-

санітарної 
допомоги» 

Придбання та 
заміна вікон на 
енергозберіга-
ючі в кабінетах 

сімейних 
лікарів                  

10. Проведення 
поточного  ремонту  
першого поверху  
Олександрівської 
амбулаторії ЗПСМ 
смт Олександрівка, 
вул. Шевченка, 57 

2023 2023 Поточний ремонт  стін першого 
поверху та стелі, встановлення 
енергозберігаючих світильників. 

150,0 - - 150,0 - - КНП 
«Олексан-
дрівський 

центр 
первинної 
медико-

санітарної 
допомоги» 

Проведення 
поточного  
ремонту  
першого 
поверху   
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11. Проведення 
поточного  ремонту  
другого поверху  
Олександрівської 
амбулаторії ЗПСМ 
смт Олександрівка, 
вул. Шевченка, 57 

2024 2024 Поточний ремонт  стін другого 
поверху та стелі. 

150,0 - - - 150,0 - КНП 
«Олексан-
дрівський 

центр 
первинної 
медико-

санітарної 
допомоги» 

Проведення 
поточного  
ремонту  
другого 
поверху   

 
 

Разом по галузі «Охорона здоров’я» 
 

40270,0 - 1900,0 28570,0 9800,0 - - - 

Галузь «Освіта»   
1. Виготовлення проєктно – 

кошторисної 
документації 
«Капітальний ремонт 
Олександрівського НВК 
КЗ «Олександрівське 
НВО №2» за адресою:  
вул. Незалежності 
України, 89                      
смт Олександрівка 
Кропивницького району 
Кіровоградської області» 
 

2022 2022 Виготовлення проєктно – 
кошторисної документації 

700,0 - 700,0 - - - Відділ освіти 
Олексан-
дрівської 
селищної 

ради 

Виготовлення 
проєктно – 

кошторисної 
документації 

2. Капітальний ремонт 
Олександрівського НВК 
КЗ «Олександрівське 
НВО №2» за адресою:  
вул. Незалежності 
України, 89                      
смт Олександрівка 
Кропивницького району 
Кіровоградської області 
 

2022 2023 Капітальний ремонт 
Олександрівського НВК КЗ 
«Олександрівське НВО 
№2» 

48 000,0 - 24000,0 24000,0 - ні Відділ освіти 
Олексан-
дрівської 
селищної 

ради 
Олексан-
дрівський 
НВК КЗ 

«Олексан-
дрівське 

НВО №2» 

Проведення 
Капітального 

ремонту 
Олексан-

дрівського 
НВК КЗ 

«Олексан-
дрівське НВО 

№2» 



37   

4. Будівництво модульної 
котельні на твердому 
паливі потужністю 700 кВт 
Олександрівського НВК КЗ 
«Олександрівське НВО 
№2» за адресою:  вул. 
Незалежності України, 89  
смт Олександрівка 
Кропивницького району 
Кіровоградської області 
 
 
 

2022 2022 Будівництво модульної 
котельні на твердому 
паливі потужністю            
700 кВт 
Олександрівського НВК 
КЗ «Олександрівське 
НВО №2» 

5000,0 - 5000,0 - - ні Відділ освіти 
Олексан-
дрівської 
селищної 

ради 
Олексан-
дрівський 
НВК КЗ 

«Олександрі
вське НВО 

№2» 

Будівництво 
модульної 
котельні на 
твердому 

паливі 
потужністю 

700 кВт 

5. Виготовлення проєктно – 
кошторисної документації 
«Встановлення пожежної 
сигналізації в 
Олександрівському НВК 
КЗ «Олександрівське НВО 
№2» за адресою:  вул. 
Незалежності України, 89                      
смт Олександрівка 
Кропивницького району 
Кіровоградської області» 
 
 
 

2022 2022 Виготовлення проєктно – 
кошторисної 
документації 

50,0 - 50,0 - - - Відділ освіти 
Олексан-
дрівської 
селищної 

ради 
Олексан-
дрівський 
НВК КЗ 

«Олексан-
дрівське 

НВО №2» 

Виготовлення 
проєктно – 

кошторисної 
документації 

6. Встановлення пожежної 
сигналізації в 
Олександрівському НВК 
КЗ «Олександрівське НВО 
№2» за адресою:  вул. 
Незалежності України, 89                      
смт Олександрівка 
Кропивницького району 
Кіровоградської області 

2023 2023 Встановлення пожежної 
сигналізації в 
Олександрівському НВК 
«Олександрівське НВО 
№2» 

900,0 - - 900,0 - ні Відділ освіти 
Олексан-
дрівської 
селищної 

ради 
Олексан-
дрівський 
НВК КЗ 

«Олексан-
дрівське 

НВО №2» 

Встановлення 
пожежної 

сигналізації 
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7. Капітальний ремонт 
Красносільського 
дошкільного навчального 
закладу Олександрівського 
району Кіровоградської 
області27326 
с.Красносілля, вул..Нова,12 

2021 2022 Капітальний ремонт 1634,0 230,0 230,0 - - так Відділ освіти 
Олексан-
дрівської 
селищної 

ради 

Завершення 
капітального 

ремонту в 
дошкільному 
навчальному 

закладі 

8. Капітальний ремонт 
приміщень 
Олександрівського закладу 
дошкільної освіти (ясла-
садок) №3 
Олександрівської селищної 
ради Кропивницького 
району Кіровоградської 
області по пров. Зелений, 8 
смт. Олександрівка. 

2021 2022 Капітальний ремонт 5209,84 3209,84 3209,84 - - так Відділ освіти 
Олександрів

ської 
селищної 

ради 
Олексан-
дрівський 

заклад 
дошкільної 

освіти (ясла-
садок) №3 

Проведення 
капітального 

ремонту 
приміщень 

9. Придбання та заміна вікон 
на енергозберігаючі в 
Олександрівському закладі 
дошкільної освіти №6 за 
адресою: 27300                         
вул. Володимирська, 28                      
смт Олександрівка 
Кропивницького району 
Кіровоградської області» 
 

2022 2024 Придбання та заміна 
вікон на енергозберігаючі 

300,0 - 100,0 100,0 100,0 ні Відділ освіти 
Олександрів

ської 
селищної 

ради 
Олексан-
дрівський 

заклад 
дошкільної 
освіти №6 

Придбання та 
заміна вікон на 

енергозбері-
гаючі 

10. Виготовлення проєктно – 
кошторисної документації 
Капітальний ремонт по 
заміні віконних блоків в 
Олександрівському закладі 
дошкільної освіти №6 за 
адресою: 27300                         
вул. Володимирська, 28                      
смт Олександрівка 
Кропивницького району 
Кіровоградської області 
 

2024 2024 Виготовлення проєктно – 
кошторисної 
документації 

200,0 - - - 200,0 ні Відділ освіти 
Олександрів

ської 
селищної 

ради 
Олексан-
дрівський 

заклад 
дошкільної 
освіти №6 

Виготовлення 
проєктно – 

кошторисної 
документації 
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11. Встановлення системи 
електроопалення в 
Родниківській філії КЗ 
«Красносілківське НВО» за 
адресою: 27343 вул. 
Молодіжна, 2 с. Родниківка 
Кропивницького району 
Кіровоградської області 

2022 2022 Встановлення системи 
електроопалення в 
Родниківській філії 

150,0 - 150,0 - - ні Відділ освіти 
Олександрів

ської 
селищної 

ради 
Родниківсь-
кій філії КЗ 
«Красносіл-

ківське 
НВО» 

Встановлення 
системи 

електроопа-
лення 

12. Виготовлення проєктно – 
кошторисної документації 
«капітальний ремонт 
Розумівського закладу 
дошкільної освіти 
«Сонечко» 
Олександрівської селищної  
ради Кропивницького 
району  за адресою: 27336 
с. Розумівка, 
Олександрівського району, 
Кіровоградської 
області,вулиця Гоголя, 7 

2022 2022 Виготовлення проєктно – 
кошторисної 
документації 

100,0 - 100,0 - - - Відділ освіти 
Олексан-
дрівської 
селищної 

ради 
Розумівсько-

го закладу 
дошкільної 

освіти 

Виготовлення 
проєктно – 

кошторисної 
документації 

13. Капітальний ремонт 
Розумівського закладу 
дошкільної освіти 
«Сонечко» 
Олександрівської селищної  
ради Кропивницького 
району  за адресою: 27336 
с. Розумівка, 
Олександрівського району, 
Кіровоградської 
області,вулиця Гоголя, 7 

2023 2024 Капітальний ремонт 
Розумівського закладу 
дошкільної освіти 
«Сонечко» 

3000,0 - - 1500,0 1500,0 ні Відділ освіти 
Олексан-
дрівської 
селищної 

ради 
Розумівсько-

го закладу 
дошкільної 

освіти 

Проведення 
капітального 

ремонту 
Розумівського 

закладу 
дошкільної 

освіти 

14. Поточний ремонт системи 
опалення 
Вищеверещаківської філії  
КЗ «Красносільське НВО» 
27315 с.Вищі Верещаки, 
вул..Шкільна,1 

2023 2023 Проведення поточного 
ремонту системи 
опалення 

450,0 - - 450,0 - - Відділ освіти 
Олексан-
дрівської 
селищної 

ради 
Вищевере-
щаківської 
філії  КЗ 

«Красносіль-
ське НВО» 

Проведення 
поточного 
ремонту 
системи 
опалення 
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15. Придбання та заміна вікон 
та дверних блоків на 
енергозберігаючі в 
приміщенні Староосотської 
філії КЗ «Олександрівське 
НВО №1». 
За адресою: 27311                 
вул. Івана Лісняка, 30                                                                                                            
с.Стара Осота, 
Олександрівський район, 
Кіровоградська область 

2022 2024 Придбання та заміна 
вікон та дверних блоків 
на енергозберігаючі 

600,0 - 200,0 200,0 200,0 - Відділ освіти 
Олексан-
дрівської 
селищної 

ради 
Староосот-
ської філії 

КЗ 
«Олексан-
дрівське 

НВО №1» 

Придбання та 
заміна вікон та 
дверних блоків 
на енергозбері-

гаючі 

16. Модернізація шкільних 
їдалень та придбання 
нового технологічного 
обладнання 
 

2022 2024 Модернізація шкільних 
їдалень 

1200,00 - 400 400 400 - Відділ освіти 
Олексан-
дрівської 
селищної 

ради 
 

Проведення 
модернізації 

шкільних 
їдалень, 

придбання 
обладнання 

17. Придбання 3-х шкільних 
автобусів для підвезення 
учнів: 
1) з Родниківської філії до 
Красносілківської ЗШ І-ІІІ 
ст. 
2) З Цвітненської філії до 
Красносільської ЗШ І-ІІІ ст. 
3) з сіл Поселянівка, Нова 
Осота до смт 
Олександрівка 
 

2022 2024 Придбання 3-х шкільних 
автобусів 

6 300,0 - 2100,0 2100,0 2100,0 ні Відділ освіти 
Олексан-
дрівської 
селищної 

ради 
 

Придбання 3-х 
шкільних 

автобусів для 
підвезення 

учнів 

18. Виготовлення проєктно-
кошторисної документації 
«Поточний середній ремонт 
асфальтного покриття на 
території Михайлівської 
ЗШ І-ІІІ ступенів КЗ 
«Михайлівське НВО» за 
адресою: вул. Пушкіна, 1, 
 с. Михайлівка 
Кіровоградської області» 
 

2022 2022 Виготовлення проєктно-
кошторисної 
документації 

50,0 - 50,0 - - - Відділ освіти 
Олексан-
дрівської 
селищної 

ради 
Михайлів-
ської ЗШ          

І-ІІІ ступенів 
КЗ 

«Михайлів-
ське НВО» 

Виготовлення 
проєктно-

кошторисної 
документації 
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19. Поточний середній ремонт 
асфальтного покриття на 
території Михайлівської 
ЗШ І-ІІІ ступенів КЗ 
«Михайлівське НВО» за 
адресою: вул. Пушкіна, 1, 
 с. Михайлівка 
Кіровоградської області 

2023 2023 Проведення поточного 
середнього ремонт 
асфальтного покриття 

850,0 - - 850,0 - ні Відділ освіти 
Олексан-
дрівської 
селищної 

ради 
Михайлів-
ської ЗШ          

І-ІІІ ступенів 
КЗ 

«Михайлів-
ське НВО» 

Проведення 
поточного 
середнього 

ремонт 
асфальтного 

покриття 

 
Всього по галузі «Освіта» 74693,84 3439,84 36289,84 30500,0 4500,0 - - - 

Галузь «Спорт»   
1. Виготовлення 

проєктно-
кошторисної 
документації на 
реконструкцію 
легкоатлетичної 
доріжки та 
баскетбольного 
майданчика на 
стадіоні ім.М.Шишки 
в  смт Олександрівка 

2022 2022 Виготовлення ПКД на проведення 
робіт 

100,0 - 100,0 - - - Відділ 
молоді та 

спорту 
Олексан-
дрівської 
селищної 

ради 

Виготовлення 
проєктно-

кошторисної 
документації 

2. Реконструкція 
легкоатлетичної 
доріжки та 
баскетбольного 
майданчика на 
стадіоні ім.М.Шишки 
в  смт Олександрівка 

2022 2022 Проєкт здійснюється для 
оновлення змагально – 
тренувальної бази та залучення 
широких верств населення до 
здорового способу життя. 

1900,0 - 1900,0 - - ні Відділ 
молоді та 

спорту 
Олексан-
дрівської 
селищної 

ради 

Реконструкція 
легкоатлетич-
ної доріжки та 
баскетбольно-
го майданчика 

3. Виготовлення 
проєктно-
кошторисної 
документації на 
будівництво 
легкоатлетичного 
манежу, тентового 
ангару для ігрових 
видів спорту на 
стадіоні ім. 
М.Шишки в            
смт Олександрівка 
 

2022 2022 Виготовлення ПКД на проведення 
робіт 

500,0 - 500,0 - - - Відділ 
молоді та 

спорту 
Олексан-
дрівської 
селищної 

ради 

Виготовлення 
проєктно-

кошторисної 
документації 
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4. Будівництво 
легкоатлетичного 
манежу, тентового 
ангару для ігрових 
видів спорту на 
стадіоні ім.М.Шишки 
в  смт Олександрівка 
 

2022 2022 1. База для тренувань та змагань 
обласного та всеукраїнського 
рівня (легка атлетика,). 
2. Підготовка членів збірної 
команди України з пріоритетних 
видів спорту: легка атлетика, 
ігрові види спорту. 
3. Спортивна база для залучення 
до фізичної культури та спорту 
всіх верств населення 
Олександрівської громади та 
області 
 

6500,0 - 6500,0 - - ні Відділ 
молоді та 

спорту 
Олексан-
дрівської 
селищної 

ради 

Будівництво 
легкоатлетич-
ного манежу, 

тентового 
ангару для 

ігрових видів 
спорту 

5. Виготовлення 
проєктно-
кошторисної 
документації на 
капітальний ремонт 
приміщення КЗ 
«ДЮСШ  
ім.М.П. Іванова» 
 
 

2022 2022 Виготовлення ПКД на проведення 
робіт 

100,0 - 100,0 - - - Відділ 
молоді та 

спорту 
Олексан-
дрівської 
селищної 

ради 

Виготовлення 
проєктно-

кошторисної 
документації 

6. 
 
 

Капітальний ремонт 
приміщення КЗ 
«ДЮСШ   
ім. М.П. Іванова» 
 

2022 
 

2022 
 
 

1.Утеплення фасаду та зберігання 
тепла в приміщені. 
2. Покращення зовнішнього виду 
споруди. 
3. Усунення недоліків щодо 
помокріння приміщення з 
середини. 
4. Неналежний аварійний стан 
приміщення. 
 
 

900,0 
 

- 900,0 
 

- - ні Відділ 
молоді та 

спорту 
Олексан-
дрівської 
селищної 

ради 

Проведення 
капітального 

ремонту 
приміщення 

 
Всього по галузі «Спорт» 10000,0 - 10000,0 - - - - - 
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Галузь «Культура»   
1. Виготовлення проектно-

кошторисної 
документації 
«Будівництво модульної 
котельні, теплотраси та 
утеплення фасаду КЗ 
«Центр культури та 
дозвілля» 
Олександрівської 
селищної ради 
Кропивницького району 
Кіровоградської області» 
 

2023 2023 Виготовлення проектно-
кошторисної документації 

Актуальність проекту полягає у 
необхідності підвищення 
ефективності споживання 
енергоносіїв, заміщення 

споживання природного газу 

500,0 - - 500,0 - - Відділ 
культури та 

туризму 
Олексан-
дрівської 

селищної ради 
КЗ «Центр 

культури та 
дозвілля» 
Олексан-
дрівської 

селищної ради 

Виготовлення 
проектно-

кошторисної 
документації 

2. Будівництво модульної 
котельні, теплотраси та 
утеплення фасаду КЗ 
«Центр культури та 

дозвілля» 
Олександрівської 

селищної ради 
Кропивницького району 
Кіровоградської області 

 
 

2024 2024 Будівництво модульної котельні, 
теплотраси та утеплення фасаду 

25000,0 - - - 25000,0 ні Відділ 
культури та 

туризму 
Олексан-
дрівської 

селищної ради 
КЗ «Центр 

культури та 
дозвілля» 
Олексан-
дрівської 

селищної ради 

Будівництво 
модульної 
котельні, 

теплотраси та 
утеплення 
фасаду КЗ 

«Центр 
культури та 
дозвілля» 

3. Виготовлення проектно-
кошторисної 
документації 

«Будівництво модульної 
котельні, теплотраси                     

КЗ «Центральна 
бібліотека» 

Олександрівської 
селищної ради 

Кропивницького району 
Кіровоградської 

області» 

2023 2023 Виготовлення проектно-
кошторисної документації 

Актуальність проекту полягає у 
необхідності підвищення 
ефективності споживання 
енергоносіїв, заміщення 

споживання природного газу 

150,0 - - 150,0 - - Відділ 
культури та 

туризму 
Олексан-
дрівської 

селищної ради 
КЗ 

«Центральна 
бібліотека» 

Виготовлення 
проектно-

кошторисної 
документації 
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4. Будівництво модульної 
котельні, теплотраси                     

КЗ «Центральна бібліотека» 
Олександрівської селищної 

ради Кропивницького 
району Кіровоградської 

області 

2024 2024 Проєктом передбачається 
будівництво модульної 
котельні та теплотраси                     

1000,0  - - 1000,0 ні Відділ 
культури та 

туризму 
Олексан-
дрівської 

селищної ради 
КЗ 

«Центральна 
бібліотека» 

Проєктом 
передбачається 

будівництво 
модульної 
котельні та 
теплотраси                     

5. Придбання автобусу 2024 2024 Придбання автобусу для 
забезпечення потреб закладів 

галузі «Культура» 

2100,0  - - 2100,0 - Відділ 
культури та 

туризму 
Олексан-
дрівської 

селищної ради 

Придбання 
автобусу 

Всього по галузі «Культура» 28750,0 - - 650,0 28100,0 - - - 

Галузь «Житлово-комунальне господарство та благоустрій»   
1. Корегування проєктно-

кошторисної документації 
«Реконструкція мереж 
вуличного освітлення  по 
вул. Незалежності України, 
смт Олександрівка 
Олександрівського району 
Кіровоградської області» 

2022 2022 Корегування проєктно-
кошторисної документації 

100,0 - 100,0 0 0 - Відділ 
містобуду-

вання, 
архітектури, 

житлово-
комунально-го 
господарства 

та благоустрою                   
Олексан-
дрівської 

селищної ради 

Проведення 
перерахунку 

вартості 
проєкту 

2. Реконструкція мереж 
вуличного освітлення              
по вул. Незалежності 
України,                                
смт Олександрівка 
Олександрівського району 
Кіровоградської області 

2022 2023 Реконструкція мереж 
вуличного освітлення по вул. 
Незалежності України,  смт 

Олександрівка 

4600,0 - 2300,0 2300,0 - ні Відділ 
містобуду-

вання, 
архітектури, 

житлово-
комунально-го 
господарства 

та благоустрою                   
Олексан-
дрівської 

селищної ради 

Проведення 
реконструкції 

мереж 
вуличного 

освітлення по 
вул. 

Незалежності 
України,   

смт 
Олександрівка 
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3. Виготовлення проєктно-
кошторисної документації 
«Реконструкція водогону в 
с.Несватково» 

2022 2022 Виготовлення проєктно-
кошторисної документації на 

будівництво водогону 

100,0 - 100,0 - - - Відділ 
містобуду-

вання, 
архітектури, 

житлово-
комунального 
господарства 

та благоустрою                   
Олексан-
дрівської 

селищної ради 

Виготовлення 
проєктно-

кошторисної 
документації 

4. Реконструкція водогону в 
с.Несваткове 

2023 2024 Будівництво водогону 1200,0 - - 600,0 600,0 ні Відділ 
містобуду-

вання, 
архітектури, 

житлово-
комунального 
господарства 

та благоустрою                   
Олексан-
дрівської 

селищної ради 

Проведення 
реконструкції 

водогону в 
с.Несваткове 

5. Виготовлення проєктно-
кошторисної документації 
на будівництво системи 
водоочищення в смт 
Олександрівка 

2022 2022 Виготовлення проєктно-
кошторисної документації на 

будівництво системи 
водоочищення 

400,0 - 400,0 - - - Відділ 
містобуду-

вання, 
архітектури, 

житлово-
комунального 
господарства 

та благоустрою                   
Олексан-
дрівської 

селищної ради 
КП «Оберіг-

Аква» 

Виготовлення 
проєктно-

кошторисної 
документації 

на будівництво 
системи 

водоочищення 

6. Будівництво системи 
водоочищення в смт 
Олександрівка 

2023 2023 Будівництво системи 
водоочищення 

18000,0 - - 18000,0 - ні Відділ 
містобуду-

вання, 
архітектури, 

житлово-
комунального 
господарства 

та благоустрою                   
Олексан-
дрівської 

селищної ради 
КП «Оберіг-

Аква» 

Будівництво 
системи 

водоочищення 
в смт 

Олександрівка 
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7. Поточний середній ремонт                 
вул. Шевченка від буд.№18 
до вул. Раєвського                            
в с.Розумівка 
Кропивницького району 

2022 2022 Проведення поточного 
середнього ремонту дороги                 

4018,733 - 4018,733 - - так Відділ 
містобуду-

вання, 
архітектури, 

житлово-
комунального 
господарства 

та благоустрою                   
Олексан-
дрівської 

селищної ради 
 

Проведення 
поточного 
середнього 

ремонту 
дороги                 

8. Виготовлення проєктно-
кошторисної документації 
«Поточний середній ремонт 
вулиці Конєва  в 
с.Красносілка, 
Олександрівської селищної 
ради Кропивницького 
району Кіровоградської 
області» 
 

2022 2022 Виготовлення проєктно-
кошторисної документації 

150,0 - 150,0 - - - Відділ 
містобуду-

вання, 
архітектури, 

житлово-
комунального 
господарства 

та благоустрою                   
Олексан-
дрівської 

селищної ради 
 

Виготовлення 
проєктно-

кошторисної 
документації 

10. Поточний середній ремонт 
вулиці Конєва  в 
с.Красносілка, 
Олександрівської селищної 
ради Кропивницького 
району Кіровоградської 
області» 

2023 2023 Поточний середній ремонт 
вулиці Конєва  в с.Красносілка 

3000,0 - 3000,0 - - ні Відділ 
містобуду-

вання, 
архітектури, 

житлово-
комунального 
господарства 

та благоустрою                   
Олексан-
дрівської 

селищної ради 

Проведення 
поточного 
середнього 

ремонту вулиці 
Конєва  в 

с.Красносілка 

11. Виготовлення проєктно-
кошторисної документації 
«Будівництво парку                           
по вул. Шевченка                                            
в смт Олександрівка» 

2022 2022 Виготовлення проєктно-
кошторисної документації 

200,0 - 200,0 - - - Відділ 
містобуду-

вання, 
архітектури, 

житлово-
комунального 
господарства 

та благоустрою                   
Олексан-
дрівської 

селищної ради 
 

Виготовлення 
проєктно-

кошторисної 
документації 

 



47 
 

12. Будівництво парку                           
по вул. Шевченка                                            
в смт Олександрівка 

2023 2023 Будівництво парку                         
по вул. Шевченка                                            

в смт Олександрівка 

8500,0 - - 4000,0 4500,0 ні Відділ 
містобуду-

вання, 
архітектури, 

житлово-
комунального 
господарства 

та благоустрою                   
Олексан-
дрівської 

селищної ради 
 

Будівництво 
парку                           

по вул. 
Шевченка                                            

в смт 
Олександрівка 

13. Виготовлення проєктно-
кошторисної документації 
«Облаштування 
водовідведення по  
вул. Степовій 
 в смт Олександрівка» 

2022 2022 Виготовлення проєктно-
кошторисної документації 

50,0 - 50,0 - - - Відділ 
містобуду-

вання, 
архітектури, 

житлово-
комунального 
господарства 

та благоустрою                   
Олексан-
дрівської 

селищної ради 
 

Виготовлення 
проєктно-

кошторисної 
документації 

14. Придбання спецтехніки 2022 2024 Придбання спецтехніки 4500,0 - 1500,0 1500,0 1500,0 - Відділ 
містобуду-

вання, 
архітектури, 

житлово-
комунального 
господарства 

та благоустрою                   
Олексан-
дрівської 

селищної ради 
КП «Оберіг-
Аква», КП            

с. Бірки 

Придбання 
спецтехніки  

Всього по галузі «Житлово-комунальне 
господарство та благоустрій» 

44818,733 - 11818,733 26400,0 6600,0 - - - 

 


