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селищним головою 

 

 

 

Двадцять сьома сесія Олександрівської селищної ради восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від __ __________ 2022 року                                                                        № ____ 
смт Олександрівка 

 

Звіт голови Олександрівської селищної  
ради про роботу виконавчих органів  
Олександрівської селищної ради за 2021 рік 
 

Відповідно до пункту 9 статті 26, частини 7 статті 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

Звіт голови Олександрівської селищної ради про роботу виконавчих органів 

Олександрівської селищної ради за 2021 року (додається) взяти до відома. 

 
 
 
Селищний голова                                                     Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

     до рішення Олександрівської 

                                                                           селищної ради  

                                                                                     від __ лютого 2021 року № ___ 

ЗВІТ 
голови Олександрівської селищної ради про роботу виконавчих органів 

Олександрівської селищної ради за 2021 року 
 

На території Олександрівської селищної ради розташовано 53 населених 

пункти, в тому числі 3 селища міського типу та 50 сіл, кількість населення складає 

25,1 тисяч осіб. 

Загальна площа земель на території Олександрівської селищної ради становить 

115890 га, з них: 

землі сільськогосподарського призначення становлять 85436,22 га; 

ліси та лісовкриті площі 21756 га; 

забудовані землі 3860,8 га; 

землі під водою 2091,7 га; 

інші 2745,28 га. 

Територія Олександрівської селищної ради за своєю специфікою є  

сількогосподарською, тому з 329 юридичних осіб, зареєстрованих на території 

Олександрівської селищної ради більше 60% - сільськогосподарські, промисловість 

представлена 2 підприємствами - ДП «Олександрівське лісове господарство», філія 

«Олександрівський райавтодор»ДП «Кіровоградський облавтодор». 

На території селищної ради торгівельна мережа представлена  181 об’єктом 

торгівлі (магазини продовольчого та непродовольчого спрямування), 1 ринком,                

20 закладами побутового обслуговування населення (перукарні, ремонт взуття, пошив 

одягу, ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів), 1 готелем.  

Крім того, на території селищної ради розміщено 8 автозаправочних станцій та 

автогазозапровочних пунктів. 

Олександрівська селищна рада має розгалужену мережу соціальних об’єктів. 

До мережі закладів освіти на території Олександрівської селищної ради 

входять 5 ліцеїв  (КЗ «Олександрівський ліцей № 1», КЗ «Олександрівський ліцей  

№2», КЗ «Красносілківський ліцей», КЗ «Красносільський ліцей», КЗ 

«Михайлівський ліцей») та 16 їх філій, 10 дошкільних навчальних закладів, 2 

заклади позашкільної освіти.  

В трьох філіях, що розташовані в с. Ставидла, в с. Триліси, в с. Розумівка – 

призупинений навчальний процес з початку 2020-2021 навчального року. 

Позашкільними навчальними закладами є комунальний заклад позашкільної 

освіти «Олександрівський центр дитячої та юнацької творчості» Олександрівської 

селищної ради та комунальний заклад позашкільної освіти «Олександрівська 

станція юних техніків» Олександрівської селищної ради, у яких навчається 1715 

дітей.                                      

На даний час 17 шкільних автобусів забезпечують перевезення 698 учнів та                

94 педагогічних працівників.  

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.  

У галузі спорту матеріально-технічна база складає 97 об’єктів: 1 стадіон,                  

14 футбольних полів, 20 спортивних залів, 12 майданчиків з тренажерним 

обладнанням, 4 майданчика з штучним покриттям, 32 спортивних майданчика, 2 

тенісних корти, 2 стрілецькі тири, 10 приміщень фізкультурно-спортивного 

призначення. Крім того, на території Олександрівської селищної ради  

забезпечується діяльність комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна             

ім. М.П.Іванова». 

На території Олександрівської селищної ради розміщено 3 заклади соціального 

захисту населення: відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної 

ради, комунальний заклад «Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» 

Олександрівської селищної ради, комунальна установа «Олександрівський центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Олександрівської 

селищної ради. 

Медична галузь складається з комунального некомерційного підприємства 

«Олександрівська лікарня» та комунального некомерційного підприємства 

«Олександрівський центр первинної медико-санітарної допомоги». 

Мережа КНП «Олександрівський центр первинної медико-санітарної допомоги 

становить: 6 амбулаторій загальної практики сімейної медицини (Олександрівської, 

Єлизаветградківської, Красносільської,  Родниківської, Ставидлянської, 

Цвітненської) та 16 фельдшерсько-акушерських пунктів. 

Фінанси та бюджет. 
До  бюджету Олександрівської селищної територіальної громади  надійшло 

доходів з урахуванням трансфертів  в загальній сумі 262805,7 тис грн, з них до 

загального фонду  256898,4 тис грн, спеціального фонду 4107,3 тис грн. 

За  2021 рік надходження податкових та неподаткових платежів до загального 

фонду  селищного бюджету склали 156664,1 тис грн, або 100,9%  до плану,    темп 

росту до   попереднього року  склав 106,0 %. 

 В загальній структурі  надходжень загального фонду (без урахування 

трансфертів) податок на доходи фізичних осіб складає 62,4%, за рік надійшло 

даного податку   97851,6 тис грн,  або 103,7 % до плану, темп росту склав 111,1%.  

Надходження забезпечено насамперед за рахунок оподаткування доходів у вигляді 

заробітної плати в сумі 64780,3 тис грн, 100,7 % виконання до плану, або 66,2% від 

надходжень цього податку.  Крім того, надходження по податку, який сплачується з 

доходів, інших ніж заробітна плата (виплачені дивіденди, орендна плата за земельні 

частки (паї) тощо) склали 23707,3 тис грн, або 118,5% до плану, надходження по 

податку на доходи фізичних осіб грошового забезпечення, грошових винагород та 

інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і 

начальницького складу, що сплачується податковими агентами 7826,4 тис грн, 



81,8% плану, та зменшено надходження у зрівнянні з 2020 роком на 1345,5 тис грн, 

в зв’язку із оптимізацією посад. 

Надходження рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за 

звітний період склали 3261,5 тис грн, виконання плану склало 101,8%, темп росту 

знижено на 50,0 %. Зниження надходжень зумовлено реформуванням лісової  

галузі. 

Надходження акцизного податку склало 7534,4 тис грн,  виконання склало 

127,7% до плану,  темп росту склав 114,0% збільшення надходжень зумовлено 

відновленням діяльності заправочними станціями. 

Плати за землю за звітний період  сплачено  до селищного бюджету                  

22015,1 тис грн,  виконання плану склало 87,8 %, темп росту склав 107,2 %, 

зниження зумовлено збільшенням планових призначень протягом року на 3765,8 

тис грн. на очікувані надходження щодо перегляду договорів до рівня 12%. 

Єдиного податку надійшло 23919,7 тис грн, виконання склало 99,5%, темп 

росту  склав 101,2 %, невиконання в зв’язку із сплатою даного податку у січні 2022 

року. 

Офіційні трансферти до загального та спеціального фондів бюджету 

Олександрівської територіальної громади за 2021 рік склали                          

102034,3 тис грн, 100% до плану,  38,8% від доходної частини бюджету в цілому. 

Освітньої субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам  надійшло  до 

селищного бюджету  87790,6 тис грн. 

Дотації з місцевого бюджету іншим місцевим  бюджетам отримано  2001,6 тис 

грн.  

До спеціального фонду селищного бюджету надійшло 5907,3 тис грн, власних  

надходжень бюджетних установ надійшло  3593,3  тис грн, або 106,2 %  до  плану  

2021 року. Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення склали 410,05 тис грн. Екологічного податку надійшло 69,9 тис грн,  

або 69,2 % до плану. Офіційні трансферти з державного бюджету у вигляді 

субвенції соціально-економічного розвитку склали 1800,0 тис грн.  

За 2021 рік   із загального та спеціального фонду селищного бюджету 

проведено видатків на суму 262026,2 тис грн, в т.ч: по загальному фонду 245965,3 

тис грн (96,1% до уточненого річного плану), з них:  на виконання захищених 

статей селищного бюджету  направлено  220975,2 тис грн (89,8% від загального 

обсягу видатків), з них: на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних 

установ  203095,9 тис грн, на  медикаменти та перев’язувальні матеріали  30,2 тис 

грн, продукти харчування 2876,0 тис грн, оплату  комунальних послуг та 

енергоносіїв  11530,5 тис грн, дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) програм   118,6 тис грн, поточні трансферти органам 

державного управління інших рівнів  132,0 тис грн, соціальне забезпечення 3192,1 

тис грн; фонду по спеціальному фонду використано 16060,9 тис грн (79,7% до 

уточненого річного плану), з них: на оплату праці та нарахування 78,2 тис грн, на  

медикаменти та перев’язувальні матеріали   6,8 тис грн, продукти харчування 

2216,2 тис грн, оплату  комунальних послуг та енергоносіїв  98,8 тис грн, капітальні 



видатки 13159,0 тис грн (придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування – 4897,6 тис грн, капітальне будівництво 61,8 тис грн, капітальний 

ремонт  5359,8 тис грн, капітальні трансферти 2711,3 тис грн, реконструкція та 

реставрація 128,5 тис грн). 

На галузь «Державне управління» спрямовано 32475,2 тис грн  (95,2% річного 

плану), з них із загального фонду 32429,4 тис грн направлено  на оплату праці з 

нарахуваннями працівникам  30528,7 тис грн, оплату  комунальних послуг та 

енергоносіїв  695,5 тис грн.  По спеціальному фонду на придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування касові видатки склали 45,8 тис грн (93,4% 

річного плану). 

На галузь «Освіта» касові видатки по загальному фонду проведені в сумі 

164347,9 тис грн (95,9%), з них на оплату праці з нарахуваннями працівникам 

використано 147087,5 тис грн, на  медикаменти та перев’язувальні матеріали                 

28,5 тис грн, продукти харчування 2876,0 тис грн, оплату  комунальних послуг та 

енергоносіїв  9077,0 тис грн. По спеціальному фонду касові видатки склали 6979,8 

тис грн, з них на оплату праці з нарахуваннями працівникам  47,2 тис грн, на 

продукти харчування 2216,2 тис грн, оплату  комунальних послуг та енергоносіїв  

13,0 тис грн, капітальні видатки  

4597,4 тис грн (придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування 3790,0 тис грн, капітальний ремонт 807,4 тис грн). 

На галузь «Охорона здоров’я» використано видатків загального фонду в сумі 

11681,4 тис грн (98,8%), по спеціальному фонду 156,5 тис грн (92,3%).  

На галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення» проведено видатків 

загального фонду в сумі 11423,3 тис грн, з них на оплату праці з нарахуваннями 

працівникам використано 8894,0 тис грн, на оплату  комунальних послуг та 

енергоносіїв  68,5 тис грн, соціальне забезпечення 2154,6 тис грн. По спеціальному 

фонду касові видатки склали 334,6 тис грн, з них на оплату праці з нарахуваннями 

працівникам  51,3 тис грн, медикаменти 6,8  тис грн, оплата енергоносіїв  25,9 тис 

грн,  придбання обладнання і предметів довгострокового користування 37,0 тис грн 

(ноутбук, касовий апарат, принтер, комп’ютер).  

На галузь «Культура» використано коштів загального фонду в сумі                   

11839,8 тис грн, з них: на оплату праці з нарахуваннями працівникам використано 

10488,1 тис грн, на оплату  комунальних послуг та енергоносіїв  849,1 тис грн, по 

спеціальному фонду використано 268,8 тис грн, з них на оплату енергоносіїв  59,9 

тис грн, капітальні видатки 107,2 тис грн (комп’ютери, рековий кейс, генератор). 

На галузь «Фізична культура і спорт» використання коштів по загальному 

фонду склало 5037,2 тис грн (97,1%), з них на оплату праці з нарахуваннями 

працівникам використано 4194,6 тис грн, медикаменти 1,7 тис грн, на оплату  

комунальних послуг та енергоносіїв  283,5 тис грн, соціальне забезпечення                     

116,8 тис грн. По спеціальному фонду використано  7,9 тис грн.  

На галузь «Житлово-комунальне господарство спрямовано                                     

3312,4 тис грн (99,6%) коштів загального фонду, та 1531,3 тис грн спеціального 

фонду.  

На галузь «Економічна діяльність» проведено видатків по загальному фонду в 



сумі 4991,4 тис грн (94,4%), по спеціальному фонду 6575,3 тис грн (65,8%).  

На галузь «Інша діяльність» використано  770,3 тис грн (81,4%)по загальному 

фонду та 52,4 тис грн (14,3%) по спеціальному фонду.  

На галузь «Міжбюджетні трансферти» використано по загальному фонду 132,0 

тис грн, по спеціальному фонду 108,6 тис грн. 

 Протягом 2021 року отримано позик на покриття тимчасових касових розривів 

в обсязі 18281,3 тис грн, повернуто  18281,3 тис грн. 

 

 Відділом економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності 
Олександрівської селищної ради зареєстровано та видано 99 довідок про 

реєстрацію пасік на території Олександрівської селищної ради. Організовано 

прийом та передачу документів 86 фізичних осіб, які є власниками бджолосімей і 

мають право на отримання дотації за бджолосім'ї на загальну орієнтовну                       

суму  1293,0 тис. грн., що забезпечило підтримку розвитку бджільництва на 

території селищної ради. 

Зареєстровано 12 колективних договорів підприємств, організацій, установ та 

закладів, що розташовані на території Олександрівської селищної ради та змін до 

колективних договорів. 

Створено та ведеться робота 3 комісій,  2 робочих груп та 1 конкурсного 

комітету: 

комісії з питань легалізації заробітної плати, зайнятості населення, 

забезпечення своєчасності та повноти сплати заробітної плати, соціальних виплат, 

податків і зборів Олександрівської селищної ради; 

комісії із встановлення факту отруєння бджіл; 

комісії з аналізу використання коштів підприємствами, устан6овами, 

організаціями комунальної власності та виконавчими органами Олександрівської 

селищної ради; 

конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на 

міських/приміських автобусних маршрутах загального користування 

Олександрівської селищної ради; 

робочої групи з розробки Стратегії розвитку Олександрівської селищної ради 

на 2022-2027 роки; 

робочої групи з підготовки Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Олександрівської селищної ради на 2022-2024 роки. 

Надаються консультації фізичним особам-підприємцям, щодо окремих 

положень нормативних актів Олександрівської селищної ради, які регулюють 

відносини в сфері господарської діяльності. 

Проведено робота з перевізниками які здійснюють перевезення пасажирів на 

приміських автобусних маршрутах загального користування на території 

Олександрівської селищної ради, щодо організації перевезень на території 

Олександрівської селищної ради. 

Розроблено та затверджено паспорти автобусних маршрутів регулярних 

перевезень на території Олександрівської селищної ради. 

Проведено роботу спільно з Головним управлінням Національної поліції в 

Кіровоградській області, щодо передачі державного майна в комунальну власність 



Олександрівської селищної ради житлового будинку за адресою: с.Михайлівка 

вул.Вишнева, 15. 

Спільно з Головним управлінням ДПС у Кіровоградській області здійснюється 

робота щодо зменшення податкового боргу фізичних осіб підприємців та 

юридичних осіб. 

Відповідно до пропозицій виконавчих органів та старост Олександрівської 

селищної ради здійснюється внесення проєктів соціально-економічного і 

культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2021 рік, змін та 

доповнень до них. 

Розроблено критерії виконання програми соціально-економічного і 

культурного розвитку Олександрівської селищної ради. 

Підготовлено звіти за І квартал, перше півріччя та січень-вересень                  

2021 року про підсумки виконання програми соціально-економічного і культурного 

розвитку Олександрівської селищної ради на 2021 рік. 

Затверджено Програму соціально-економічного та культурного розвитку 

Олександрівської селищної ради на 2022-2024 роки. 

Триває процес розробки Стратегії розвитку Олександрівської селищної 

територіальної громади на 2022-2027 роки, згідно планових термінів, що 

затверджені розпорядження Олександрівського селищного голови. 

Підготовлено програму інвестиційного іміджу Олександрівської селищної ради 

на 2021-2023 роки. 

Розроблено паспорт Олександрівської селищної ради, який розміщено на               

веб-сайті Олександрівської селищної ради та на сайті Департаменту економічного 

розвитку та торгівлі Кіровоградської обласної державної адміністрації та подано 

для розміщення на Центральноукраїнському інвестиційному порталі. 

Проводиться робота з обстеження об’єктів (земельних ділянок) щодо їхньої 

моджливості інвестиційної привабливості. 

Підготовлено та надіслано до Державної регуляторної служби проєкти 

регуляторних актів на встановлення місцевих податків та зборів (6 проєктів) та 

проєкт положення про порядок передачі в оренду майна комунальної власності 

Олександрівської селищної ради. Дані проєкти рішень сесії Олександрівської 

селищної ради прийнято у відповідність до рекомендацій Державної регуляторної 

служби. 

У визначені законодавством терміни прийнято та оприлюднено на сайті 

Олександрівської селищної ради план діяльності з підготовки проєктів 

регуляторних актів Олександрівської селищної ради на 2022 рік. 

Також прийнято рішення Олександрівською селищною радою «Про 

затвердження Переліків першого та другого типу об’єктів оренди майна 

комунальної власності Олександрівської селищної ради», та вносяться зміни та 

доповнення відповідно до поданих пропозицій балансоутримувачами комунального 

майна Олександрівської селищної територіальної громади. 

Подані 2 заявки на надання субвенції з державного бюджету для реалізації 

заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до 

інтернету в сільській місцевості по населеним  пунктам с.Стара Осота, с.Голикове, 



с.Підлісне. У наданні субвенції відмовлено з причин наявності широкосмуговий 

доступ до Інтернету відсутній, зокрема і в закладах соціальної сфери. 

Ведеться моніторинг грантових програм різних міжнародних організацій для 

участі в них Олександрівської селищної ради. 

Проведено аналіз роботи поштових відділень на території Олександрівської 

селищної ради. 

 

Відділом містобудування, архітектури, житлово-комунального 
господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради за період роботи 

з 01 квітня 2021 року по 24 грудня 2021 року заключено 114 договорів на виконання 

з благоустрою по території Олександрівської територіальної громади на суму – 

1136166 грн. З них 26 довгострокових трудових договори та 88 договорів цивільно-

правового характеру. Також на громадські роботи по смт Олександрівка, по с.Стара 

Осота, Поселянівка, Бірки, Михайлівка, Несваткове, Підлісне та інших територіях 

залучалися безробітні з центру зайнятості. 

З метою забезпечення покладених на відділ функцй було розроблено та 

затверджено 2 програми, а саме: 

- програму вуличного освітлення населених пунктів Олександрівської 

селищної ради на 2021 рік (затверджену рішенням десятої сесії Олександрівської 

селищної ради від 02 квітня 2021 року № 396). Із заходів що передбачені в 

вищезазначеній програмі протягом 2021 року було виконано поточних ремонтів із 

заміною лед світильників та ламп по території Олександрівської громади на суму –                               

256,4 тис. грн. 

За кошти державного бюджету у 2021 році було виконано проект з 

реконструкції вуличного освітлення в с.Несваткове (КТП-180 вул. Центральна, 

вул.Польова) на суму – 109999 грн. 

Також за кошти державного бюджету у 2021 році було виграно тендер на 

реалізацію проекту реконстукції вуличного освітлення с.Підлісне (КТП – 211 

вул.Л.Українки) на суму – 93300 грн. Остаточні роботи по реалізації проекту будуть 

виконані. Для цього уже підписані всі необхідні додаткові угоди. 

- програму благоустрою території Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району, Кіровоградської області (затверджену рішенням 

дванадцятої сесії Олександрівської селищної ради від 28 квітня 2021 року № 578). 

За січень-грудень 2021 року було замовлено та виконано роботи по поточному 

ремонту доріг на території Олександрівської селищної ради на загальну суму – 

1928,5 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 суму 1487136,00 грн. 

Обсяг коштів використаний на благоустрій за 2021 рік становить                

3018,7 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) – 412,3 тис. грн.  

Сплачено комунальних послуг на суму – 826,9 тис.грн. (сплата за вивіз сміття 

по вулицях, прибирання та підгортання сміттєзвалищ, завезення піску на потреби 

благоустрою, вивезення сміття з місцевих цвинтарів,механізоване скошування 

трави, поточний ремонт вуличного освітлення, зрізання аварійних дерев, розмітка 

вулиць смт Олександрівка, ремонт містка смт Олександрівка, розвезення 

протиожеледної суміші). 

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 суму - 2,480 тис. грн. 

Після виготовлення  кваліфікованих цифрових підписів, уповноваженими 

особами сектору закупівель відділу містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області, було затверджено річний план 

закупівель, на підставі якого здійснено 364 закупівлі та оприлюднено звіт про 

укладений договір в системі Prozorro через офіційний майданчик zakupki.prom.ua 

для  потреб відділу та розвитку благоустрою населених пунктів Олександрівської 

територіальної громади, а саме: 5 процедур відкритих торгів, 6 спрощених 

закупівель та 353 закупівлі без використання електронної системи. 

   

Координацію надання послуг культури на належному рівні забезпечує відділ 
культури та туризму Олександрівської селищної ради.  

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 01.01.2022 року штатна чисельність працівників складає –              

167 осіб (150,69 ставок), фактична чисельність - 138,19 ставок, наявні вакансії –      

12,5 ставок. 

Кошторисні призначення на 2021 рік з урахуванням змін по галузі культура 

складають 15 603,7 тис.грн. Станом на 28.12.2021 року на утримання закладів 

культури використано 15252,7 тис.грн., що складає 97,8% від планових показників. 

Із загальної суми видатків використано на виплату заробітної плати з 



нарахуваннями – 13791,9 тис.грн., енергоносії – 946,5 тис.грн., інші видатки –                   

514,3 тис.грн. Власні надходження станом на 28.12.2021 року складають                         

198,0 тис.грн. Залишки коштів минулого періоду – 182,2 тис.грн. Касові видатки за 

вказаний період – 248,0 тис.грн., з них на виплату заробітної плати з нарахуваннями 

– 47,2 тис.грн.,енергоносії – 69,9 тис.грн., інші видатки – 130,9 тис.грн. 

Видатки бюджету розвитку складають план – 161,5 тис.грн., касові -                          

113,2 тис.грн. 

Надійшло субвенції з державного бюджету на соціально-економічні заходи на 

суму 130,0 тис.грн., касові видатки склали 129,9 тис.грн. 

На оновлення матеріально-технічної бази станом на 28.12.2021 року 

використано 888,3тис.грн., зокрема: 

технічне обслуговування пожежної сигналізації центральної бібліотеки –                

10,8 тис.грн.; 

ремонт оргтехніки – 22,0тис.грн.; 

інтернет – 28,7 тис.грн.; 

встановлення металопластикових вікон в КЗ «Центр культури і дозвілля»-                                

22,5 тис.грн.; 

канцтовари – 40,5 тис.грн.; 

обстеження димовентиляційних каналів - 6,4 тис.грн.; 

запчастини – 9,4 тис.грн.; 

вивіз нечистот – 5,8 тис.грн.; 

будматеріали – 21,6 тис.грн.; 

програмне забезпечення ІАС - 2,7 тис.грн.; 

техогляд газопроводу – 15,8 тис.грн.; 

концертні сукні - 16,5 тис.грн.; 

господарчі товари, рол штори, світильники, прожектори, меблі, праска –                     

48,9 тис.грн.; 

електролічильники та їх заміна – 8,5 тис.грн.; 

дрова - 100,8 тис.грн.; 

бензин – 81,3 тис.грн.; 

подарунки - 4,6 тис.грн.; 

послуги поштові – 0,7 тис.грн.; 

токени – 7,3 тис.грн.; 

навчання із закупівель - 1,3 тис.грн.; 

навчання з пожежної безпеки – 2,9 тис.грн.; 

навчання з охорони праці – 0,6 тис.грн.;  

протигази – 2,5 тис.грн.; 

випробовування спорядження засобів індивідуального захисту органів дихання 

- 1,2 тис.грн.; 

виготовлення проектно  - кошторисної документації на встановлення пожежної 

сигналізації в КЗ «Олександрівська дитяча музична школа» - 19,2 тис.грн.; 

замір опору ізоляції – 2,4 тис.грн.; 

оренда сцени - 35,0 тис.грн.; 

оренда світло та звукового обладнання - 25,0 тис.грн.; 

страхування транспорту – 1,2 тис.грн.; 



техогляд транспорту - 1,2 тис.грн.; 

підписка періодики – 1,4 тис.грн.; 

комплект звукового обладнання в Красносілківський СБК - 49,9 тис.грн. 

(субвенція з державного бюджету); 

придбання комп’ютерної техніки та обладнання в Розумівський                       

СБК – 40,0 тис.грн. (субвенція з державного бюджету); 

системний блок  в Розумівський СБК – 6,0 тис.грн.; 

комплект меблів для Михайлівської філії КЗ «Центральна бібліотека» -                  

28,95 тис.грн. (субвенція з державного бюджету); 

стенди для Михайлівської філії КЗ «Центральна бібліотека»  -                       

11,05 тис.грн. (субвенція з державного бюджету); 

рушники, ляльки – мотанки  - 9,5 тис.грн.; 

електрогенератор - 32,0 тис.грн.; 

технічна інвентаризація об’єкта нерухомості КЗ «Центр культури та дозвілля» - 

49,8 тис.грн.; 

перезарядка вогнегасника - 11,2 тис.грн.; 

встановлення експозиції щодо діорами з повстанцями Холодного Яру в музеї 

с.Розумівка (банери, стенди) - 35,0 тис.грн.; 

електроконвектори для музею с.Розумівка – 20,0 тис.грн; 

поточний ремонт освітлення приміщення музею с.Розумівка - 50,0тис.грн.; 

рековий кейс - 8,0 тис.грн.; 

комп’ютери для КЗ «Центр культури та дозвілля» - 17,3 тис.грн.; 

печатки та штампи для структурних підрозділів  - 3,2 тис.грн.; 

квіти – 2,9 тис.грн.; 

демонтаж та установка світильників в КЗ «Олександрівська дитяча музична 

школа» - 1,5 тис.грн.; 

ремонт електропроводки в КЗ «Олександрівська дитяча музична школа» -               

4,1 тис.грн.; 

підписка періодичних видань для КЗ «Центральна бібліотека» -                               

49,95 тис.грн. 

Протягом 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 року 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. 

Фонди краєзнавчого музею поповнились 181 предметом (твори мистецтва, 

декоративно-ужиткового мистецтва, фотографії, різноманітні речі та документи). 

Музей відвідало 7,5 тис. відвідувачів, проведено 41 екскурсію, експонувалось 47 

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 та 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. Працівники музею 

стали учасниками програм «Суспільне. Кропивницький» та ТСН каналу «1+1».  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 2021 року послугами публічних бібліотек скористалися                   

12,0 тис. користувачів,  загальна кількість відвідувань бібліотек – 100,0 тис. раз. 

Кількість книговидач на протязі року склала 216,0 тис. одиниць з різних галузей 

знань і на різних носіях інформації.  

Книжкові фонди бібліотек складають –  164,8 тис. одиниць. Надійшло до 

бібліотечних фондів 1,9 тис. примірників на суму 60388,22 грн. В тому числі по 

сільських бібліотеках надійшло 1,0 тис. примірників на суму 30236,74грн.                 

В надходженні переважають подарунки та надходження з обмінно-резервного 

фонду.  

КЗ «Центральна бібліотека» ввійшла до переліку бібліотек, які отримають 

книжкові видання в рамках реалізації Державної програми поповнення фондів 

публічних бібліотек – 2021. 

На наступний 2022 рік – передплачено 64 назви (212 примірників періодичних 

видань) на суму 63734,45 грн. (за рахунок місцевого бюджету 49949,47 грн.). 

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». 

Проект світлиця історії «Оберіг вічності» (Михайлівська філія КЗ «Центральна 

бібліотека») підтриманий народним депутатом України Олесем Довгим і був 

профінансований із фонду субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку  окремих територій 

(розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2021 року №1337-р). 

Придбання  комплектів меблів та предметів довгострокового користування для 

Михайлівської філії КЗ «Центральна бібліотека» відділу культури та туризму 

Олександрівської селищної ради (40000,00 грн.) 

На сьогоднішній день комп’ютерний парк бібліотек для користувачів громади 

налічує 55 комп’ютерів (в районній бібліотеці – 8, в дитячій – 3  та 44 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                  

20 бібліотек , в т.ч. 18 сільських. Інтернет-зв’язок забезпечують провайдери «Світ-

нет», на селі - Тоталнет, Шторм, Дата-груп. Використовується користувачами 



наявний вільний доступ через Wі-Fі (12) центральної бібліотеки, дитячої бібліотеки, 

бібліотеки-учасниці програми «Бібліоміст» - 9. 

 На протязі 2021 року в бібліотеках громади працювало 29 любительських 

об’єднань (в т. ч 24 - у сільських філіях).  З них: 11 – для дітей, 18 – для широкого 

кола користувачів. Клуби працюють за різними напрямками, для різних категорій 

користувачів, тому і тематика їх різноманітна. За звітний період було проведено 371 

засідання з різноманітними масовими заходами. Клубними формами роботи 

охоплено 398 користувачів бібліотек. 

Протягом 2021 року бібліотекою для дітей скористалися                                

1804 користувачів – дітей, відвідування – 17875, книговидача – 33557. Проведено 

заходи в рамках Національних проєктів «Творчі канікули», «Всеукраїнського тижня 

дитячого читання», Всеукраїнського фестивалю «Книгоманія - 2021», 

Всеукраїнського конкурсу «Лідер читання - 2021», конкурс дитячого еко-малюнку 

«Книга і діти, екологія і світ» Реалізовувались загально-бібліотечні 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 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 2021 року творчі колективи КЗ «Центр культури та 

дозвілля» стали учасниками та дипломантами обласних, всеукраїнських, 

культурно-мистецьких заходів та нагороджені дипломами, а саме:  

за участь в XXX Всеукраїнському  фестивалі - конкурсі вокально-хорового 

мистецтва «Калиновий спів» народний аматорський хор «Тясмин»  нагороджений 

дипломом 1-го ступеня; 

за участь в ХХХ Всеукраїнському фестивалі-конкурсі вокально-хорового 

мистецтва «Калиновий спів» народний аматорський хор «Самоцвіти» 

нагороджений дипломом 1-го ступеня; 

за участь в обласному огляді-конкурс аматорських театральних колективів 

«Театральна весна Кіровоградщини» народний аматорський театр нагороджений 

дипломом 3-го ступеня; 

за участь у обласному святі «Невичерпні джерела» аматорський фольклорний 

колектив «Полісяночка» Несватківського СК нагороджений дипломом 

Департаменту культури та туризму Кіровоградської обласної державної 

адміністрація та цінними подарунком;  

музичний гурт «Ланцюгова реакція» Єлизаветградківського СБК зайняв  1   

місце у фестивалі «Фестиваль зірок»; 

соліст Голиківського сільського будинку культури Геннадій Яровий взяв 

участь у Міжнародному фестивалі «Радість в камуфляжі» з нагоди Дня захисників і 

захисниць України м. Кропивницький; 

вихованці дитячого зразкового хореографічного колективу «Зодіак»                    

КЗ «Центр культури та дозвілля» взяли участь у хореографічному турнірі 

«StyleDanceFestival» в м. Черкаси, де посіли перші місця у різних категоріях 

загального заліку. 

Також у грудні 2021 року аматорський фольклорний колектив «Полісяночка» 



Несватківського СК став учасником телевізійного проекту «Світ пісень». 

Учні дитячої музичної школи приймали участь в обласних, Всеукраїнських  

конкурсах та дипломантами  обласного конкурсу «Паросток» Всеукраїнського 

фестивалю – конкурсу «Злато грай». 

 

Координацію надання освітніх послуг на належному рівні забезпечує відділ 
освіти Олександрівської селищної ради. У 2020-2021 навчальному році 

дошкільну освіту здобували 719 дітей віком від 2-ох до 6-ти років, що становить 

77% від кількості дітей такого віку, які проживають на території Олександрівської 

територіальної громади. Відсоток дітей віком від 3-ох до 6-ти років у закладах 

дошкільної освіти становить 92 і 100 - відсотково дошкільною освітою  охоплені 

діти 5-ти річного віку. Мережа закладів освіти складається з 10-ти закладів 

дошкільної освіти, 5-ти закладів загальної середньої освіти  та 15 їх філій, а також 

2-х закладів позашкільної освіти. 

Заклади дошкільної освіти відвідує 502 дитини віком від 2-ох до 6-ти років та 

217 дітей віком від 3-ох до 6-ти років виховується у дошкільних підрозділах ЗЗСО. 

Кількість класів у закладах загальної середньої освіти - 202, у них навчається 

2906 учнів..  
Відділом 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 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 706,008 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 

96,3тис.грн. на придбання сучасних меблів. Забезпечення шкіл сучасним 

навчальним обладнанням здійснювалося,також, за рахунок залишку коштів 

освітньої субвенції, що склався станом на 01 січня 2021 року. Для забезпечення 

шкіл сучасним навчальним обладнанням придбано інтерактивні комплекси  в 

кількості 5шт. Придбано комп’ютери та ноутбуки (25 шт.), телевізори (8 шт), 

проектори (2шт) та лінгафонний кабінет (1шт) на загальну суму 1654,37 тис.грн. 

Крім того, за погодженням голови Кіровоградської обласної державної 

адміністрації,  на сесію селищної ради направлено лист про перерозподіл залишків 



освітньої субвенції з інших напрямків і придбано комп’ютерне 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. 

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 використано на проведення корекційно-

розвиткових занять. Станом на 01.10.2021 року використано 462,78 тис.грн. 

субвенції. 

У 2021 році завершена реалізація проекту «Проведення санації (капітальний 

ремонт) будівлі комунального закладу КЗ «Олександрівське НВО №1», 27300 вул. 

Вишнева,18, смт. Олександрівка, Кіровоградська область». На виконання проекту 

були виділені кошти в сумі 720,0 тис.грн. 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» в сумі 49,9 

тис.грн, які використані повністю. 

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 проектно-кошторисної документації, виконання робіт та 

проведення технічного та авторського нагляду по проекту «Капітальний ремонт 

Красносільського закладу дошкільної освіти (дитячий садок) Олександрівської 

селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 27326                     

с. Красносілля, вул. Нова, буд. 12 (коригування)» в сумі 63,6 тис.грн. Згідно 

розпорядження КМУ від 19 травня 2021 року №468-р надійшли кошти на 

реалізацію даного проекту у сумі 1400,0 тис. грн.. 

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 4000,00 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». 

Також 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. 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 кошти використано повністю, 

майданчик встановлено. 

Також придбано музичний інструмент (синтезатор) для Олександрівського 

ЗДО №6 на суму 25,0 тис.грн. 

Вдалося суттєво підвищити швидкість Інтернету. Внаслідок чого збільшено 

швидкість до 100 Мбіт/с у школах з кількістю учнів більше 100 та до 30 Мбіт/с у 

менших школах. На сьогодні доступ до мережі Інтернет становить 100%. 

В 2020-2021 навчальному році всіма видами харчування було охоплено 2126 

учнів 1-11 класів, у тому числі безкоштовне горяче харчування організовано для 

479 дітей пільгових категорій: напівсиріт, дітей з багатодітних сімей, дітей-

інвалідів, дітей з сімей, де один з батьків інвалід І або ІІ груп, дітей –вимушених 

переселенців, дітей батьки яких є учасниками АТО. Середня вартість обіду у 

навчальних закладах становила 13,50 грн на одного учня в день. 

Проведено поточний ремонт покрівлі Красносілківської ЗШ – 30 тис. грн; 



Здійснено заміну частини вікрнних блоків в Олександрівському ліцеї, 

Бірківській, Старосотській та Лісівській філіях – 209,9 тис. грн. Завершено ремонт 

біологічного кабінету та коридорів Михайлівської ЗШ – 37, 0 тис. грн за рахунок 

спонсорів. 

 Завершено монтаж протипожежної сигналізації в Михайлівській ЗШ –                   

Красносілківській ЗШ  150,0 тис. грн. 

 

Координацію надання послуг фізичної культури і спорту на належному рівні 

забезпечує відділ молоді та спорту Олександрівської селищної ради. 
На території Олександрівської селищної ради забезпечено діяльність 

комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа ім. М.П.Іванова» 

Олександрівської селищної ради. За січень-грудень 2021 року вихованці дитячо-

юнацької спортивної школи здобули ряд перемог на спортивних змаганнях різного 

рівня, так в місті Чорноморську в командному виді змагань з легкої атлетики наша 

команда виборола І місце серед команд ДЮСШ України. На чемпіонаті України 

серед команд ДЮСШ 20-22 вересня 2021 року в м. Житомирі в командному виді 

змагань з легкої атлетики (чотириборство) команда виборола І місце. За вказаний 

період вихованцям дитячо-юнацької спортивної школи присвоєно звання  майстра 

спорту з важкої атлетики - 1, кандидата в майстри спорту з гирьового спорту  -  2 та 

5 перших розрядів з легкої атлетики. 

Матеріально-технічна база громади налічує 97 спортивних об’єкти: 1 стадіон, 

14 футбольних полів, 20 спортивних залів, 2 тенісних корти, 2 стрілецькі тири, 12 

майданчиків з тренажерним обладнанням, 4 майданчики з штучним покриттям, 32 

спортивні майданчики, 10 приміщень для фізкультурно – оздоровчої діяльності. 

Завдяки поліпшенню матеріально-технічної бази збільшилось число 

представників різних верств населення, у тому числі дітей та підлітків, які 

регулярно займаються різними видами фізкультурно – оздоровчої діяльності,                

це має забезпечити зниження рівня злочинності серед підлітків та молоді, зупинити 

поширення наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління, зменшити кількість дітей які 

мають відхилення у фізичному розвитку, підвищити рівень фізичної готовності 

молоді до служби у Збройних сил України. 

На території Олександрівської селищної ради забезпечено проведення 

місцевих та обласних змагань та участь збірних команд Олександрівської селищної 

ради в обласних та всеукраїнських змаганнях різного рівня з олімпійських та 

неолімпійських видів спорту.            

За січень-грудень 2021 року збірні команди Олександрівської селищної ради та 

окремі спортсмени взяли участь у 24 чемпіонатах України та в 56 обласних 

спортивних змаганнях. 

За січень-грудень 2021 року на території Олександрівської селищної ради 

забезпечено проведення місцевих та обласних змагань з олімпійських та 

неолімпійських в кількості 36 змагань та проведено 15 навчально-тренувальних 

зборів для спортсменів селищної ради та вихованців дитячо-юнацької спортивної 

школи. 

Для забезпечення функціонування та удосконалення мережі закладів фізичної 

культури і спорту в Олександрівській селищній раді за січень-грудень 2021 року 



використано кошти з селищного бюджету в розмірі 4406,2 тис.грн. 

На території забезпечено розвиток, в першу чергу, пріоритетних олімпійських 

та неолімпійських видів спорту. Для цього організовано проведення та забезпечено 

участь всіх вікових груп населення, вихованців дитячо-юнацької спортивної школи 

у змаганнях різного рівня. Також проводяться змагання серед учнів та студентів 

Олександрівської селищної ради та організовуються заходи за участю видатних 

спортсменів та тренерів для короткочасного навчання основним елементам 

пріоритетних видів спорту. Для проведення та участі у змаганнях різного рівня 

використано кошти з селищного бюджету в розмірі 412,5 тис.грн.  

Для оновлення спортивної матеріально-технічної бази фізичної культури і 

спорту проведено придбання спортивного обладнання та інвентарю, спортивного 

одягу, аксесуарів загального і спеціального призначення та нагородних атрибутів, 

на що використано 64,2 тис.грн. 

Придбано матеріали для утримання в належному стані та проведення поточних 

ремонтів спортивних споруд Олександрівської селищної ради на загальну суму             

37,5 тис.грн. 

Постійно проводиться робота по удосконаленню відзначення та заохочення 

спортсменів та їх тренерів, діячів фізичної культури і спорту. Для забезпечення 

стипендіями спортсменів, призерів чемпіонатів України використано кошти з 

селищного бюджету в розмірі 116,8 тис.грн. в тому числі для їх тренерів в розмірі 

7,6 тис.грн. 

В Олександрівській селищній раді забезпечено щорічне проведення 

спартакіади та інших фізкультурно-оздоровчих та масових спортивних змагань для 

всіх верств населення включаючи змагання зі спорту ветеранів. Створено умови для 

взаємодії з фізкультурно-спортивними товариствами та організаціями усіх форм 

власності, національними спортивними федераціями з легкої атлетики, важкої 

атлетики, гирьового спорту, футболу, баскетболу, також у закладах освіти діють 

спортивні секції з олімпійських та неолімпійських видів спорту. 

22 серпня на змаганнях «Кащий старостинський округ Кіровоградської області 

2021» команда Новоосотського старостинського старостинського округу в 

м.Новоукраїнка здобула перше місце серед старостинських округів Кіровоградської 

обалсті та здобула право представляти округ на всеукраїнських змаганняхю 

За підсумками 2021 року Олександрівська громада зайняла перше місце в 

заліку обласних спортивних ігор серед 49 громад Кіровоградської області з 15 видів 

спорту. 

 

Відділом соціального захисту населення Олександрівської селищної ради 

на виконання комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій 

громадян Олександрівської селищної ради у 2021 році використано коштів на 

загальну суму 1707,0 тис. грн. (в тому числі 1,8 тис. грн. - поштові витрати), 

зокрема: 

надано матеріальну допомогу окремим категоріям громадян, які мають стійкий 

розлад здоров’я та потребують дороговартісного лікування 229 особам на загальну 

суму 648,7 тис. грн.;  

забезпечено відшкодування витрат на проїзд до місця отримання програмного 



гемодіалізу і у зворотному напрямку 5 хворим з хронічною нирковою 

недостатністю на загальну суму 75,0 тис. грн.; 

надано допомогу для покращення матеріально-побутових умов проживання 

найбільш вразливим верствам населення 5 особам на загальну суму 40,0 тис. грн.; 

надано адресну матеріальну допомогу 27 громадянам потерпілим внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії І до Дня Чорнобильської 

трагедії та 63 учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС у 1986 році до Дня вшанування 

учасників ліквідації аварії на ЧАЕС на загальну суму 74,1 тис. грн.; 

надано адресну матеріальну допомогу до Дня вшанування учасників бойових 

дій на території інших держав та річниці виводу радянських військ  з Афганістану 

70 ветеранам війни на загальну суму 78,1 тис. грн.; 

надано одноразову грошову допомогу для поліпшення умов проживання                  

5 ветеранам війни на загальну суму 40,0 тис. грн.; 

відшкодовано вартість путівки санаторно-курортним закладам за надані 

послуги санаторно-курортного лікування 2 особам з інвалідністю (в тому числі 

особі з інвалідністю спінального профілю) на загальну суму 35,8 тис. грн.; 

відшкодовано закладам оздоровлення та відпочинку вартість наданих послуг з 

оздоровлення та відпочинку 7 дітей з інвалідністю на загальну суму 96,5 тис. грн.; 

здійснено виплату щомісячної стипендії 4 особам з інвалідністю внаслідок 

війни, учасникам бойових дій, яким виповнилося 90 років і більше та 2 особам, 

яким виповнилося 100 років і більше на загальну суму 26,1 тис. грн.; 

проведено виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні 

послуги з догляду на непрофесійній основі 37 особам на загальну                                     

суму  590,8 тис. грн. 

На реалізацію 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 захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході 

України та увічнення пам’яті загиблих (померлих) ветеранів Олександрівської 

селищної ради у 2021 році використано коштів на загальну суму  242,0 тис. грн., із 

них: 

надано матеріальну допомогу на лікування та реабілітацію 13 учасникам 

антитерористичної операції на загальну суму 47,0 тис. грн.; 

надано адресну матеріальну допомогу для покращення                                 

матеріально-побутових умов проживання 2 особам з числа учасників АТО                           

та 2 членам сімей загиблих учасників АТО на загальну суму 39,0 тис. грн.; 

проведено виплату адресної матеріальної допомоги до державних свят               

289 учасникам АТО/ООС на загальну суму 156,0 тис. грн. 

На виконання Програми відшкодування витрат надавачам послуг за пільгове 

перевезення та зв’язок окремим категоріям громадян у 2021 році використано 

кошти на загальну суму 231,8 тис. грн., із них відшкодовано: 

за послуги зв’язку 34,7 тис. грн.; 

за пільгове перевезення автомобільним транспортом 197,1 тис. грн. 

На виконання Програми оздоровлення і відпочинку дітей Олександрівської 

селищної ради використано кошти на загальну суму 49,0 тис грн, за рахунок яких 



придбано 7 путівок до ДЗОВ «Дивограй» для оздоровлення дітей пільгової 

категорії. 

Забезпечено підбір та оздоровлення дітей пільгової категорії: 

 за рахунок коштів державного бюджету в ДП МДЦ «Артек»,                                    

ДП УДЦ «Молода Гвардія»,  ДОЗ «Артек – Прикарпаття» та дитячого табору  в 

Карпатах «Соколята» оздоровлено  10 дітей пільгової категорії; 

 за рахунок коштів обласного бюджету оздоровлено 26 дітей пільгової категорії. 

 З 5 лютого 2021 року прийнято від громадян 3268 заяв про призначення усіх 

видів соціальної допомоги, компенсацій, пільг та житлових субсидій. 

З березня поточного року за допомогою програмного комплексу «Інтегрована 

інформаційна система «Соціальна громада» сформовано 2860 електроні справи та 

передано документи для опрацювання і прийняття рішень структурним підрозділом 

з питань соціального захисту населення; 

надано 2936 консультацій громадянам з питань соціальної підтримки шляхом 

співбесіди; 

видано 1913 повідомлень про прийняте рішення щодо надання соціальної 

допомоги відповідно до поданої заяви. 

Здійснюється прийом заяв та документів для забезпечення окремих категорій 

громадян технічними засобами реабілітації (далі – ТЗР) та передачу їх до 

Кіровоградського територіального відділення Фонду інвалідів. З 01 липня                           

2021 року прийнято та передано до Фонду інвалідів 32 справи для забезпечення осіб 

з інвалідністю ТЗР. 

Забезпечено захист прав і законних інтересів повнолітніх осіб, які потребують 

встановлення опіки або піклування, недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність 

яких обмежена. На обліку у відділі перебуває  29 повнолітніх осіб, визнаних судом 

недієздатними. 

Забезпечено ведення обліку багатодітних сімей, готуються документи для 

встановлення статусу батьків з багатодітної сім’ї та дітей з багатодітної сім’ї.                   

З 01 березня 2021 року надано або продовжено статус багатодітної сім’ї для                          

51 сім’ї, видано та продовжено 128 посвідчень дитини з багатодітної сім’ї. 

 

За 2021 рік комунальною установою «Олександрівський центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг)» Олександрівської селищної ради 
виявлено 2115 осіб бажаючих отримати соціальні послуги в комунальній установі. 

В поточному році  було 100% охоплено їх соціальним обслуговуванням. Всього за 

2021 рік по комунальній установі 2115 осіб, які отримали 180935 соціальних 

послуг.  

Протягом  2021 року відділенням соціальної допомоги вдома було обслуговано 

630 осіб, з них 503 жінки.  Протягом  звітного періоду взято на облік 110 осіб, знято 

з обслуговування по різним причинам 89 осіб. Здійснено 56739 відвідувань, надано 

147 410 послуг. 

Послуга догляд вдома здійснюється на безоплатній основі, на платній основі та 

з установленням диференційованої плати залежно  від доходу отримувача 

соціальних послуг. 



Для охоплення більшої кількості мешканців Олександрівської громади 

соціальними послугами  комунальною установою  розроблені та затверджені 

рішенням сесії від 28 січня 2021 року №135  тарифи для надання соціальних послуг 

на платній основі, які поновлюються щороку. 

Із загальної кількості отримувачів соціальних  послуг догляду вдома на платній 

основі 197 осіб отримали 17550 послуг на суму 329759 грн. 

Протягом 2021 року підопічних комунальної установи обслуговували               

52 соціальних робітників. Навантаження на 1 соціального робітника в середньому 

складає 11 осіб. 

Кількість соціальних робітників по старостинських округах: Олександрівка - 

15, Бовтишський – 1, Лісіввський – 1, Вищеверещаківський - 1, Веселівський - 1, 

Голиківський - 1, Михайлівський - 3, Красносілківський - 4, Івангородський - 2, 

Красносільський - 2, Букварський - 1,Єлизаветградківський - 2, Несватківський - 2, 

Ясинівський - 1, Родниківський - 1, Цвітненський - 1, Соснівський - 1, Розумівський 

- 1, Підлісненський - 2, Бірківський - 3, Триліський - 2, Старосотський - 3. 

На обслуговуванні в 2021 році у відділенні  організації надання адресної 

натуральної та грошової допомоги  перебувало 1485 осіб, які отримали                

21653  соціальних послуг. З числа осіб, які перебувають у  відділенні соціальної 

допомоги вдома, відділенням організації надання адресної натуральної                      

та грошової допомоги  надано послуг 630 особам, які  отримали - 11872 соціальних 

послуг. Всього надано відділенням - 33525 послуг. 

        А саме, отримали послуги: 

перукаря – 1309 осіб; 

сестри медичної - 10804 особи; 

швачки - 8130 осіб; 

машиніста з прання та ремонту спецодягу - 410 осіб; 

соціального   працівника - 4640 особи; 

робітника з комплексного обслуговування та ремонту - 315 особи. 

Протягом 2021 року  адресну натуральну допомогу отримали 1452 особи, які   

перебувають на обліку у відділенні  на суму 98956,32, а саме: благодійну допомогу 

у вигляді продовольчих товарів отримали 77 осіб на суму 8851,71 грн., одягу та 

взуття отримали 246 осіб на суму 37114,36 грн., натуральну допомогу у вигляді 

ліків та предметів медичного призначення  отримали 409 осіб на суму 5980,75 грн., 

інші види: подарунки отримали 40 осіб на суму 3400,00 (тонометри, скатертинки), 

завдяки ФОП «Первушин Д.В.» 28 підопічним видано благодійно 28 одиниць  

хлібобулочних виробів на суму 290,70 грн. та екскурсійна поїздка - 22особи на суму 

1500,00 грн.. По програмі «Турбота-ХЛІБ»  630  підопічних  отримали 1648 хлібин 

на суму 41818,80 грн. 

        В  центрі при відділенні організації надання адресної натуральної та грошової 

допомоги працює пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації. 

Технічні засоби видаються згідно рішення сесії Олександрівської селищної 

ради  від 12 березня 2021 року № 267 безкоштовно для тимчасового користування 

громадянам, які знаходяться на обслуговуванні в комунальній установі. 

Протягом  2021 року відділенням організації надання адресної натуральної та 

грошової допомоги укладено 62 договори на тимчасове безкоштовне користування  



- 62 одиницями протезно-ортопедичних виробів, а саме: інвалідні візки – 31 шт., 

ходунки – 18 шт., підлокотні палички  11 шт, палички (ковіньки) – 2 шт. 

 

З метою забезпечення  базовими соціальними послугами населення громади, 

рішенням сесії Олександрівської селищної ради від 24 грудня 2020 року № 83, було 

створено комунальний заклад «Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді Олександрівської селищної ради. В 2021 році спеціалістами центру було 

надано 680 соціальних послуг, а саме: соціальний супровід сімей/осіб, які 

перебувають в складних життєвих обставинах – 12 (охоплено – 44 особи); 

консультування – 266 (охоплено – 149 осіб); соціальна профілактика – 76 (охоплено 

понад 79 осіб);   екстрене (кризове) втручання – 14 (охоплено – 23 особи);  

посередництво (медіація) - 1 (охоплено 4 особи); інформування – 278 (охоплено – 

149 особи), представництво інтересів - 11 сімей  (охоплено - 32 особи), інтеграція та 

реінтеграція - 4 (охоплено 10  осіб); соціальний супровід сімей у яких виховуються   

діти-сироти   та   діти   позбавлені   батьківського   піклування - 18 послуг, з них 

послуги отримували 8 прийомних сімей, 4 дитячі будинки сімейного типу, 6 сімей 

опікунів (загальна кількість дітей-сиріт та дітей батьківського піклування, які 

отримували дану послугу  становить 70 осіб (всього охоплено осіб даною                   

послугою - 101). 

Наданням соціальних послуг було задоволено потреби сім’ям/особам: у 

психологічній допомозі 85, юридичній допомозі 65; у працевлаштуванні 10; у 

влаштуванні до закладів освіти в т.ч. дошкільні 21; у організації 

лікування/оздоровлення 60; у вирішенні житлово-побутових питань 65;  у 

налагодженні зв’язків із членами родини 98; у отриманні реєстрації за місцем 

проживання 10; у гуманітарній допомозі 41; у оформленні документів для 

призначення соціальних виплат, у відновленні втрачених документів, що 

посвідчують особу 62, переадресовано до закладів охорони здоров’я 57, системи 

соціального захисту 67. 5 осіб, з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування, отримали  соціальні послуги по питанню придбання 

житла за державні  кошти.  З них, одна особа отримувала тимчасову послугу 

представництва інтересів за рішенням відділу соціального захисту населення про 

надання соціальних послуг. За результатами соціальної роботи, даній особі з числа 

дітей-сиріт придбано житло. 4 особи отримували послуги консультування, 

інформування, представництва інтересів одноразово. За результатом яких, 4 особи 

відкрили рахунки в банку та займаються пошуком житла для придбання за межами 

Олександрівської громади, здатні надалі самостійно вирішувати дані питання. Одній 

особі, з їх числа, Центр надав послугу представництва інтересів (одноразово), 

результатом якої відновлено втрачені документи, що надало можливість вчасно 

відкрити рахунок в банку та скористатись правом придбання житла за рахунок 

державних коштів. За результатами проведеної роботи 16 сімей знято з обліку сімей, 

які перебувають у складних життєвих обставинах. З них:  11 сімей з досягненням 

позитивного результату, як такі, що подолали складні життєві обставини; 1 по 

причині невиконання отримувачем соціальних послуг умов договору; 4 сім’ї у 

зв’язку зі зміною місця проживання отримувача послуг. Трьом сім’ям припинено 

надання послуги соціального супроводу сімей, які перебувають в складних життєвих 



обставинах, з них: 2 сім’ям позитивного результату та 1 сім’я невиконання без 

поважних причин отримувачем соціальних послуг вимог договору про надання 

соціальних послуг.  

Впродовж року проведено 12 перевірок цільового використання коштів при 

народженні дитини, складено 12 актів (виявлено 1  порушення використання коштів, 

через які припинено виплату допомоги).                                                                          

          Здійснено  45  спільних рейдів зі службою у справах дітей та поліцією по 

сім’ям, на  які надходили повідомлення про порушення прав дитини. Між Центром 

та Державною установою «Центр пробації» укладено меморандум про 

співробітництво №50/А від 17.09.21 року. Складено спільний план роботи Центру і 

Кропивницького районного сектору №1 філії Державної установи «Центр пробації». 

В результаті співпраці  11 сімей, члени яких перебувають у конфлікті із законом, 

отримали  соціальні послуги, в результаті яких, задоволено потреби щодо 

психологічної допомоги, налагодження зв’язків із членами родини, організації 

лікування, щодо вирішення житлово-побутових проблем, сприяння в оформленні, 

відновленні документів.  

           З 29 вересня 2021 року при Центрі створено та функціонує мобільна бригада 

соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього 

насильства та/або насильства за ознакою статі. Мобільною бригадою була проведена 

наступна робота: здійснено планових виїздів – 35; здійснено екстрених виїздів при 

яких надавалася послуга кризового (екстреного) втручання - 14;    охоплено сімей – 

85 (в них 124 дорослих  та  209 дитини);  кількість постраждалих від домашнього 

насильства, яким надавалися послуги мобільною бригадою – 3 особи (за гендерним 

розподілом:  3 дівчат); проведено оцінок потреб – 73; надано консультацій – 85; 

надано психологічної допомоги – 14. 

       З числа виявлених мобільною бригадою сімей, Центром було надано соціальну 

послугу  соціального супроводу -  7 сім’ям, які перебувають у складних життєвих 

обставинах. 

         Крім того здійснювалися заходи щодо пошуку кандидатів у прийомні 

батьки/батьки-вихователі, їх первинного відбору та направлення на навчання. За 

результатами проведеної соціальної роботи, відібрана одна сімейна пара та одна 

особа, як кандидати в  прийомні батьки (із двох сімей та трьох осіб, які звернулися 

до Центру). Кандидати пройшли підготовку (навчання) та отримали відповідний 

документ. Так, впродовж поточного року, створилась ще одна прийомна сім’я на 

території громади. Центром впродовж 2021 року здійснювався постійний соціальний 

супровід прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Впродовж звітного 

року із 8 прийомних сімей, в яких 14 дітей, припинили функціонування 2 сім’ї, в 

яких перебувало на вихованні 2 дитини. Дві дитини досягли повноліття та вибули із 

ПС. Впродовж звітного періоду, троє дітей було влаштовано в новостворену 

прийомну сім’ю. Наразі функціонує 6 прийомних сімей,  в яких 12 дітей. Впродовж 

поточного року із 4 будинків сімейного типу, в яких 24 дитини, діти не вибували. 

Центром надано 1 висновок  про доцільність влаштування дітей в ДБСТ, з 

рекомендацією влаштування 3 дітей. Наразі функціонує 4 ДБСТ, в яких 24 дітей 

вихованців та 3 дитини влаштовані на тимчасове перебування. Підготовлено 12 

звітів ефективності функціонування прийомних сімей та дитячих будинків 



сімейного типу, 41 звіт про  соціальну роботу з опікунськими сім’ями впродовж 

2021 року та передано ССД Олександрвської селищної ради.    

         Розроблена “Програма соціальної підтримки сімей з дітьми та осіб,  які   

опинились  в  складних  життєвих  обставинах  на  2022-2023 роки” , яка 

затверджена рішенням сесії Олександрівської селищної ради від 17 грудня 2021 

року №3128 

 

Одним з найважливіших завдань служби у справах дітей Олександрівської 
селищної ради є захист прав дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського 

піклування, дітей, які проживають у сім’ях, де батьки ухиляються від виконання 

батьківських обов’язків. 

Відповідно до статистичних даних, на території Олександрівської селищної 

ради проживає 4040 дітей. На обліку в службі у справах дітей станом на 31.12.2021 

року перебуває 180 дітей, з них: 129 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, 52 дитини, що перебувають у складних життєвих обставинах. На 

території Олександрівської селищної ради функціонує 4 дитячих будинки 

сімейного типу, в який виховується 24 дитини; 6 прийомних сімей в яких 

виховується 12 дітей та 64 сім’ї опікуна в яких виховується 90 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, функціонує 1 сім’я патронатного 

вихователя. Протягом звітного періоду на первинний облік дітей, що залишились 

без батьківського піклування було поставлено 14 дітей, 8 з них влаштовано до 

сімейних форм виховання, 3 тимчасово влаштовані в сім’ю близьких осіб, 3 дітей 

влаштовані до КНП «Кіровоградський обласний спеціалізований будинок дитини 

нового типу Кіровоградської обласної ради». Найбільш ефективними заходами 

попередження дитячої бездоглядності, будь-яких проявів жорстокого поводження з 

дітьми, є проведення профілактичних рейдів – виїздів. З метою обстеження умов 

проживання дітей в сім’ях, які опинились у складних життєвих обставинах, 

виявлення сімей, де батьки не виконують належним чином батьківських обов’язків, 

протягом 2021 року службою у справах дітей спільно з КЗ «Центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді», інспектором ювенальної превенції проведено 42 

рейди «Діти вулиці», «Сім’я», складено 89 актів обстеження умов проживання 

дітей. В ході проведення рейдів батькам роз’яснювалися їх права та обов’язки щодо 

виховання дітей, забезпечення належних умов для їхнього проживання, навчання, 

фізичного та морального розвитку, роз’яснювалося законодавство щодо 

адміністративної, кримінальної відповідальності за неналежне виконання 

батьківських обов’язків. Одночасно проводиться індивідуальна інформаційно-

роз’яснювальна робота з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах. За 

результатами проведених перевірок 18 дітей поставлено на облік дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, 4 дітей знято з даного обліку. 

 

Керівництво та відповідальність за організацію діяльності Центру надання 

адміністративних послуг, в тому числі для здійснення матеріально-технічного та 

організаційного забезпечення діяльності покладено на відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» Олександрівської селищної ради. 

Працівниками відділу отримано ідентифікатори доступу до Єдиних та 



Державних реєстрів з використанням кваліфікованого електронного підпису. 

Працівники відділу мають доступ до: Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно, Реєстру територіальної громади, Єдиної державної 

електронної системи у сфері будівництва та Платформи Центрів Дія. 

На вимогу постанови КМУ від 11.08.2021 року №864 «Питання організації 

моніторингу якості надання адміністративних послуг» в ЦНАП запроваджено 

безкоштовний програмний комплекс «Вулик», який інтегрований до системи 

моніторингу та оцінки якості адміністративних послуг.  

Крім того, заявники мають можливість залишити відгук про роботу ЦНАП 

шляхом сканування QR-коду (який розміщений в кожному кабінеті) за допомогою 

смартфону та заповнення форми-опитувальника. 

Також реалізовано сценарій Дія.QR, що дало  можливість для громадян 

надання копій цифрових документів без обов’язкового  пред`явлення оригіналу. 

Підготовлено та направлено до Міністерства цифрової трансформації України  

пакет документів для отримання субвенції з державного бюджету Олександрівській 

селищній раді для облаштування, обладнання Центру надання адміністративних 

послуг, але у наданні субвенції відмовлено (пріоритетним був напрямок 

будівництва). 

Організовано 8 виїзних прийомів громадян мобільним сервісним центром 

Регіонального сервісного центру МВС в Кіровоградській області. 

Всього через Центр надання адміністративних послуг Олександрівської 

селищної ради (як постійно діючого робочого органу) зареєстровано понад              

14852 заявки. 

З них, безпосередньо працівниками відділу: 

- зареєстровано 7028 заявок та видано 6626 результатів послуг; 

- 402 заявки знаходяться в процесі виконання; 

- відмовлено в наданні послуг за 12 заявками, з яких: 11 відмов державного 

реєстратора (громадяни повторно подали на реєстрацію земельні ділянки, які вже 

фактично були зареєстровані), 1 відмова Південно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції України (м.Дніпро), що складає менше 1% від 

загальної кількості звернень.  

Така незначна кількість відмов свідчить про високу якість надання 

адміністративних послуг та кваліфіковане обслуговування працівниками відділу 

суб’єктів звернень на етапі підготовки та прийому документів. 

Проводиться робота над запровадженням максимальної кількості 

адміністративних послуг через ЦНАП, при цьому пріоритетом є не лише прийом 

пакету документів від суб`єкта звернення, а й підвищення якості надання послуг. 

 

На юридичний відділ Олександрівської селищної ради покладаються 

обов’язки із здійснення організації правової роботи, спрямованої на правильне 

застосування, дотримання та запобіганню невиконанню вимог законодавства, інших 

нормативно-правових актів селищною радою та її виконавчими органами, а також 

посадовими особами під час виконання покладених на них завдань і 

функціональних обов’язків, роз’яснення чинного законодавства України, захист 



прав та законних інтересів селищної ради  та її виконавчих органів у судах, інших 

органах, своєчасне застосування правових норм при здайсненні своїх повноважень 

виконавчими органами селищної ради та їх посадовими особами. 

За 2021 рік працівниками юридичного відділу підготовлено 3 проекти рішень 

виконавчого комітету та  6 проектів рішень сесій. 

Перевірено на відповідність чинному законодавству України: 

– 202 проекти рішень виконавчого комітету, з яких прийнято 193 рішення; 

– 3859 проектів рішень сесій, з яких прийнято 3054 рішень;  

– 943 розпорядження селищного голови, з яких 329 - з основної діяльності та 

614 – з кадрових питань. 

За 12 місяців 2021 року фахівцями юридичного відділу було підготовлено                   

59 листів на адресу установ, підприємств, організацій, в тому числі відповіді на 27 

звернень громадян. 

На головного спеціаліста відділу юридичного забезпечення покладено 

обов’язки секретаря адміністративної комісії Олександрівської селищної ради.  

Протягом 2021 році адміністративною комісією було розглянуто 8 

адміністративних справ. Рішень про накладення стягнень у вигляді штрафів по 

категоріях розглянутих справ не приймалося в зв’язку з недостатністю доказів у 

матеріалах про вчиненні правопорушень. По 2 справах прийнято рішення про їх 

повернення як таких, що згідно Кодексу України про адміністративні 

правопорушення не належать до компетенції (повноважень) адміністративної 

комісії селищної ради. 

За звітний період 2021 року працівники відділу юридичного забезпечення 

представляли інтереси у 82 судових провадженнях, відкритих у звітному періоді та 

розпочатих у попередні періоди, у тому числі апеляційних та касаційних. 

За 12 місяців 2021 року забезпечено участь у проведенні 23 засідань у судах 

першої та апеляційної інстанції міста Кропивницького. 

 

За результатами моніторингу виконавської дисципліни у 2021 року сектором 
контролю та звернень громадян Олександрівської селищної на контроль було 

взято 421 документ, серед яких 25 з терміном звітування «щомісячно» та 23 

документи з терміном звітування – «щоквартально», з терміном звітування 

«півріччя» - 8. За звітний період було виконано документів з разовим наданням 

інформації  - 365.     

В цілому, проаналізувавши виконавську дисципліну в Олександрівській 

селищній  раді за 2021 року, можна зазначити, стан виконавської дисципліни 

знаходиться на належному рівні. 

Олександрівською селищною радою протягом 2021 року розглянуто 428 

звернень громадян.   

Із них: вирішено позитивно - 286, роз'яснено – 137 звернення, знаходяться на 

розгляді – 4 звернення, звернення, що пересилаються за належністю - 1. 

З обласної державної адміністрації за січень - грудень 2021 року до 

Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 

надійшло 19 контрольних звернень. 

Через Кіровоградський обласний контактний центр надійшло 184 звернень, з 



них: через Урядову гарячу лінію – 120 звернень, через гарячу лінію голови                    

ОДА – 64 звернення.  

Відповідно до затверджених щомісячних графіків особистого виїзного 

прийому громадян, керівництвом селищної ради по населеним пунктам в 2021 році 

було організовано 33 виїзних прийомів. 

Виїзні прийоми проведено в селищі Єлизаветградка, село Бовтишка, село 

Веселе, село Голикове (2), село Михайлівка (2), село Розумівка (2), село 

Красносілка, село Стара Осота (2), село Ставидла (3), село Бірки (2), село 

Несваткове, село Ясинове (2), село Вищі Верещаки, село Польове, селище Лісове, 

село Красносілля, село Соснівка (3), село Івангород (2), село Триліси, село Цвітне, 

село Гайове, село Підлісне. 

Щомісячно проводиться аналіз та узагальнення питань, які порушують 

громадяни у зверненнях.  

 

Протягом 2021 року посадовими особами організаційного відділу 
Олександрівської селищної ради здійснено: 

- підготовку та організацію 18 пленарних засідань сесій Олександрівської 

селищної ради; 

- підготовку 51 засідань постійних комісій Олександрівської селищної ради; 

- проведення 44 оперативних нарад у голови Олександрівської селищної ради, 

за результатами яких складено відповідні протоколи; 

- організаційний супровід 15 засідань виконавчого комітету Олександрівської 

селищної ради; 

- щоденне проведення онлайн-нарад; 

- висвітлення інформації про роботу Олександрівської селищної ради на 

офіційному веб-сайті Олександрівської селищної ради та офіційній сторінці в 

соціальній мережіFacebook. 

Відділом організовано та прийнято участь у 54 заходах Олександрівської 

селищної ради.  

 

Загальним відділом Олександрівської селищної ради у встановленому 

порядку підготовлено за напрямом діяльності розпорядчі документи: Інструкцію з 

діловодства в Олександрівській селищній раді Кропивницького району 

Кіровоградської області, її виконавчих органах, підприємствах, установах, 

організаціях комунальної власності Олександрівської селищної ради, 4 

розпорядження селищного голови, що регулюють роботу відділу. 

Відділом за 2021 року зареєстровано та направлено у роботу за резолюціями 

керівництва 5700 документів. Направлено 3125 вихідних документів.  

За 2021 року електронною поштою надійшло 6926 службових документів, з 

них 4266 – на ім’я селищного голови, телефонограм – 58, направлено за належністю 

1578 документів.  

У звітному періоді було організовано і забезпечено документаційне  

та організаційно-технічне супроводження 12 планових, 2 позачергових та 1 закрите 

засідання виконавчого комітету, 13 планових та 5 позапланових сесій селищної 

ради.  



За результатами проведення засідань виконавчого комітету селищної ради 

складено 15 протоколів засідань, опрацьовано 202 проекти рішень та 193 рішення. 

Направлено 38 витягів із протоколів засідань виконавчого комітету селищної ради 

до виконавчих органів та підприємств установ та організацій комунальної форми 

власності селищної ради для виконання протокольних рішень та доручень, наданих 

на засіданнях членами виконавчого комітету сільської ради. 

За результатами проведення засідань сесій селищної ради складено                                   

18  протоколів засідань, опрацьовано 3859 проектів рішень та 3371 рішення. Видано 

11 витягів по зверненнях заявників, питання яких розглядались. 

Відділом за звітний період опрацьовано 338 розпорядження селищного голови 

з основної діяльності та 1 - з адміністративно-господарської. 

У звітному періоді на підставі резолюцій керівництва селищної ради 

опрацьовано 2457 запити щодо надання копій розпорядчих актів. Видано 3669 копії 

запитуваних документів.  

Протягом 2021 року для подальшого зберігання та використання було 

сформовано 29 томів протоколів засідань виконавчого комітету селищної ради з 

прийнятими рішеннями виконавчого комітету селищної ради й документами до 

них, матеріалами, на підставі яких приймалися рішення. Також сформовано                      

174 томів протоколів засідання сесій селищної ради з прийнятими рішеннями ради 

та документами до них, матеріалами, на підставі яких приймалися рішення. 

Сформовано 4 томи розпоряджень селищного голови. 

За звітний період було зареєстровано 24 запити на доступ до публічної 

інформації. Всі запити опрацьовані своєчасно. Запитів задоволено – 24, задоволено 

частково – 0, розіслано за належністю, якщо орган не є розпорядником інформації – 

5, відмовлено згідно з чинним законодавством – 0. 

 

Відділом управління персоналом Олександрівської селищної ради 

протягом 2021 року було підготовлено 4 рішення сесії Олександрівської селищної 

ради, 614 розпоряджень голови Олександрівської селищної ради (з них кадрові – 

435, про відпустки – 160, про відрядження, стягнення - 10, з основної діяльності – 

9), 46 інформацій/листів органам виконавчої влади, Кіровоградській обласній раді 

та іншим установам,  6 відповідей на запити публічної інформації і звернення 

громадян. 

Зареєстровано та видано 37 довідок про місце роботи працівників та 

використання відпусток. 

У період з 16 січня по 25 березня 2021 року організовано попередження 138  

працівників про реорганізацію селищної ради та проведено звільнення 138 

працівників сільських рад, з них 79 – у порядку переведення в структурні 

підрозділи та комунальні установи селищної ради.  

З початку року призначено 129 осіб на посади в апараті та структурні 

підрозділи, селищної ради, в комунальні підприємства та установи – 18. 

Підготовлено контракти (строкові трудові договори) з 13 особами на посади 

керівників комунальних закладів. 

Протягом року оформлено 35 направлень на працевлаштування, 11 звітів до 



районної служби зайнятості, подано 39 повідомлень до Державної фіскальної 

служби в Олександрівському районі.  

Протягом звітного періоду зареєстровано і видано під підпис посадовим 

особам та працівникам 126 службових посвідчень.  

Створено та ведеться робота конкурсної комісії для проведення конкурсу на 

заміщення вакантних посад в Олександрівській селищній раді. У звітному періоді 

розроблено та затверджено Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад в Олександрівській селищній раді, Порядок проведення іспиту кандидатів на 

заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в 

Олександрівській селищній раді. З початку року проведено   2 конкурси, за 

результатами яких призначено 1 особу, зараховано до кадрового резерву – 2, 1 

конкурс не відбувся у зв’язку з відсутністю кандидатів. 

Протягом року підготовлено документи для нагородження відомчими 

відзнаками селищної ради 152 осіб з нагоди державних і професійних свят. 

Оформлено пакети документів на 13 осіб для нагородження державними та 

обласними відзнаками. 

Протягом звітного періоду сформовано 142 особові справи, записи у трудових 

книжках оформлено згідно вимог законодавства.  

У січні 2021 року сформовано графік відпусток персоналу селищної ради на 

2021 рік за пропозиціями працівників і погодженням з керівництвом. 

У квітні 2021 року здійснено передачу особових справ працівників 

реорганізованих сільських рад на зберігання до Трудового архіву.   

 

Відділ земельних ресурсів та просторового планування Олександрівської 
селищної ради виконує завдання щодо реалізації повноважень у сфері земельних 

відносин, визначених  Земельним кодексом України, Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та іншими нормативно правовими актами.  
Наказом Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області        

№ 29-ОТГ від 08.12.2020 року передано Олександрівській селищній раді у 

комунальну власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення 

державної власності загальною площею 5546,2743 га та підписано акт приймання-

передачі земельних ділянок, зазначених у додатку до нього, з головою 

Олександрівської селищної ради. Рішенням Олександрівської селищної ради від 

12.03.2021 р. № 269 прийнято рішення про прийняття земельних ділянок державної 

власності сільськогосподарського призначення до комунальної власності 

Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 

Наразі відділом спільно з сектором з питань державної реєстрації проводиться 

робота по реєстрації права комунальної власності на земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення, які передані з державної власності. 

Зареєстровано право комунальної власності на 61 ділянку загальною площею 

1366,3484 га. 

Протягом 2021 року відділом зареєстровано 4914 заяв від фізичних та 

юридичних осіб, які надходять до центру надання адміністративних послуг. 

Спеціалісти відділу земельних ресурсів та просторового планування проводять 

розгляд заяв із повним пакетом документів, необхідних для вирішення питання по 



суті, готують проекти рішень селищної ради у сфері земельних відносин На 

засіданнях постійних комісій, згідно вимог законодавства попередньо детально 

опрацьовані всі земельні  питання, які виносились на розгляд сесій, що дозволило в 

конструктивному руслі працювати безпосередньо на пленарних засіданнях та 

приймати відповідні рішення. 
Зареєстровано заяв 4914 

на стадії розгляду (опрацювання) 627 

Розглянуто заяв 4287 

з них:   

 прийнято рішень 3795 

 не прийнято рішень (не 

поголосовано) 

193 

 знято з розгляду 299 

Рішенням десятої сесії Олександрівської селищної ради № 409                                     

від 02.04.2021 року наданий дозвіл Супруну Ю.А. на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

кадастровий номер 3520555100:50:096:0005 з метою її продажу. 

Рішеннями шостої позачергової сесії Олександрівської селищної ради № 93 та   

№ 92 від 11.01.2021 р. погоджено звіти про експертну грошову оцінку та продаж 

земельних ділянок: 

Скрипнику В.О. (вул. Незалежності України, 58, смт.Олександрівка) площею 

0,2254 га; 

Саганенку В.В. (вул. Чернишевського, 1 Б, смт.Олександрівка) площею 0,04 га. 

Договори купівлі-продажу даних земельних ділянок нотаріально посвідчені, 

кошти за продаж сплачено в повному обсязі  в сумі 462,246 тис. грн. 

Впродовж 2021 року підготовлено 3 проекти рішень щодо включення до 

переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення, право оренди 

яких виставляється на земельні торги, в тому числі: 10 ділянок площею 52,063 га. 

Рішенням дев’ятнадцятої сесії Олександрівської селищної ради восьмого 

скликання від 29.10.2021 р. № 2315 затверджений перелік земельних ділянок 

водного фонду для продажу права оренди на них на земельних торгах, а саме: 4 

ділянки орієнтовною площею 60,30 га. 

Спеціалістами відділу земельних ресурсів та просторового планування спільно 

з відділом юридичного забезпечення Олександрівської селищної ради підготовлено 

проект рішення про форми договорів оренди землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності, продаж права оренди на які буде виставлено на 

земельні торги (аукціон), який затверджено рішенням дев’ятнадцятої сесії 

Олександрівської селищної ради восьмого скликання від 29.10.2021 року № 2316.   

Слід зазначити, що протягом 2021 року земельні торги в формі аукціону не 

проводились. 

Відділом постійно здійснюється моніторинг діючих договорів оренди земель, 

готуються матеріали стосовно проведення заходів щодо укладення, переукладення, 

внесення змін та розірвання договорів оренди земель. Вказані роботи відносяться 

до заходів першочергового значення, що впливають на доходну частину місцевого 

бюджету. 



Згідно з рішенням чотирнадцятої сесії від 30.06.2021 року № 1243 «Про 

внесення змін до діючих договорів оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення» відділом здійснювалась підготовка 

додаткових угод до договорів оренди сільськогосподарського призначення з 

юридичними та фізичними особами-орендарями стосовно зміни сторони 

орендодавця та розміру орендної плати за користування земельними ділянками. 

В результаті проведеної роботи підготовлено додаткових угод до договорів 

оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення щодо збільшення 

орендної плати до 12% від нормативної грошової оцінки земельних ділянок: 

з юридичними особами-орендарями – 63 додаткові угоди на загальну площу 

1887,1717 га, яких зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме 

майно 20 угод на площу 777,3017 га; 

з фізичними особами-орендарями – 44 додаткові угоди на загальну площу 

1276,2212 га, з яких зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме 

майно 6 угод на площу 486,77га. 

Разом з тим, протягом 2021 року було продовжено (поновлено) право оренди 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею                 

731,6602 га та несільськогосподарського призначення загальною площею 0,1447 га. 

На сьогодні деяка частина додаткових угод передана на підпис орендарям, 

частина перебуває на стадії реєстрації.  

Протягом 2021 року було зареєстровано право оренди 46 земельних ділянок 

комунальної власності сільськогосподарського на загальну площу 63,4942 га та 14 

ділянок несільськогосподарського призначення на загальну площу 6,0818 га, 

припинено право оренди 2 земельних ділянок водного фонду, які в подальшому 

увійшли до переліку земельних ділянок, право оренди яких виставлено на земельні 

торги. 

Всі проекти рішень, які стосуються орендних відносин, підготовлено з 

урахуванням рішень селищної ради від 26.02.2021 року №172 «Про встановлення 

граничного розміру площі земельних ділянок, які передаються в оренду 

громадянам, для сінокосіння і випасання худоби, та/або для городництва, на 

території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області» та від 26.02.2021 року №171 «Про встановлення розміру ставок орендної 

плати за користування земельними ділянками на території Олександрівської 

селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області» із змінами та 

доповненнями. 

Протягом 2021 року спеціалістами відділу створювався реєстр власників та 

користувачів земельних ділянок для нарахування сплати земельного податку та 

орендної плати, здійснювалась реєстрація та внесення змін до реєстру платників 

податку ДПС у Кіровоградській області, формувались податкові повідомлення-

рішення. Проводився облік та реєстрація громадян, що використовують земельні 

ділянки одноосібно. На території Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області таких осіб 572. 

 

За період роботи Трудового архіву Олександрівської селищної ради 

надійшло 33 нових фонди і 1(Ф-80) продовження інших фондів -  це 5039 справ 



(документів).  

       На збереженні в Трудовому архіві є  131 фонд - це 22205 справ 

довготривалого (50-75 років) та тимчасового (3-10років) строку зберігання. З 33 

нових фондів Трудовим архівом прийнято на збереження: 24 фонди (2768 од.зб.) - 

реорганізованих сільських, селищних рад та ліквідованої Олександрівської 

районної ради; 5 фондів (1645 од.зб.) - ліквідованої Олександрівської РДА та її 

відділів; 3 фонди (113 од.зб.) - ліквідованих юридичних осіб; 1 фонд (635 од.зб.) – 

розшуканого та раніше ліквідованого радгоспу «Шляхом Леніна», ДП «СП 

«Промінь». 

Протягом 2021 року зареєстрована 480 звернень від фізичних та юридичних 

осіб. Видано 546 довідок соціально-правового характеру.     

                                                                                                                                                                                                                                                                              

Відбулося 35 засідань Олександрівської селищної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На засіданні 

розглядались наступні питання: 

- про стан техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на 

території Олександрівської селищної ради; 

- про стан захворюваності на гостру респіраторну хворобу СOVID-19, 

спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 на території Олександрівської селищної 

ради; 

- про навчальний процес (переведення на дистанційну форму роботи) у 

загальноосвітніх навчальних закладах Олександрівської селищної ради; 

- про ситуацію та вирішення питання безпритульних собак на території 

Олександрівської селищної ради; 

 - про продовження дії карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів на території Олександрівської селищної ради з метою 

запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СOVID-19; 

- про вжиття додаткових заходів на території Олександрівської селищної ради 

з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СOVID-19 та 

ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру 

місцевого рівня; 

- про усунення наслідків стихійного лиха в Красносілківській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ст. КЗ «Красносілківське навчально-виховне 

об’єднання»; 

- про протипожежний захист сільгоспугідь у весняно-літній період та 

підготовку до зернозбиральної кампанії 2021 року; 

- про організацію виконання заходів з ліквідації наслідків буревію, які сталися 

на території Олександрівської селищної ради; 

- про запровадження "жовтого" рівня епідемічної небезпеки на території 

Олександрівської селищної ради та забезпечення виконання протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби   COVID-19; 

- про стан охоплення вакцинацією, зокрема педагогічних та інших 

працівників закладів освіти, на території Олександрівської селищної ради; 

- про забезпечення готовності до дій у разі виникнення надзвичайних 

ситуацій на об’єктах соціальної сфери, критичної та транспортної інфраструктури 



Олександрівської селищної ради протягом осінньо-зимового періоду 2021/2022 

року; 

- щодо належного утримання захисних споруд цивільного захисту, які 

знаходяться на обліку в Олександрівській селищній раді; 

- про затвердження переліку потенційно небезпечних об’єктів в 

Олександрівській селищній раді; 

- про дозвіл на провадження навчального процесу за денною формою 

навчання в закладах освіти Олександрівської селищної ради; 

- про визначення надзвичайної ситуації на території громади, пов'язаної з 

відсутністю постачання природного газу бюджетним установам у осінньо-зимовий 

період 2021/2022 року; 

- про звернення Олександрівської селищної ради до Кіровоградської обласної 

державної адміністрації та Кропивницької районної державної адміністрації щодо 

переходу до «червоного» рівня на території Олександрівської селищної ради в 

зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації COVID-19; 

- про виконання заходів щодо попередження нещасних випадків на водних 

об’єктах територіальної громади і забезпечення безпеки людей у зимовий період 

2021-2022 року; 

- про критичний стан ділянки шляхопроводу через Одеську залізницю на 

автошляху Н14 ”Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв” розташованої в смт 

Олександрівка; 

- про значне погіршення погодних умов на території Олександрівської 

селищної ради. 

 

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                    

89,5 посад в тому числі по фельдшерсько - акушерських пунктах всього штатних 

посад 24,5 одиниць, зайнято 21,5 посад. Середнього медичного персоналу на ФАпах 

- 18,75 штатних посад з них зайнято 16,25 посад працює 18 осіб, зовсім не 

укомплектований Букварський ФАП. По молодшому медичному персоналу 

штатних посад 5,75 одиниць з них зайнято 5,25 посад працює 10 осіб на неповну 

ставку. По Івангородському, Соснівському та Голиківському ФАПах на посаді 

молодшої медичної сестри працюють сумісники. 

По амбулаторіях загальної практики сімейної медицини лікарського персоналу 

налічується 17,5 штатних посад зайнято 13,0 посад працює 11 лікарів. Зовсім не 

укомплектована лікарями Єлизавеградківська, Красносільська та Цвітненська 

амбулаторії ЗПСМ. Середнього медичного персоналу 28,0 штатних посад з них 



зайнято 25,5 посад працює 28 осіб. По молодшому медичному персоналу штатних 

посад 6,0 одиниць з них зайнято 5,5 посад працює 6 осіб. 

Після проведення реформи в галузі охорона здоров’я за програмою медичних 

гарантій комунальне некомерційне підприємство «Олександрівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» отримує кошти від Національної служби 

здоров’я України за такими пакетами медичних послуг: 

первинна медична допомога; 

вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2. 

В 2021 році надходження від НСЗУ становлять 12254,5 тис.грн., що на 5,6% 

більше ніж в 2020 році. Надходження збільшились за рахунок збільшення 

укладених декларацій в 2021 році. 

Кошти від НСЗУ використані по таких статтях витрат: Заробітна плата -9606,6 

тис. грн., нарахування на оплату праці – 2140,3 тис. грн., оплата послуг (крім 

комунальних) – 465,5 тис. грн. (лабораторні дослідження). Заробітна плата з 

селищного бюджету становить 461,6 тс.грн. нарахування на оплату праці з 

селищного бюджету 103,5 тис. грн. 

Фонд заробітної плати лікарів становить 1916,2 тис.грн., зайнято                 

посад 11,0, середня заробітна плата по лікарському персоналу становить 14516,67 

грн. 

Фонд заробітної плати середнього медичного персоналу становить              

4665,2 тис.грн., зайнято посад 40,75 середня заробітна плата по середньому 

медичному персоналу становить 9540,29 грн. 

Фонд заробітної плати молодшого медичного персоналу становить              

855,9 тис.грн., зайнято посад 10,75, середня заробітна плата по молодшому 

медичному персоналу становить 6634,88 грн. 

Фонд заробітної плати іншого персоналу становить 1127,1 тис.грн., 

зайнято посад 16,0, середня заробітна плата по іншому персоналу становить 

5870,31 грн. (середня заробітна плата по іншому персоналу нижче мінімальної 

заробітної плати за рахунок опалювачів, які працюють в опалювальний період). 

Фонд заробітної плати по адміністративному персоналу становить              

1503,7 тис.грн., зайнято посад 11,0, середня заробітна плата                             

становить 11391,67 грн. 

Надходження за рахунок коштів селищного бюджету в 2021році становлять 

2496,8 тис. грн., надходження коштів по спеціальному фонду (бюджет розвитку) 

становлять 40,0 тис. грн. для придбання меблів та меблів медичного призначення 

для Вищеверещаківського фельдшерсько-акушерського пункту, надходження від 

орендної плати становлять 158,9 тис. грн.. Шляхом централізованого постачання за 

рахунок коштів державного бюджету по Програмі «Проведення вакцинації 

населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2 (2021)» отримано кисневі концентратори в кількості 11 

штук на суму 405,9 тис. грн., швидкі тести для визначення коронавірусної інфекції 

на суму 396,0 тис. грн., вакцину та вироби медичного призначення на суму 152,8 

тис. грн.. Отримано гуманітарну допомогу в сумі 320,0 тис. грн. (засоби 

індивідуального захисту, вакцина та вироби медичного призначення). 



Для профілактики та запобігання розповсюдження коронавірусної хвороби 

COVID-19 на даний час КНП «Олександрівський центр первинної медико-

санітарної допомоги» провакциновано 6365 осіб з них 5635 осіб отримали дві дози 

вакцини. З початку пандемії зроблено 6214 вірусологічних обстежень методом ПЛР 

з приводу коронавірусної інфекції COVID-19 з них  691 позитивних. 

Працівниками КНП «Олександрівський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» було забезпечено 54740 відвідувань хворих до лікарів, в тому числі 

35581 з приводу захворювань. Крім того, проведено 1538 відвідувань хворих на 

дому. В закладі практикується стаціонарне лікування хворих на дому, де 

проліковано 187 хворих. 

Станом на 01.12.2021 року підписано 20719 декларацій лікарями з пацієнтами, 

що становить 82,0% від загальної кількості населення територіальної громади 

Олександрівської селищної ради. Стовідсоткова оплата тарифу здійснюється за 

17736 декларацій, а 2983 декларацій оплачуються з понижувальними 

коефіцієнтами.  

До складу комунального некомерційного підприємства «Олександрівський 

центр первинної медико-санітарної допомоги», як структурні підрозділи входить 16 

фельдшерсько-акушерських пунктів з них 15 укомплектовані середнім медичним 

персоналом та молодшим медичним персоналом. 

Букварський фельдшерсько-акушерський пункт не укомплектований середнім 

медичним персоналом. Технічний стан будівель фельдшерсько-акушерських 

пунктів загалом задовільний. Потребує заміни вхідних дверей Бірківський 

фельдшерсько-акушерський пункт та Староосотський фельдшерсько-акушерський 

пункт потребує заміни вікон на енергозберігаючі. 

Фельдшерсько-акушерські пункти повністю забезпечені лікарськими засобами 

та виробами медичного призначення для невідкладної медичної допомоги згідно 

національного переліку основних лікарських засобів затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 року №333 зі змінами від 13 грудня 

2017 року №1081.  

В 2021 році відбулося придбання комплекту меблів медичного призначення 

(шафа медична 1шт., кушетка процедурна 2 шт., столик інструментальний 1 шт.) та 

комплект меблів (стіл письмовий 2 шт., тумба 1 шт., пенал 1 шт., стелаж 1 шт., 

стілець 6 шт., шафа для одягу 1 шт.) на суму 40,0 тис. грн. для 

Вищеверещаківського фельдшерсько-акушерського пункту. 

До складу комунального некомерційного підприємства «Олександрівський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» як структурні підрозділи входить 

також 6 амбулаторій загальної практики сімейної медицини. 

Новозбудована Єлизаветградківська амбулаторія загальної практики сімейної 

медицини увійшла в експлуатацію з 2 січня 2019 року, яка укомплектована новими 

меблями, медичним обладнанням та виробами медичного призначення. 

Цвітненська та Родниківська амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини мають задовільний стан будівель. Красносільська амбулаторія потребує 

ремонту даху, Ставидлянська амбулаторія потребує заміни дверей та вікон на 

енергозберігаючі, також потребує заміни меблів. 

Амбулаторії загальної практики сімейної медицини також повністю 



забезпечені лікарськими засобами та виробами медичного призначення для 

невідкладної медичної допомоги згідно національного переліку основних 

лікарських засобів. Медичним обладнанням амбулаторії оснащені згідно табелю 

оснащення. 

 

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 01.01.2022 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 січня 2022 року згідно штатного розпису – 269,5 посада, а саме: 

лікарських - 56,00 посади, середній медичний персонал – 111,50 посади, молодший 

медичний персонал – 59,00 посади, інший – 43,00 посади. Відповідно зайняті 

посади лікарі – 46,75 посади, середній/м персонал – 106,75 посади, молодший 

м/персонал – 59,00 посади, інший – 43 посади. 

На даний час в Олександрівській лікарні працює 40 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 за 2021 рік народилось 136 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 22767,6 тис.грн.(профінансовано 

НСЗУ за місяців 2021 року  - 22767,6 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; 

11. Ведення вагітності в амбулаторних умовах; 

12. Психіатрична допомога дорослим та дітям (стаціонар). 

 

У 2022 році зусилля виконавчих органів Олександрівської селищної ради 

будуть направлені на закріпленні позитивних результатів діяльності. 

 

 


