
 

Звіт  

Олександрійського міського голови 
Цапюка С.К.  

 
про діяльність  

виконавчих органів ради  
 

за 2019 рік 



Сесії міської ради 
7 скликання 

 
 З початку скликання проведено 79 сесій, з них – 49 позачергових.  
     У 2019 році проведено 21 планова, з них 15 позачергових сесії. 
 Всього радою розглянуто 897 питань, з них прийнято 840 рішень 

міської ради.  
     У 2019 році розглянуто 178 питань, прийнято 186 рішень, з них: 

 14 рішень з питань діяльності ради (7,5%); 

 64 рішення з питань регулювання земельних відносин (34,4%) 

21 рішення з питань бюджету і фінансів (11,3%); 

 20 рішень з питань управління комунальним майном (10,8%); 

 22 рішення з питань житлово-комунального господарства  

(11,8%); 

 16 рішень з гуманітарних питань (освіта, культура, охорона  

    здоров’я, соціальний захист) (8,6%); 

 6 рішень з питань економічного розвитку (3,2%);  
 23 рішення - інші (12,4%).   



Засідання виконавчого комітету 

39 
• засідань 

847 
• рішень 

Розпорядження міського голови - 676 

154 
• з основної діяльності 

347 
• з особового складу 

129 
• про відпустки та 

відрядження 

12 
• адміністративно-

господарські 

34 
• з надання матеріальної 

допомоги 



Декларація особи, 

уповноваженої на 

виконання 

функцій держави 
або місцевого 

самоврядування 

Перевірка 

достовірності 

відомостей щодо 
застосування 

заборон 
Конкурсна комісія 

6 засідань 

Виконавчі органи Олександрійської міської ради  
укомплектовані на 99%, 

вакантних посад - 2 



 Оперативна інформація на офіційному веб-сайті міської ради 
(http://olexrada.gov.ua). 

 Онлайн трансляція сесій міської ради, виконавчого комітету, 
нарад. 

 Відкритий бюджет (оновлення інформації щотижня). 
 

Прозорість і відкритість роботи влади 



Електронні сервіси для громадян 
 Контроль за надходженням і використанням коштів, що є на рахунках 

багатоповерхівок. 
 Доступ до публічної інформації: проекти та рішення сесій, виконавчого 

комітету; розпорядження міського голови. 
 Три безкоштовні Wi-Fi зони у місцях масового відпочинку городян на 

площах Соборній, Героїв Чорнобиля та біля ПК «Світлопільський». 



Органи 

самоорганізації 

населення  
(ОСН) 

 
У приватному секторі міста 

створені та ефективно 

працюють 50 квартальних 

комітетів.  
 

А це майже 2/3 території 

міста, близько 11 тис. 

садиб та 25 тис. мешканців. 

  



Основна 

діяльність ОСН 
 - надання консультацій та 

довідок у різні інстанції 

міста;  
 - організаційні питання з 

благоустрою, санітарної 

очистки територій 

кварталу (організація 

весняної толоки та 

осіннього прибирання);  
 - сприяння у соціальному 

захисті населення; 
 - допомога у діяльності 

комунальних підприємств, 

установ, організацій, 

допомога військкомату та 

співпраця з 

Муніципальною безпекою. 
 

Фінансове управління      



Звернення громадян до міського голови 

2018 – 3011 
2019 - 3662 

2018- 2962 
2019 -3604 

письмових 

2018 – 49 
2019 - 58 

на особистих 
прийомах 

 
2018 рік 

7 Особистих прийомів міського голови,  
17 звернень 

 
2019 рік 

8 Особистих прийомів міського голови,  
19 звернень 
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Звернень за 2018 р.

Звернень за 2019 р.

Кількість звернень громадян міста  
за основними видами звернень 



Легалізація заробітної плати та 

“тіньової” зайнятості населення 

(на 01.12.2019) 



Структура пільговиків за обраним  
ними основним статусом  

Загальна 

кількість 

26374 осіб 
2995; 11%

169; 1%

6608; 25%

4312; 17%

503; 2%1543; 6%

6904; 25%

3391; 13%

74; 0%

ветерани війни ветерани ВС,ОВС діти війни

ветерани праці особи ЧАЄС багатодітні

пенсіонери за віком інваліди загального захворювання інші категорії



Сума наданих  пільг (млн грн) 
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державні допомоги житлові субсидії 

Кількість осіб які користуються субсидіями та 
отримують різні види державних допомог (чол.)   



Сума наданих  субсидій 
(млн грн) 





Оздоровлення та відпочинок дітей протягом 2019 року 

Загальна кількість дітей, які були 

охоплені оздоровленням та 

відпочинком - 4485 дітей, що 

складає 52,7% дітей шкільного віку. 



     Надання грошової допомоги жителям  
                 міста з міського бюджету 
 

 
 

Виділено коштів: 
 2017 р.-1715,9тис.грн 
 2018 р.-2325,0тис.грн 

Розподіл по видам допомог в 2019 році 
 

 2019 р.-3315,0тис.грн 



Виплати за пільговий проїзд  в 

автомобільному транспорті (млн грн) 



 

Центр  адміністративних послуг 
м.Олександрія 

 створено 07 грудня 2012 року. 
  

• В  2019 році  робота Центру  
 

    звернулося -  34  400 громадян; 

    надано – 34 154  послуг; 

    в опрацюванні -  246  звернень. 

 
 
 
 
 



 
ЦНАП м. Олександрії  

надає  203 послуг, серед них : 
 

• оформлення паспорт громадянина України та 
для виїзду за кордон; 

• реєстрація прав власності на нерухоме майно; 

• реєстрація місця проживання; 

• реєстрація бізнесу; 

•  отримати дозволів на земельні роботи; 

•  погодження схем розміщення новобудов;  

• отримати відомості про склад сім’ї та довідку 
про реєстрацію. 



Записатися в електронну чергу на отримання 
послуг в ЦНАПі є можливість через Інтернет або 

на рецепції через термінал   



Першими в області почали приймати 
заяви на оформлення паспортів 

 

 

  За 2019 рік  

 звернулося осіб по оформленню паспортів 2588 
 видано 2525 паспортів громадянина України  

 
З метою спрощення умов отримання  
субсидій створено  
Реєстр громади м. Олександрії  
до якого включено  
19 тисяч громадян міста за рік. 



Спрощення в нарахуваннях  
соціальних допомог 

 Надається 203 послуги. Із них – 16 онлайн. 

 В жовтні 2018 року введено в роботу ЦНАПу  
Програму «Реєстр громади міста Олександрія» з 
метою спрощення нарахування субсидій та 
отримання ряду довідок.  

 В червні 2019 року підключено електронний 
обмін даними між ЦНАПом, комунальним 
підприємством «ЖИТЛОГОСП» та управлінням 
соціального захисту населення міської ради. 

 В Реєстр громади м. Олександрії за рік включено 
майже 19 тисяч громадян міста, які вже відчули 
спрощення в нарахуваннях соціальних допомог. 



Надходження до міського бюджету від 
роботи ЦНАПу 



Динаміка надходжень до загального фонду міського бюджету з 

урахуванням міжбюджетних трансфертів  м.Олександрія 
( тис.грн) 
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+61 270,0 
107,4% 

- 114 092,7 
87,1% 

+182 532,0 
128,5% 



Структура загального фонду міського бюджету                    
м. Олександрія   у 2019 році (тис. грн) 

 Інші субвенції: 
17 341,9 

2,3% 

 Субвенції на 

соціальний захист 

населення  
245 773,2 

 31,9% 

Очікувані власні 
надходження  

269 513,4 
35,0% 

 Дотації  
68 863,9 

 8,9% 

 Освітня та 
 медична субвенції 

 168 974,7 
 21,9% 

-    управління ЖКГ, архітектури та 

містобудування міської ради   –               
2 088,0 

-     управління охорони здоров’я 

міської ради  -3 044,0 

-     управління освіти, молоді та 

спорту міської ради – 9 793,8            

- інші субвенції з місцевого 
бюджету  сел. Пантаївка - 217,5 

-    управління праці та соціального 

захисту населення – 2 198,6в- у 

770 467,1 
тис. грн. 

100% 



 
Структура очікуваних власних доходів  міського бюджету  

м. Олександрія    у  2019 році                      (тис. грн, %) 
 

ПДФО  
162 441,8  

60,3% 

Акцизний податок 
25 549,2 

9,5% 

Плата за землю  
25 115,4  

9,3% 

Податок на 
нерухоме майно 

 3 093,9 
1,1% 

Єдиний податок  
45 243,7 
16,8% 

Інші податки  
8 069,4 
 3,0% 

269 513,4 
тис. грн. 

100% 



Структура очікуваного надходження податку та збору на доходи 
фізичних осіб м. Олександрія   у 2019 році (тис. грн) 

Бюджетні установи та 

організації 

51 618,1 
34,2% 

Промисловість,сільське 
господарство, 

транспорт, будівництво 

46 033,6 
30,5% 

 

Інші (фінансові 

установи, послуги, 

тощо 

18 413,5 
12,2% 

Військовослужбовці  

19 620,9 
13,0% 

Мале та середнє 

підприємництво  

15 243,9 
10,1% 

150 930,0 
тис. грн. 
100% 

Бюджетні установи 

та організації  
59 778,6 
36,8% 

Промисловість, 

сільське 
господарство, 

транспорт, 

будівництво 
38 336,3 
23,6 % 

Інші (фінансові 
установи, 

послуги,тощо)  
24 853,6 
 15,3% 

Військослужбовці 
 23 066,7 
 14,2% 

Мале та середнє 
підприємництво  

16 406,6 
10,1% 

162 441,8 
100% 



Обсяг реалізованої промислової продукції 



Обсяг реалізованої промислової продукції 



Обсяг виробництва промислової продукції 
у порівняних цінах 



Обсяг виробництва промислової продукції 
у порівняних цінах 



Капітальні інвестиції, млн. грн 



Іноземні інвестиції, млн. дол. США 



Середньомісячна заробітна плата 



Реалізація інвестиційних проектів 

 



 



Обсяги роздрібного товарообігу  
у порівняних цінах, млн. грн 



У 2019 році торгова мережа поповнилась сучасними супермаркетами:  
 
Будівельно-господарським супермаркетом «33 кв.м» , який забезпечив робочими 

місцями    35    осіб. 
Супермаркетом «Варто», який забезпечив робочими місцями 34 мешканця міста, 

та забезпечить ще 30-ма, який планується відкрити  у торговому центрі «Тандем». 





Фактори росту ПДФО у 2019 році 

 За рахунок збільшення середньомісячної заробітної плати з 6,3 до 

7,5 тис. грн – 19,4 млн. грн 

 
 За рахунок легалізації 148 робочих місць – 1,4 млн. грн 

 
 За рахунок створення нових робочих місць у промисловості і 

торгівлі (139 чол.) – 1,5 млн. грн 
 

 За рахунок створення нових робочих місць у ФОП – 2,0 млн. грн 
 

 За рахунок розширення кола оподаткування – 3,7 млн. грн 
 



        Місто Олександрія бере участь у першій електронній виставці Expo-online. 
        Мета участі у вище зазначеному заході -  ознайомлення потенційних інвесторів, як 
національних так і закордонних, з інформацією про місто, його інвестиційний, економічний та 
промисловий потенціали. 

          Особливість даного заходу – доступність матеріалів про місто, в тому числі, про 
інвестиційну привабливість для широкого загалу користувачів мережі інтернет, в тому числі – 
для іноземних партнерів. Місто має змогу розмістити значну кількість інформації про власні 
плюси та переваги для залучення інвестицій та підвищення своєї інвестиційної 
привабливості. 

           Виставка працює з 15 вересня 2019 року до 15 червня 2020. За цей час всі бажаючі 
зможуть переглянути матеріали про місто, зокрема презентації про промисловий та 
економічний потенціал Олександрії, ознайомитись зі здобутками місцевої влади в соціальній 
сфері та сфері житлово-комунального господарства. Інформація про міську територіальну 
громаду доступна українською та англійською мовами аби охопити більш широку категорію 
читачів.  

 

 
Всеукраїнська цифрова виставка Expo-online 

 



          У липні 2017 році було підписано Угоду в рамках Ініціативи «Мери за економічне 
зростання». Метою даного співробітництва є посилення спроможності органів місцевого 
самоврядування у країнах Східного Партнерства. Зокрема: участь у міжнародних навчальних 
поїздках,  програмах обміну, заходах для нетворкінгу. В рамках співробітництва ЄС може надати 
гранти на конкурсній основі для найкращих проектів розвитку місцевої економіки.  

          В рамках ініціативи було розроблено та презентовано «План місцевого економічного 
розвитку міста Олександрія» на 2018-2020 роки, який передбачає за рахунок грантових коштів 
проведення заходів з популяризації малого та середнього бізнесу, отримання практичних знань та 
навичок щодо відкриття і ведення власної справи.  У 2019 році План місцевого економічного 
розвитку міста Олександрія було схвалено Світовим Банком.  

 

Ініціатива «Мери за економічне зростання» 



         29-31 січня 2019 року міський голова Степан Цапюк взяв участь у конгресі «Бізнес для 
розумних міст». Метою заходу було обговорення питання розвитку міст України та реалізації 
концепції «розумного міста» в нашій державі. Захід проводився за підтримки Уряду України з 
залученням міжнародних експертів та партнерів. Виступ міського голови стосувався реалізації в 
Олександрії завдань Стратегії розвитку міста на період до 2030 року, виконання програм міського 
Інфраструктурного плану, реалізації концепції «розумне місто» в Олександрії. Крім цього, 
міський голова зупинився на темі залучення інвестиційній у розвиток територіальної громади, 
інвестиційній привабливості Олександрії для інвесторів.  
          Всім зацікавленим були надані матеріали про Олександрію та контактні дані 
відповідальних осіб. Крім цього, було презентовано фільм про Олександрію двома мовами – 
українською для англійською для охоплення більшого числа бажаючих ознайомитись з містом. 
          За результатами Конгресу виступ міського голови та інформація про місто отримали 
схвальні відгуки учасників заходу.  

 
 

Конгрес «Бізнес для розумних міст» 



Міжнародний форум «INNOVATION MARKET 2019»  
        05-07 листопада 2019 року делегація Олександрійської міської ради взяла участь у                            
ІV Міжнародному Форумі «INNOVATION MARKET 2019». Метою Форуму була демонстрація 
українських та закордонних інновацій для пошуку можливостей їх впровадження в сферах 
діяльності України, залучення інвестицій в інноваційні проекти у всіх сферах народного 
господарства України, надання допомоги в знаходженні грантів, програм підтримки, програм 
реалізації рішень, ініціація необхідних законопроектів.  

        Складовими форуму були конференція, виставкова зона та startup-алея, яка була 
представлена експозиціями ВНЗ, МАН, НАНУ, комерційних підприємств та фінансових 
установ.  

         Місто Олександрія презентувало інформацію про стан реалізації в місті Стратегії сталого 
розвитку на період до 2030 року, інвестиційну привабливість міста, його промисловий та 
економічний потенціали. Окремо, було презентовано інформацію про реалізацію в місті 
концепції «розумне місто» та виконання програм міського Інфраструктурного плану. Учасники 
делегації від міста Олександрії взяли участь у різного роду заходах, як то бізнес-зустрічі, 
презентації, відвідали виставкову зону та startup-алею.  

 

 



Візит до Швейцарії – нарада з питань ДПП 
        03-04 грудня 2019 року міський голова Степан Цапюк на запрошення європейських колег 
відвідав місто Женева, Швейцарська Конфедерація, де взяв участь у 3-му засіданні робочої 
групи Європейської Економічної Комісії Організації Об'єднаних Націй. 

        Метою вище зазначеної зустрічі було обговорення питання розвитку державного-
приватного партнерства в контексті реалізації Цілей Сталого Розвитку Організації Об'єднаних 
Націй. 

        Серед основних ключових моментів засідання Робочої Групи було обговорення питання 
сприяння державам-членам в отриманні необхідних знань та набутті потенціалу для 
забезпечення ефективної реалізації проектів ДПП, які допоможуть усунути розрив між 
державним та приватним секторами;  

         Крім цього, обговорювалось питання створення Центру сприяння та розбудови державно-
приватного партнерства з метою надання допомоги урядам, на їх прохання, розробити проекти, 
що включають Цілі Сталого Розвитку. За результатами обговорень було прийнято низку 
важливих рішень, які, в подальшому, мають сприяти ефективній реалізації проектів ДПП в 
країнах Європи та Світу.  

 

 



Здійснення самоврядного контролю 
Фактично 
проведено 
перевірок у 2018 
році 

Заплановано 
перевірок у 2019 
році 

Фактично 
проведено 
перевірок у 2019 
році 
 

Укладено нових 
договорів оренди 
після перевірки 
 

165 24 33 78 

Стягнуто збитків у розмірі 
недоотриманої орендної плати  

за землю 
Визнано збитків за 

рішенням судів,  
тис. грн 

Сплочено збитків, тис.грн Мають надійти додатково 
за договорами на 

розстрочку,  
тис.грн 

 2317,4 1484,6 182,9 





1. Виконання робіт з капітального ремонту на автодорогах міста 
Олександрії  

• У 2019 році за рахунок місцевого бюджету здійснено виконання 
капітального ремонту на 2-х вулицях міста 

вулиця Шевченка 



- Капітальний ремонт вулиці Святомиколаївської (від вул. 
Бульварної до вул. Софіївської)  



За рахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетам у 2019 році 
завершено:  

    - Капітальний ремонт вулиці 6-го Грудня 



 Ремонт доріг, які знаходяться в сумісному користуванні 
ДП «АГЕНТСТВО МІСЦЕВИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ» у 2019 році здійснено 

ремонт вулиці Козацький шлях та Знам’янського шосе 



1.2  Поточний ремонт доріг  з асфальтобетонним покриттям 
Відновлено асфальтобетонне покриття вулиці Говорова (від вул. Лісової до                                             
просп. Будівельників).  

Здійснено поточний ремонт вул. Чижевського (від вул. Святомиколаївської до 
вул. Шевченка) та площі Соборної  (від пр. Соборного до вул. Чижевського). 



вулиця Говорова 



вулиця Чижевського 



Виконання поточного ямкового ремонту вулиць у 2019 році 

Загальна площа складає – 
17,3 тис. м2 



Виконання поточного ремонту протягом 2017-2019 років 



1.3 Поточний ремонт доріг з грунтово-щебеневим покриттям 
 

У 2019 році шляхом укріплення покриття асфальтобетонним сколом 
відремонтовано 25 вулиць 



2. Благоустрій  територій 

2.1  Створення нових зон відпочинку 

- Зона відпочинку між будівлями №134 та № 136, 
№130а та № 138 по проспекту Соборному 



- Зона відпочинку біля водойми колишніх 
земель затопленого розрізу «Байдаківський» 





2.2 Ремонт та сучасне облаштування існуючих зон відпочинку 

- площа Покровська 



- площа ім. Леоніда Попова 



- Сквер ім. Ю.Кравченка 



- сквер по вул. Братській (біля басейну) 



2.3. Зелені насадження 

• Протягом року проводилось 
озеленення площ, парків і 
скверів. 

 Працівниками КП 
«Благоустрій» вирощені та 
висаджені: 
-бегонії, петунії, канни – 24 
тис.; 
-чорнобривці – 500 тис. 
 





• Протягом року висаджено 150 кущів троянд 



2.4. Встановлення дитячих ігрових комплексів 



За рахунок міського бюджету встановлено 4 нових дитячих 
ігрових комплекси 

Ігровий комплекс «Корабель» на площі Покровській  



- Ігровий комплекс «Джунглі» біля ПК «Світлопільський» 



Нові ігрові комплекси у дворах багатоповерхівок 

 



2.5 Встановлення сучасних автобусних запинок 

На початку 2019 року на площі Соборній встановлено 2 сучасні зупинки, які 
оснащені антивандальним LED-освітленням та роз’ємами для зарядки 
телефонів та інших гаджетів 



Зупинки оздоблені 
вітражним склом з 
пейзажами міста 



2.6. Модернізація зовнішнього освітлення 



кількість встановлених 
світильників, шт 

Кошти міського бюджету, тис.грн. 

52 

319,67 

2290 

3039,13 

1924 

3356,48 

2017 рік 2018 рік 2019 рік 

Продовжена реалізація Програми енергозбереження та 

комплексної модернізації вуличного освітлення міста 
  



З початку року встановлено 1921 одиниці 
сучасних енергозберігаючих світильників  

з LED-лампами на 134 вулицях міста 



2.7. Придбання нової спеціалізованої техніки 

• За рахунок місцевого бюджету у 2019 році КП «Благоустрій» було 
придбано Машину дорожню комбіновану МДКЗ з навісним 
обладнанням на шасі МАЗ-5340С2.  



Машина оснащена піскорозкидальним, поливо-мийним обладнанням, 
дорожньою щіткою та снігоочисним відвалом 





За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та 
співфінансування місцевого бюджету управлінням ЖКГ, архітектури та 
містобудування міської ради придбано 2 трактори МТЗ 82.1 з 
причепами та навісним обладнанням 



Трактори оснащені причепами, роторними косарками, 
снігоочисними відвалами та дорожніми щітками 

 



Також у 2019 році управлінням ЖКГ, архітектури та містобудування 
міської ради придбано 2 трактори МУ 320.4 з навісним обладнанням 



3. ОБ’ЄКТИ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ 

3.1. Відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ та ЖБК на 
впровадження заходів з енергозбереження 

 
           Продовжена реалізація заходів міської Програми 
відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ та ЖБК на 
впровадження заходів з енергозбереження.  



          В поточному році ліквідована заборгованість по 5 кредитах 2018 
року та відшкодовано від 10% до 20% по 25 кредитах 2019 року.  
Загальна сума відшкодування з міського бюджету склала 1277,055 
тис. грн. 
Всього з початку дії Програми відшкодовано 1,9 млн. грн 



3.2 Збережена досягнута в минулі періоди динаміка виконання основних видів 
ремонтних робіт в багатоквартирних будинках, які перебувають в управлінні  

КП “Житлогосп” 

     - по ремонту рулонних покрівель, кв. м. 
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 Ремонт шиферних покрівель, кв. м. 
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Ремонт під’їздів, в тому числі входів, одиниць 
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У 9-ти будинках, які мали достатньо коштів на рахунках, за заявками 
старших виконана заміна 34-х одиниць зношених вікон в під‘їздах на сучасні 
склопакети 



Продовжена реалізація заходів з реконструкції майданчиків для збору 
сміття під закритий тип. Протягом 2019 року реконструйовані 6 
майданчиків 



3.3 Вирішене питання відновлення  ліфта в 3-му під’їзді житлового 
будинку по вул. Козацькій, 41, виведеного з ладу в 2016 році в 
результаті пожежі.  





Комунальне підприємство 
«Муніципальна поліція» 
створене в нашому місті 
Олександрійською міською 
радою 18 травня 2017 року. 



ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

  Муніципальна безпека створена для здійснення контролю за 
станом благоустрою в місті Олександрія, забезпечення чистоти і 
порядку, організації озеленення, охорони зелених насаджень, 
водойомів, земельних ресурсів міста, здійснення контролю у 
місцях відпочинку громадян, для контролю за утриманням в 
належному стані закріплених за підприємствами, установами та 
організаціями територій, для контролю за додержанням тиші в 
громадських місцях на території міста Олександрії. 

 Станом на 01.12.2019 року загальна чисельність працівників КП 
“Муніципальна  безпека” (інспектори благоустрою,чергові ОРМ 
,відеонагляд) складає 18 осіб. 

 В рамках реалізації програми “Безпечне місто” створені нові 

     робочі місця в кількості 5 осіб.  

     Інспектори відділу оперативного  

     контролю ведуть відео 

     спостереження за містом  

     в режимі  “онлайн”. 



              БЕЗПЕЧНЕ МІСТО 
 В рамках програми  «Безпечне місто»  запроваджено встановлення  

відеонагляду на вулицях нашого міста. 
 На сьогоднішній день  переобладнано та введено в експлуатацію   

серверну кімнату, в якій встановлено сучасний сервер, та кімнату 
оперативного нагляду  та контролю , встановлено 110 відеокамер  за 
допомогою яких,  інспектори оперативного відеонагляду Муніципальної  
безпеки ОМР здійснюють моніторинг ситуації в місті .  

 - встановлено 30 камер відеоспостереження на найбільш жвавих 
перехрестях та місцях масового відпочинку городян .  

 для забезпечення безпеки учнів та вчителів у найбільших школах нашого 
міста  встановлено відеонагляд, як ззовні, так і в приміщеннях.  

 - встановлено 80 камер в 5 навчальних закладах. Відеонагляд дає змогу 
своєчасно реагувати на різні надзвичайні ситуації, а також 
правопорушення . 
 



              БЕЗПЕЧНЕ МІСТО 

 Камерами відеонагляду  в 2019 році зафіксовано : 

754- порушення  ПДД (великогабаритний транспорт) інформація  передана НП 
МВС для реагування  
57 – ДТП  інформація  передана НП МВС для реагування  
33- хуліганські дії(бійки)   інформація  передана НП МВС для реагування 
19 – пожеж  передана інформація  на  МЧС 
53 - випадки  для виклику 103  
73- фото відеоматеріали надано  на запити НП МВС для розкриття злочинів 

 



КОНТРОЛЬ ЗА 
БЛАГОУСТРОЄМ 

 
     Адже дотримaння прaвил блaгоустрою – це основa 

чистоти і комфорту європейського містa! 
 

    Кількість складених приписів щодо приведення до 
належного стану елементів, об’єктів благоустрою у 
2019 р. 

 
 З початку року у сфері благоустрою         2700  
 
    Кількість складених протоколів про порушення 

законодавства у 2019 р. 
 
 З початку року у сфері благоустрою          410 
 



КОНТРОЛЬ ЗА 
БЛАГОУСТРОЄМ 



ПРОТИДІЯ НЕСАНКЦІОНОВАНІЙ ТОРГІВЛІ 

Кількість складених протоколів про порушення законодавства 
у 2019 році 
  
По протидії стихійній торгівлі  35  протоколів 



ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ТОРГІВЛІ 

    КП “Муніципальна безпека” спільно з Управлінням економіки 

міської ради проводить рейди по виявленню порушників 
обмеження здійснення торгівлі алкогольними напоями після 22 
години без спеціального дозволу.  

З початку року складено  6 протоколів про адміністративне 

     правопорушеня за торгівлю  

     алкогольними напоями  

     після 22-ої години. 

      



Стихійні сміттєзвалища міста 
 КП “Муніципальна поліція” разом з квартальними комітетами 

міста виявляють громадян, які не уклали договори і не сплачують 
за вивіз твердого побутового сміття.                

    З початку 2019 року складено: 

     Приписи  на усунення порушення  338. 

     Протоколи за вивіз та звалювання в невстановлених для цих цілей 
місцях  56 

 



Паркування автомобілів в заборонених 
місцях 

 Згідно статті 152 “Правил благоустрою та санітарного утримання 
території м. Олександії, селищ Олександрійське, Пантаївка, сіл 
Звенигородка, Марто-Іванівка”  пункту 3.11.37 та пункту 12.19 за 
рух та паркування автомототранспорту по тротуарах, пішохідних 
доріжках, газонах, зелених зонах міста складено: 

      Протоколи  в кількості  55. 

 



Спалювання побутового, рослинного та 
промислового сміття 

 За спалювання побутового, рослинного та промислового сміття з 
початку 2019 року складено: 

     Протоколи в кількості 169 

 



За псування газонів, клумб та спилювання дерев без 
дозволу 

 Згідно статті 152 “Правил благоустрою та санітарного утримання 
території м. Олександії, селищ Олександрійське, Пантаївка, сіл 
Звенигородка, Марто-Іванівка”  пункту 3.11.9 та пункту 3.11.16 
забороняється ходити і організовувати ігри на газонах та рвати 
квіти, ламати дерева складено: 

     Протоколи в кількості  14 

Матеріали по незаконній вирубки дерев передані в ГУНП     -     4 

 



Без дозволу на право проведення будь яких 
земляних робіт 

 Згідно статті 152 “Правил благоустрою та санітарного утримання 
території м. Олександії, селищ Олександрійське, Пантаївка, сіл 
Звенигородка, Марто-Іванівка”  пункту 3.11.22 та пункту 10.2; 10.3 
та пункту 12.3 забороняється проведення будь яких земляних 
робіт без дозволу (ордеру) складено: 

     Протоколи в кількості  6 

 



Санітарне прибирання території,  покос трави та чагарників  

 Згідно статті 152 “Правил благоустрою та санітарного утримання 
території м. Олександії, селищ Олександрійське, Пантаївка, сіл 
Звенигородка, Марто-Іванівка”  пункту 7.6.2 складено: 

     Приписів в кількості   2700  

 



Співпраця з іншими установами   
     1. Працівниками КП “Муніципальна безпека” неодноразово 

проводились рейди на кладовищах міста по виявленню осіб, які 
здійснювали руйнування могил, з метою крадіжки металевих 
виробів. 

              Під час рейдів затримувались особи за здійснення вандалізму 
на цвинтарях міста  -   5 випадків. 

              Затримані особи передані до Олександрійського ВП ГУНП в 
Кіровоградській області.  

 

 

 

 

 



Співпраця з іншими установами  
           Спільно з Управлінням економіки Олександрійської міської 

ради проводяться рейди по перевірці діяльності пунктів прийому 

металобрухту в місті.   

         Неодноразово виявлялись викрадені, невідомими особами, 

кришки оглядових колодязів, запчастини механізму ліфтів та інше. 



ПРІОРИТЕТИ РОЗИТКУ ОСВІТИ МІСТА 

Доступність  

Якість  

Збереження здоров'я учасників 
освітнього процесу   

Виховання гармонійно розвиненої 
особистості 



153 355,1 

112 808,8 

Міський бюджет Субвенція з державного бюджету 

ВИДАТКИ  
НА ОСВІТНЮ ГАЛУЗЬ МІСТА(тис.грн.) 



Заробітна плата вчителям 

– 103 578,1 тис.грн 

Харчування 

– 6500,0 тис.грн 

Капітальні видатки 

– 4004,3 тис.грн 

Інші 

– 12836,91 тис.грн 

Комунальні послуги – 

31371,3 тис.грн 

Заробітна плата працівникам 
закладів освіти – 

99884,543тис.грн МБ 
ДБ 

ВИДАТКИ  
НА ОСВІТНЮ ГАЛУЗЬ МІСТА(тис.грн.) 



КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

12% 

51% 

22% 

15% 

до 30 
років 

31-50 
років 

51-55 
років 

55- 60 
років 

41% 

14% 

32% 

1% 

Якісний склад 

Вища категорія 

Старший вчитель 
(вихователь) 

Спеціаліст 

Молодший 
спеціаліст 

Віковий склад 

Дробот І.Л. та Халізова Л.І. 
лауреати премії  
Верховної ради 

Балуба О.А. та Піскова С.В. 
лауреати премії 

ім.В.О.Сухомлинського 



ПЕДАГОГІЧНА ЕЛІТА 

Дробот І.Л. 
лауреат премії  
Верховної ради 

Піскова С.В. 
лауреат премії 

ім.В.О.Сухомлинського 

Балуба О.А.  
лауреат премії 

ім.В.О.Сухомлинського 

Халізова Л.І. 
лауреат премії  
Верховної ради 



Середня заробітна плата педагогічних працівників у 2019 році 
складає  8231 грн, середня по галузі – 6700 грн 

9100 

6500 

4173 

вчитель 

вихователь 

молодший обслуговуючий персонал 

Збільшення 
заробітної 
плати  

Середня заробітна плата педагогічних 
працівників  у 2019 р (грн). 



МЕРЕЖА ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 

Заклади 
дошкільної 

освіти 

17 
• К-ть груп - 118 
• К-ть дітей -2892 
• Середня 

наповнюваність -
24,5  

Заклади 
загальної 
середньої 

освіти 

16 

• К-ть класів- 365 

• К-ть учнів-8760 
• Середня 

наповнюваність -24  

Заклади 
позашкільної 

освіти 

2 

• К-ть груп - 211 

• К-ть дітей -2917 
• Середня 

наповнюваність -
13,3 



ДОШКІЛЬНА ОСВІТА 

ОХОПЛЕНО 
91% 

Заклади 
дошкільної 

освіти 

69% Соціально-
педагогічний 

патронат 

Дошкільні 
групи у ЗПО 



ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА 

Комунальні 
заклади 
освіти  

44 % 
 

Комунальні 
заклади 
культури  

13% 
 

ОХОПЛЕНО 
71% 

Не 
комунальні 
позашкільні 

заклади 

14% 
 

БДЮТ 
К-ть гуртків-

42 
К-ть 

вихованців-

1565 
 

 
ЦДЮТ 

К-ть гуртків-

19 
К-ть 

вихованців-

644 
 

 

ДЮСШ 
К-ть секцій-

12 
К-ть 

вихованців-

708 



ПОЛІПШЕННЯ УМОВ  
ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ЯКІСНОЇ ОСВІТИ 
(фінансування з місцевого бюджету) 

6520,614  
тис.грн 

Комп'ютеризація 

604,526  тис.грн  

(співфінансуання) 

Придбання 
автобуса 

560,828 тис.грн 

(співфінансуання) 

Реконструкція під 
сучасний 

майданчик 

729,26 тис.грн 

(співфінансуання) 

Ремонтні 
роботи 

4004,3 тис. грн 

Нова Українська 
Школа 

621,7 тис.грн 

(співфінансуання) 



На впровадження НУШ  
у місті використано: 

ФІНАНСОВА ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ 
РЕФОРМИ 

2072,3 тис.грн - ВСЬОГО коштів 
1641,1 тис.грн – державний 

бюджет; 
621,7  тис.грн – місцевий бюджет 

 

190,5 тис.грн-підготовка вчителів; 
360,5 тис.грн-придбання 

компютерної техніки; 
531,9 тис.грн – придбання 

дидактичних матеріалів; 
1179,7 тис.грн – одномісні парти 



ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА 
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І МІСЦЕ – 
м.Кропивницький 

ІІ МІСЦЕ – 
м.Олександрія 

 

РЕЙТИНГ ТЕРИТОРІЙ ОБЛАСТІ 



ПРИЗЕРИ ІV ЕТАПУ  
УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАД І МАН 

Кобзар Валерія 
НВК “ЛІТ-СШ ІІ ст.” 

хімія 

Климук Ірина 
НВК “ЗНЗ №19-ДНЗ” 

правознавство 

Грабовська Анна 
НВК “ЗНЗ №9-СШ” 

іспанська мова 

Лук'янець Ярослав  
НВК “ЛІТ-СШ ІІ ст.” 

інформатика 

Москаленко Владислав 
НВК “ЛІТ-СШ ІІ ст.” 

інформатика 

Стеблина Дмитро  
НВК “ЗНЗ №19-ДНЗ” 

проєкт МАН 



ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА 



 

  

 

Комунальне підприємство  «Центр  
первинної медико-санітарної 

допомоги м. Олександрії» 

 

Комунальне підприємство  
«Дитяча міська лікарня» 

  

 

Комунальне підприємство   
«Стоматологічна поліклініка» 

 

Комунальне підприємство 
«Центральна міська лікарня м. 

Олександрії» 

Комунальне підприємство  
«Міська лікарня № 3» 

 

Працюючих – 725, в т.ч. 109 лікарів 

           Працюючих – 73, в т. ч. 22 лікаря 

 

Управління 
охорони 
здоров’я Працюючих – 59, в т. ч. 8 лікарів 

  Працюючих – 228, в т. ч. 53 лікаря 

Працюючих – 1 243,  
в т.ч. 205 лікарів 

 

Працюючих - 156, в т. ч. 13 лікарів 

    

 

Мережа комунальних підприємств міста 



• педіатрія,  
• акушерство та гінекологія;  
• хірургія;  
• травматологія;  
• урологія;  
• офтальмологія;  
• отоларингологія;  
• анестезіологія та інтенсивна терапія;  
• терапія;    сімейна медицина; 
• кардіологія;  
• неврологія;  
• ендокринологія;  
• гастроентерологія;  
• пульмонологія;  
• гематологія;  
• ревматологія;  
• інфекційні  захворювання; 
• стоматологія; 
• трансфузіологія. 

• променева діагностика; 

• ультразвукова діагностика; 

• мамографія; 

• фіброгастродуоденоскопія; 

• колоноскопія; 

• клініко – лабораторна 
діагностика; 

• біохімічна діагностика; 

• бактеріологічна 
діагностика; 

• ЕКГ – обстеження; 

• холтерівське 
моніторування; 

• цитологічні, морфологічні 
та патоморфологічні  
дослідження.  

 

 

 

Напрямки надання допомоги 

ДІАГНОСТИЧНІ ОБСТЕЖЕННЯ МЕДИЧНА ДОПОМОГА 



    

 

Лікарі в медичних підприємствах міста 

69 

73 

27 

36 

205 лікарів 

Вища категорія Перша категорія Друга категорія Без категорії 

33,7% 

35,6% 

13,2% 

17,5% 



 

Видатки галузі «Охорона здоров’я»  
2019 рік 

Заробітна плата  
10 182,1 тис.грн  

Медикаменти  
3 647,7 тис.грн 

Енергоносії 
12 779,1 тис.грн 

Харчування  
1 000,0 тис.грн 

Інсуліни 
2 000,0 тис.грн 

Інші  
3 263,6 тис.грн 

Бюджет розвитку 
1 312,5 тис.грн 

Оздоровлення дітей 
452,0 тис.грн 

Соціальне 
забезпечення  
301,5 тис.грн 

Заробітна плата  
65 859,4 тис.грн  

Медикаменти  
1 000,3 тис.грн 

Соціальне 
забезпечення  
280,3 тис.грн 

Інші видатки 
728,1 тис.грн 

Субвенції та  
реформування галузі 

3%  
3 077,6 тис. грн 

 

Держаний бюджет 
64%  

67 868,1 тис. грн 
 
 

Міський бюджет 
33% 

34 938,5 тис. грн 



 

Фінансування галузі «Охорона здоров’я»  
в 2019 році 

26% 

50% 

24% 

37 560,5 тис.грн 

70 945,7 тис.грн 

34 937,4 тис.грн 

Державний бюджет 

Міський бюджет Кошти НСЗУ 



 

Середня заробітна плата по галузі 

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

Лікарі Середінй м/персонал Молодший персонал 

5 265 

3 570 
3 240 

5 831 

4 087 
3 667 

9 104 

6 302 

4 557 

2017 2018 2019



 

Категорії населення, які отримують лікування та харчування 
на пільгових умовах за рахунок міського бюджету: 

Витрачено  

4,2 млн.грн  

в 2019 році 

Пільгове 
зубопротезування 

Пільгові рецепти Діти до 18 років 
Ветерани Великої 
Вітчизняної війни 

Вагітні, пологи   

Прийом 
клінічних 
аналізів 

Ліквідатори 
аварії ЧАЕС в 

ЦМЛ 

Учасники 
АТО/ООС 

Тимчасово 
переміщені 

особи 



 

Пріоритетні напрямки на 2020 рік  

• запуск програми медичних гарантій для 
спеціалізованої медичної допомоги з 01 квітня 
2020 року; 

• відшкодування вартості інсулінів за рахунок 
коштів НСЗУ з 01 квітня 2020 року; 

• розширення доступу до безкоштовних ліків, в т.ч. 
розширення програми Доступні ліки; 

• покращення сервісу надання медичних послуг; 
• реформа громадського здоров’я та епідемічна 

безпека; 
• розбудова системи електронного здоров’я;        
• розроблення концепції страхової медицини; 
• запуск системи трансплантації. 
 



 

Пріоритетні напрямки фінансування на 2020 рік  

Медична допомога при пологах. 
 

Медична допомога новонародженим у 
неонатальному періоді. 
 

Медична допомога при інфаркті 
міокарда. 
 

Медична допомога при гострому 
мозковому інсульті. 
 

 Рання діагностика найбільш поширених 
онкологічних захворювань: мамографія; 
езофагодуоденоскопія; колоноскопія; 
цистоскопія; бронхоскопія; гістероскопія. 

 



Завдання органам місцевого  
самоврядування на 2020 рік  

 комп’ютеризація – закупівля автоматизованих робочих місць 
та програмного забезпечення для закладів, які надають 
вторинну медичну допомогу; 
 

 оновлення матеріально-технічної бази; 
 

 продовження капітальних та поточних ремонтів медичних 
закладів; 
 

 відшкодування вартості комунальних послуг; 
 

 забезпечення необхідних соціально-побутових умов  та 
матеріального стимулювання молодих лікарів з метою 
покращення кадрової ситуації (дефіцит становить  24 лікаря).  
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Відділення спортивної медицини  
Центральної міської лікарні  



 Катетеризаційна лабораторія Центральної міської 
лікарні  



Фізіотерапевтичне відділення  
Центральної міської лікарні 



Цитологічна лабораторія  
Центральної міської лікарні 

 На базі Центральної міської 
лікарні створено цитологічну 
лабораторію, де впроваджено 
цитологічний скринінг, основним 
завданням якого є раннє виявлення 
фонових та передракових захворювань 
з метою їх своєчасного лікування 



Центр первинної медико-санітарної допомоги  
м. Олександрії 



Кабінети щеплень амбулаторії № 7  
Центру первинної медико-санітарної допомоги 



 

 
Дитяча міська лікарня 



Стоматологічна поліклініка 



Бібліотеки 

(13) 

Школи 
естетичного 

виховання 

(4) 

Клуби 

(4) 
Музей 

(1) 

Мистецтво 

(3) 

Мережа закладів 

культури:  
25 



КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД ПРАЦІВНИКІВ 

КУЛЬТУРИ МІСТА В ГАЛУЗІ 308 

основні 

сумісники 

32 

276 

276 

32 



Середня заробітна плата по галузі « Культура»  
на 1 фізичну особу ( грн) 
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бібліотекарі інші працівники педагогічні працівники 

4522 
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8920 

2017 2018 на 01.11.2019 

> на 1233 грн, 
або 27,3% 

> на 1197грн, 
або 33,6% 

> на 2783грн, 
або 45,3% 



Середня заробітна плата по галузі « Культура»  
на 1 фізичну особу ( грн) 
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Видатки галузі « Культура » 2019 рік ( тис. грн) 

23934,7; 73,2% 

4400; 13,5% 
415,0; 1,3% 

3 937,1; 12% 

заробітна плата енергоносії капітальні видатки ініш видатки 

32 686,8 



Міський Палац культури 
  

Завдяки сприянню 

Олександрійського міського 

голови, управлінням 

культури і туризму була 

придбана  звукопідсилююча 

та світлова апаратура, а 

також мобільна сцена –  
268 тис. грн,  яка і стала 

головним концертним 

майданчиком. 
Продовжується  

реставрація закладу. 

Колективи являються переможцями 

міських, обласних,  республіканських 

та міжнародних фестивалів.   
Та  є  постійні учасники  

міських заходів. 



Палац культури «Світлопільський» 
У 2019 році за рахунок коштів місцевого 

бюджету в закладі були встановлені  

- металопластикові енергозберігаючі  

вітражі – 200 тис. грн  

- відремонтовано частину парапету  
350, 0 тис. грн та сходи до центрального 

входу закладу  

Участь у V Всеукраїнський 

чемпіонат  з хореографічного 

мистецтва  «Art Dance 2019» 

Участь у Всеукраїнський 

конкурс  з спортивно-бального 

танцю  «Свято танцю» 

Участь у III Міжнародний 

пісенний фестиваль-конкурс  
«Золотий птах» для дітей з 

 особливими потребами 



Кількість учнів, які навчаються в 
школах естетичного виховання 555 

Олександрійська дитяча 
художня школа 

Олександрійська дитяча  
музична школа 

Пантаївська дитяча музична 
школа 

Дитяча музична школа 
«Перлина» 
 селища Олександрійське 

120 

32
5 

55 

55 



Олександрійська дитяча музична 

школа  

 

 

Участь у фестивалях та 

конкурсах різних рівнів: 

- всеукраїнські – 63; 
- обласні – 111; 
- регіональні – 2. 

 



Протягом 2019 навчального року школа брала 

участь у трьох конкурсах: 
- обласному конкурсі учнів ПСМНЗ «Паросток»  

м. Кропивницький де взяли 2 І місця та 2 ІІІ місця; 
- І Всеукраїнському фестивалі-конкурсі музикантів-виконавців 

«Музичний дивоцвіт»  
м. Кривий Ріг  де взяли 1 І місце, 2 ІІ місце та 1 ІІІ місце; 

-  VI Міжнародний фестиваль-конкурс «Сходинки до 

майстерності» м.Кропивницький де взяли 4 ІІ місця та 1 ІІІ місце  
 

Дитяча музична школа «Перлина» 

селища Олександрійське 



Пантаївська дитяча музична школа  
• Придбано оргтехніку (принтер, 

процесор) 10, 0 тис. грн. 

• У канікулярний  період проведено 

косметичний ремонт класів музичної 

школи. 

• У навчальних класах школи 

пофарбовані підлоги. 

• У навчальних класах школи частково 

проведено ремонт потолків. 

• Проведено косметичний ремонт та 

утеплення віконних блоків. 
 

  

Учні школи у 2019 році 

приймали участь як у 

міських, обласних так і 

міжнародних конкурсах,  
а саме: 

 у другому  турі  обласного  конкурсу 

«ПАРОСТОК»; 
 у VІ Міжнародному фестивалі-конкурсі 

«СХОДИНКИ ДО МАЙСТЕРНОСТІ».  
Де отримали дипломи І, ІІ та ІІІ ступенів 



 - Міжнародному фестивалі дитячої творчості «Підводні фантазії»; 
 - Всеукраїнському конкурсі учнівської  творчості «Веселкові фарби»  
 м. Кіровоград ;  
 - Всеукраїнському конкурсі учнівської  творчості «Герої не вмирають м. Луцьк; 
 - Всеукраїнському дитячому конкурсі пейзажу  «Мій рідний край» м. Вінниця; 
 - Всеукраїнський проект «Талант Арт 2019», тема « Українське традиційне 

весілля» ,   м. Київ; 
 - Всеукраїнський проект «Талант Арт 2019», тема « Мій улюблений сюжет у 

творі  «Т.Г. Шевченка» , м. Київ; 
 - Обласний етап Всеукраїнського  конкурс учнівської  творчості  м. Кіровоград.  
  Де учні школи займали І, ІІ та ІІІ місця. 

 

Досягненням школи у 2019 році є участь у:  
 



 

  
Було виділено  22,0 тис. грн 
на встановлення пандусів, 
велопарковки та поточного 
ремонту цоколя біля двох 
корпусів музейного центру 

Культурно-освітні програми та 
проекти музейного центру: 
  - 329 екскурсії по експозиції та 
тимчасових виставках: 
- 72 тематичні виставки; 
- 282 оглядові екскурсії; 
- 83 інших заходів: зустрічей, 

уроків пам`яті, інформаційних 
годин, виховних годин тощо. 



Олександрійська міська централізована 
бібліотечна система 

- Встановлено пандус та  велопарковку  
- ремонт цоколя на сумму 55, 0  тис. грн;  
- систему пожежної сигналізації  та 

систему оповіщення про пожежу в 

бібліотеці   ім.  О. Пушкіна (абонемент).  

на суму –  19 тис. 934 грн; 

- фінансування періодики на  
суму 70, 0 тис. грн; 
- видавництво книг «Джерело»  
на суму 50, 0 тис. грн 



Квест-кімната  
«Таємниця фараона»  

в Бібліотеці для юнацтва 
І місце 

 в номінації «Подія року» в 

обласному етапі 

Всеукраїнського конкурсу 

«Успішні бібліотечні 

програми для молоді  



Корекційно-

розвиваюча  

студія «Сонячні 

зайчики» для дітей з 

особливими 
потребами 

Централізована  

бібліотечна  

система 

Вітальня довіри  

«Кава та бесіда» в 

Бібліотеці для 

юнацтва 
«Арт-майстерня 

для дітей та 

дорослих» 



Школа Робототехніки та 3-D технологій  

І місце  
серед міських бібліотек в обласному конкурсі 
бібліотечних інновацій «Сучасна бібліотека: 
розвиваємо місцеві громади» 

«Студія 3D друку» 5 «Робоклубів» 
«Code Club» 



 

 

 

- обряди посвячення в 

родину - 22; 
- ювілейні весілля  - 1; 
- «Шлюб за добу» - 182. 



Міський інструментальний 

ансамбль  

«ГРАН-ПРІ» найвища нагорода за 

участь у Міжнародному   

мистецькому фестивалі - конкурсі 

«Summer star».  

Болгарія, м. Кітен, 



Міський професійний 

духовий оркестр   
25 років  

Духовому оркестру «Ліра» 


